
ACORDO INDIVIDUAL DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE 

TRABALHO E DE SALÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário permitida pelo art. 

3º, II, da Medida Provisória nº 936/2020, a partir de 48 (quarenta e oito) horas da 

data da assinatura do presente termo. 

Cláusula 2ª: 

As partes pactuam que haverá uma redução de XX % (XX por cento) da jornada de 

trabalho e do salário do EMPREGADO, que passará, a partir de 48 (quarenta e oito) 

horas da data da assinatura do presente termo, a obedecer a seguinte carga horária: 

(      ) segunda-feira (horário: ____:____h às ____:____h) 

(      ) terça-feira (horário: ____:____h às ____:____h) 

(      ) quarta-feira (horário: ____:____h às ____:____h) 

(      ) quinta-feira (horário: ____:____h às ____:____h) 

(      ) sexta-feira (horário: ____:____h às ____:____h) 

(      ) sábado  (horário: ____:____h às ____:____h) 

(      ) domingo (horário: ____:____h às ____:____h) 

 

Cláusula 3ª: 



O EMPREGADOR se compromete a comunicar os órgãos competentes para todos os 

efeitos legais e informa ao EMPREGADO que o benefício emergencial será pago 

diretamente pelo governo, de forma proporcional, e enquanto durar a redução 

proporcional de jornada de trabalho e de salário. 

Cláusula 4ª: 

O prazo de redução proporcional de jornada e de salário e de XX (XX dias) ATË 90 

DIAS, contados da assinatura do presente instrumento, ou seja, de xx de abril de 

2020 a xx de julho de 2020 

Cláusula 5ª: 

O MINISTÉRIO DA ECONOMIA pagará ao EMPREGADO o valor proporcional, 

aplicando-se o percentual da redução sobre o valor mensal do seguro-desemprego a 

que o empregado teria direito, enquanto durar a redução proporcional de jornada de 

trabalho e de salário, 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 recebimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não 

impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado 

vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 7.998, de 11 

de janeiro de 1990, no momento de eventual dispensa. 

Fica preservado o valor do salário-hora de trabalho. 

Cláusula 6ª: 

Todas as comunicações entre EMPREGADO e EMPREGADOR poderão ser realizadas 

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

Cláusula 7ª: 

Sendo assim, a partir do dia (xxx), o citado EMPREGADO, terá redução proporcional 

de jornada de trabalho e de salário. 

Cláusula 8ª: 

As condições normais do contrato de trabalho retornarão 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. 

 

Belo Horizonte, xx de abril de 2020. 

 
__________________________________________ 

EMPREGADOR 

 
 

__________________________________________ 
EMPREGADO 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 
__________________________________________ 
NOME / CPF 

 
 

__________________________________________ 
NOME / CPF 


