
 

  



Finalmente foi sancionado pelo Presidente da República o Decreto 10.442/20 

que regula as relações de trabalho previstas na Lei de n. º 14.020/20 (MP 

936/20), ampliando os prazos máximos dos acordos de suspensão temporária 

dos contratos de trabalho e redução de jornadas e salários, para os 

empregadores que já utilizaram os benefícios da MP 936/20 e ainda 

precisam manter seus empregados nestes regimes especiais em função 

dos efeitos da pandemia. 

 

Precipuamente, cabe ressaltar que tanto as normas da Lei 14.020/20 quanto as 

do Decreto 10.442/20 e MP 936/20, permanecerão válidas apenas durante o 

estado de calamidade pública reconhecido no Decreto Legislativo nº. 06/2020 

e a emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência 

do COVID-19, instituído pela Lei nº 13.979/20, que foi incialmente previsto para 

durar até o dia 31 de dezembro de 2020. 

 

 DECRETO X PESSOAS JURÍDICAS 

 

No que concerne às Pessoas Jurídicas, segundo o Decreto, os prazos dos 

acordos passam a ter duração máxima de 120 (cento e vinte) dias. Estão 

incluídos nesta contagem os períodos de suspensão/redução já utilizados 

durante a vigência da MP 936/20, assim, os contratos passam a ter as 

seguintes configurações: 

 

 Acordos que versam sobre a SUSPENSÃO do contrato de trabalho, 

podem ser prorrogados por mais 60 dias; e 

 

  Acordos em que os empregadores optaram pela REDUÇÃO de jornadas 

e salários, podem renovar essa modalidade por mais 30 dias. 

  



Também consta no Decreto que o empregador pode desagregar o prazo de 

120 (cento e vinte) dias em períodos sucessivos ou intercalados de no 

mínimo 10 (dez) dias, e alternar, caso queira, o mecanismo utilizado, ou 

seja, o empregador que suspendeu o contrato poderá reduzir e a empresa que 

reduziu poderá suspender, desde que não ultrapasse o total de 120 (cento e 

vinte) dias. 

 

 SITUAÇÃO DAS GESTANTES 

 

Diante da ausência de previsão no texto original da MP 936/20, a Lei 14.020/20 

pormenorizou a situação da empregada gestante, definindo que a sua 

permanência deve considerar o término da sua estabilidade gestacional – 

ou seja, o quinto mês após o parto. 

 

 OPERACIONALIZAÇÃO DAS RENOVAÇÕES: NOVOS ACORDOS. 

 

Para operacionalizar as renovações dos prazos, os empregadores deverão fazer 

novos acordos com seus empregados e comunicá-los com antecedência 

mínima de 02 (dois) dias e, ainda, garantir a estabilidade temporária no 

emprego durante o período da calamidade pública, conforme disposto da MP 

936. 

 

As datas de início destes acordos devem minimamente coincidir com a data da 

publicação do Decreto, ou seja 14/07/2020. Contudo, tendo em vista a 

obrigatoriedade da comunicação prévia mínima de 02 (dois) dias ao empregado, 

apenas os acordos firmados a partir de 16/07/2020, estarão dentro das 

regras estabelecidas no Decreto. 

 



Permanece a possibilidade da celebração dos acordos individuais por qualquer 

meio físico ou eletrônico, sem formalidades especificas, desde que seja 

suficiente para atribuir validade ao ato. 

 

Está autorizado a celebração de acordos individuais, independentemente do 

salário do empregado, quando a quantia recebia – incluídos o Benefício 

Emergencial e a Ajuda Compensatória – 30% pagos pela empresa –, não resultar 

em prejuízo ao valor mensal recebido pelo empregado. 

 

 DECRETO X TRABALHADORES INTERMITENTES 

 

Com relação aos trabalhadores intermitentes, consta no Decreto que essa 

categoria será contemplada com mais uma parcela do Auxílio Emergencial 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando, assim, 04 (quatro) 

parcelas. 

 

Contudo, esse período adicional de 01 (um) mês, estará disponível para o 

trabalhador apenas quando findar o período de 03 (três) meses de recebimento 

do auxílio tratado na Lei 14.020/20. Para o recebimento desta parcela não é 

necessário a formalização de acordo. 

 

Ressalte-se que conforme já consta na Lei 14.020, a ajuda compensatória paga 

pelo empregador a partir de abril de 2020 poderá ser deduzida dos: (i) 

rendimentos do trabalho não assalariado da pessoa física; (ii) rendimentos 

tributáveis recebidos pelo empregador doméstico; e (iii) resultado da atividade 

rural, como despesa paga no ano-base. 

  



Por fim, é importante frisar que os empregados que se submeteram às normas 

previstas na MP e Lei, poderão complementar as contribuições previdenciárias 

mensais com o fito de reduzir e/ou evitar prejuízos em seus benefícios futuros. 

 

Texto escrito por Jéssica Oliveira e Paulo Vieira. 

 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

  



 


