
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº19 - 08 de Julho de 2020 

LEI FEDERAL 14.020 DE 06.07.2020 

REDUÇÃO DE JORNADA E SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

O governo federal promulgou em 06/07/2020, implementando as disposições 

contidas na Medida Provisória 936/2020 e trazendo outras regulamentações sobre 

o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. 

O presente estudo abrange de forma mais direta as regulamentações que afetam 

diretamente o contrato de trabalho e para melhor compreensão, a didática 

escolhida para o presente trabalho foi em perguntas e respostas, sendo que a 

presente apresentação não dispensa a consulta direta na lei, pelos profissionais 

contadores, advogados e outros profissionais que venham a ter interesse pela 

matéria. 

1) A Lei trata de quais questões ? 

• Pagamento Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda 

• Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e Salário 

• Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho 

• Artigo 3º 

2) Qual o procedimento da empresa para acessar os benefícios ? 

• Deverá informar o Ministério da Economia no prazo de 10 (dez) dias, contados 

da data da celebração do acordo individual com o empregado. (art. 5º, 

parágrafo 2º, inciso I) 

3) O que acontece se a empresa não informar no prazo de 10 (dez) dias ? Ela 

perde o direito ? 

• A empresa não perde o direito, mas ficará responsável pelo pagamento dos 

salários e encargos tributários, até que as informações sejam prestadas ao 

Ministério da Economia. (Artigo 5º, parágrafo 3º, incisos I, II e III) 

 



           
 

4) Quando serão pagas as parcelas aos empregados ? 

• A primeira parcela será paga no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

celebração do acordo, desde que seja informada pela empresa no prazo de 10 

(dez) dias contados da data da celebração do acordo com os empregados. (Art. 

5º, parágrafo 2º, inciso II) 

5) Qual a duração do pagamento das parcelas ? 

• O governo pagará o benefício enquanto durar o tempo de redução de jornada 

de trabalho e salário ou da suspensão do contrato de trabalho, conforme 

informado pela empresa no acordo enviado ao Ministério da Economia (art. 5º, 

parágrafo 2º, inciso III) 

6) Qual o órgão federal que detalhará os procedimentos para que as empresas 

prestem as informações ao Ministério da Economia ? Qual órgão pagará o 

benefício ? 

• O próprio Ministério da Economia pagará o benefício, assim editará Ato 

Administrativo que disciplinará o envio das informações pelas empresas, a forma 

de concessão e pagamento dos benefícios aos empregados (Art. 5º, parágrafo 4º, 

incisos I e II e parágrafo 6º). Provavelmente será utilizada a mesma plataforma 

virtual no período da vigência da Medida Provisória 936/2020. 

7) Há alguma penalidade para a empresa no envio de informações erradas e que 

venham a ser pago benefício indevido ao empregado ? 

• Os créditos pagos aos empregados de forma indevida serão inscritos em dívida 

ativa e cobrados da empresa via execução fiscal pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional. (artigo 5º parágrafo 7º) 

8) Como será calculado o valor do benefício ? 

• O benefício a ser pago ao empregado terá como referência a base de cálculo 

do valor mensal do seguro desemprego a que o empregado teria direito caso 

fosse dispensado pela empresa (Artigo 6º). 

9) O valor será o mesmo para os casos de redução de jornada e salário ou 

suspensão temporária do contrato de trabalho ? 

• NÃO; 



           
 

• Na hipótese de REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO, será aplicado 

o percentual de redução que tiver sido acordado entre a empresa e o 

empregado e que foi informado ao Ministério da Economia (Art. 6º, inciso I); 

• Na hipótese de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA CONTRATO TRABALHO, será: 

➢ 100% o valor do benefício no prazo máximo de 60 dias (art. 6º inciso II, letra “a” e 

art. 8º) 

➢ 70% do valor do benefício, se a empresa tiver auferido faturamento superior a 

R$ 4.800.000,00 no ano calendário d 2019 (Artigo 6º inciso II, letra “b” e Art. 8º, 

parágrafo 5º) 

10) Haverá restrições de tempo de serviço para que o empregado tenha acesso 

ao benefício? 

Todo empregado terá direito ao benefício, independente de qualquer período 

aquisitivo, tempo de serviço ou número de salários recebidos (Art. 6º, parágrafo 1º, 

incisos I, II e III) 

11) Há exceção para o empregado receber o benefício ? 

• SIM 

• Não receberá o empregado ocupante de cargo ou emprego público ou cargo 

em comissão, que esteja recebendo qualquer benefício previdenciário, seguro 

desemprego ou bolsa de qualificação profissional (Art. 6º, parágrafo 2º, incisos I e 

II) 

12) O empregado como mais de um vínculo empregatício terá direito ao benefício 

? 

• SIM 

• Poderá cumular o benefício para cada vínculo empregatício, cujo valor 

obedecerá se for o caso de redução de jornada de trabalho e salário; de 

suspensão temporária de contrato de trabalho ou, ainda, se houver vínculo na 

modalidade de contrato de trabalho intermitente (art. 443, parágrafo 3º da CLT) – 

(Art. 6º, parágrafo 3º). 

 

 



           
 

DISPOSIÇÕES SOBRE 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIO 

 

13) Qual o prazo de duração que o empregador poderá implementar a redução 

de jornada de trabalho e salário ? 

• O empregador poderá acordar com os empregados a redução, de forma 

setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho por até 90 

(noventa) dias (Art. 7º). 

• NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOLICITAR AUTORIZAÇÃO SINDICATO PARA 

FORMALIZAÇÃO DA REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO 

14) Quais os requisitos para formalizar a redução de jornada de trabalho e 

redução de salário ? 

• O valor do salário terá como base o valor do salário-hora previsto no contrato; 

• Formalização de acordo individual escrito entre empresa e empregado, que 

deverá ser encaminhado ao empregado com 2 (dois) dias de antecedência; 

• A empresa deverá escolher uma das três modalidades de redução a ser 

acordada com o empregado (25%, 50% e 70%) 

• (Art. 7º, incisos I, II e III) 

15) Quando poderá ser cessada a redução de jornada de trabalho e salário? 

• Uma vez cessado o estado de calamidade pública; 

• No prazo que tiver previsto no acordo individual firmado com o empregado; 

• Na data que a empresa informar ao empregado da decisão de antecipar o fim 

do período de redução da jornada de trabalho e salário. 

• (Art. 7º, parágrafo 1º) 

16) A empresa deverá comunicar o Sindicato dos Empregados sobre os acordos 

firmados com os empregados sobre a redução de jornada de trabalho e redução 

de salário ? 



           
 

• Sim, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da celebração do acordo com 

os empregados (Art. 12, parágrafo 4º) 

 

DISPOSIÇÕES SOBRE 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO DE TRABALHO 

17) Qual o tempo de duração que o empregador poderá implementar a 

suspensão temporária do contrato de trabalho ? 

• O empregador poderá acordar com os empregados a suspensão do contrato 

de trabalho, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos 

de trabalho, por até 60 (sessenta) dias, podendo ser dividido em 2 (dois) períodos 

de 30 (trinta) dias cada um (Art. 8º) 

18) Quais os requisitos para formalizar a suspensão temporária do contrato de 

trabalho ? 

• A formalização poderá ser por acordo coletivo, convenção coletiva ou através 

de acordo individual escrito entre empresa e empregado que deverá ser 

encaminhado ao empregado com 2 (dois) dias de antecedência (art. 8º, 

parágrafo 1º); FORMALIZAÇÃO POR ACORDO COLETIVO OU CONVENÇÃO 

COLETIVA COM O SINDICATO É OPCIONAL E NÃO OBRIGATÓRIA. 

19) Quais os direitos que o empregado possui durante o prazo de suspensão do 

contrato de trabalho ? 

• Terá direito à manutenção de todos os benefícios ofertados pela empresa (Ex. 

plano de saúde) 

• O empregado fica autorizado a recolher contribuição previdenciária para o INSS 

na qualidade de segurado facultativo, para que o período de suspensão do 

contrato de trabalho seja computado para contagem de tempo para 

aposentadoria. Justifica o recolhimento, pois a empresa não estará obrigada ao 

recolhimento do INSS no período de suspensão do contrato de trabalho. 

• (Art. 8º parágrafo 2º, incisos I e II) 

 
 

20) Quando poderá ser cessada a suspensão temporário do contrato de trabalho?  

• Uma vez cessado o estado de calamidade pública;  



           
 

• No prazo que tiver previsto no acordo individual firmado com o empregado;  

• Na data que a empresa informar ao empregado da decisão de antecipar o fim da 
suspensão temporário do contrato de trabalho;  

• (Art. 8º, parágrafo 3º, incisos I, II e III)  

21) Quais as penalidades para a empresa, se no período da suspensão do contrato 
de trabalho, mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, ou por 
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância?  

• Será descaracterizada a suspensão do contrato de trabalho;  

• Estará sujeita ao pagamento imediato da remuneração do empregado juntamente 
com todo os encargos sociais;  

• Penalidades previstas na legislação nacional, inclusive penalidade penal;  

• Penalidades previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;  

• (Art. 8º, parágrafo 4º)  

22) O que a empresa ainda precisa observar para implementar a suspensão do 
contrato com os empregados ?  

• O VALOR DO FATURAMENTO – Se a empresa tiver auferido, no ano-calendário de 
2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 
reais) somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados 
mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% (trinta por 
cento) do valor do salário do empregado, durante o período de suspensão.  

23) A empresa deverá comunicar o Sindicato dos Empregados sobre os acordos 
firmados com os empregados sobre a suspensão do contrato de trabalho ?  

• Sim, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da celebração do acordo com os 
empregados (Art. 12, parágrafo 4º)  
 
 



           
 

24) Caso seja de interesse da empresa, poderá ser paga alguma ajuda 
compensatória mensal ao empregado no período de redução de jornada de 
trabalho e salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho ?  

• Sim (Art. 9º)  

25) Como poderá ser formalizado ? Quais os reflexos para empresa do valor pago?  

• Poderá ser formalizado através de acordo individual ou por meio de negociação 
coletiva com o sindicato dos empregados (acordo coletivo), onde deverá constar o 
valor a ser pago;  

• O valor pago:  

Terá natureza indenizatória, ou seja, não haverá incidência de qualquer tipo de 
tributo fiscal;  

Não integrará a base de cálculo de imposto de renda ou de ajuste anual do 
imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;  

Não integrará base de cálculo para efeito de contribuição previdenciária e 
demais tributos incidentes sobre a folha de salário;  

Não integrará base de cálculo para fundo de garantia;  

Poderá ser considerada despesa operacional dedutível na determinação do 
Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
das pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real.  

• (Art. 9º, parágrafos 1º, incisos I a VI)  
 

DISPOSIÇÕES SOBRE A GARANTIA PROVISÓRIA NO EMPREGO AO EMPREGADO 
 
26) Haverá estabilidade no emprego ao empregado se a empresa fazer opção para 
reduzir jornada de trabalho e salário ou suspender temporariamente o contrato de 
trabalho ?  



           
 

• Sim (Art. 10)  
 
 

27) Quais os prazos de estabilidade que a empresa deverá observar para não 
dispensar o empregado ?  

• O empregado terá estabilidade durante o prazo da vigência da redução da jornada 
de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, 
conforme firmado no acordo individual com o empregado;  

• Após o período de redução de jornada ou suspensão do contrato, o empregado terá 
estabilidade pelo período equivalente ao acordado com o empregado;  

• No caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a 
redução da jornada de trabalho e do salário ou para a suspensão temporária do 
contrato de trabalho, contado a partir do término do período da garantia 
estabelecida na alínea “b” do inciso II do caput do art. 10 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.  

• (Art. 10, incisos I e II)  

28) O que acontece se a empresa dispensar o empregado sem justa causa nos 
períodos de redução de jornada de trabalho ou de suspensão do contrato de 
trabalho?  

• Pagamento da totalidade das verbas rescisórias;  

• Indenização no valor de:  

50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória 
no emprego, na hipótese de redução da jornada e do salário foi igual ou superior a 
25% e inferior a 50%;  

75% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória 
no emprego, na hipótese de redução da jornada e do salário foi igual ou superior a 
50% e inferior a 70%;  



           
 

100% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória 
no emprego, nas hipóteses de redução da jornada e do salário em percentual 
superior a 70%;  

100% no caso de dispensa ocorrida no período de estabilidade decorrente de 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATO DE TRABALHO  

• (Art. 10, parágrafo 1º, inciso I, II e III)  
 
 

29) Existe alguma hipótese em que a estabilidade do empregado no emprego não 
se aplica e a empresa estaria isenta do pagamento da indenização ?  

• SIM, SE O EMPREGADO:  

• Pedir demissão;  

• Cometer falta grave, a exemplo das hipóteses previstas no artigo 482 da C.L.T., 
punível com a dispensa por justa causa.  

• (Art. 10, parágrafo 2º)  
 

DISPOSIÇÕES DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO VIA 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

  
30) As medidas de redução de jornada de trabalho e salário ou suspensão 
temporária de contrato de trabalho poderão ser celebradas por outro meio que 
não o acordo individual com o empregado?  

• Sim, através de negociação coletiva com os sindicatos, via acordo coletivo ou 
convenção coletiva (Art. 11)  

31) Poderão ser estabelecidos percentuais de redução de jornada de trabalho e 
salário diferentes dos previstos na Lei (25% 50% e 70%) ?  

• Sim (Art. 11 parágrafo 1º)  



           
 

32) Na hipótese de redução de jornada de trabalho e salário via negociação coletiva 
qual seria o percentual a ser pago pelo governo federal a título de Benefício 
Emergencial ?  

• SEM PERCENTUAL (NÃO HAVERÁ PAGAMENTO), para redução de jornada e salário 
inferior a 25%;  

• 25% sobre a base de cálculo do valor mensal do seguro desemprego, se a redução 
da jornada e do salário for igual ou superior a 25% e inferior a 50%;  

• 50% sobre a base de cálculo do valor mensal do seguro desemprego, se a redução 
da jornada e do salário for igual ou superior a 50% e inferior a 70%;  

• 70% sobre a base de cálculo do valor mensal do seguro desemprego, se a redução 
da jornada e do salário igual ou superior a 70%.  

• (Art. 11 parágrafo 2º, incisos I a IV)  
 
 

33) Como fica a situação de existir convenção coletiva ou acordo coletivo 
celebrados antes desta Lei ?  

• Estes instrumentos normativos poderão renegociados para adequação dos seus 
termos com a presente Lei, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação desta 
Lei (Art. 11, parágrafo 3º)  
 

EMPREGADOS QUE ESTÁ APTOS A CELEBRAR A REDUÇÃO DE JORNADA 
DE TRABALHO E SUSPENSÃO CONTRATO TRABALHO 

 
34) Pela presente Lei, quais os empregados, por faixa salarial, poderão celebrar a 
redução de jornada ou a suspensão por meio de acordo individual ou negociação 
coletiva ?  

• Com salário igual ou inferior a R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), na hipótese 
de o empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);  



           
 

• Com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais), na 
hipótese de o empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)  

• Portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou 
superior a 2 (duas) vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de 
previdência social.)  

• (Art. 12, incisos I e II)  

35) Os empregados que não estão enquadrados no item anterior (34) como 
poderão receber o Benefício Emergencial?  

• As medidas sobre redução de jornada de trabalho e de salário; suspensão 
temporária do contrato de trabalho e recebimento do Benefício Emergencial de 
Preservação de Emprego e da Renda que será pago pelo governo federal, somente 
poderão ser implementadas por convenção coletiva ou acordo coletivo;  
 

SOMENTE HAVERÁ PERMISSÃO PARA ACORDO INDIVIDUAL ESCRITO COM OS 
EMPREGADO QUE NÃO SE ENQUADRAM SE:  
 
• Para os casos de redução de jornada e de salário de 25%;  

• Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho quando do acordo não resultar diminuição do 
valor total recebido mensalmente pelo empregado, incluídos neste valor o Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ajuda compensatória mensal 
e, em caso de redução da jornada, o salário pago pelo empregador em razão das 
horas de trabalho  

•  (Art. 12, incisos I e II)  
 
36) Quais as condições para a empresa fazer redução de jornada ou suspensão do 
contrato de trabalho de EMPREGADO QUE RECEBE APOSENTADORIA ?  

• Somente serão admitidas a redução ou a suspensão do contrato quando, além do 
enquadramento em alguma das hipóteses de autorização do acordo individual de 
trabalho previstas no caput do artigo 12 ou no seu § 1º, houver o pagamento, pelo 



           
 

empregador, de ajuda compensatória mensal, observado o disposto no art. 9º, da Lei 
e observadas as seguintes condições:  

a) Que o valor da ajuda compensatória mensal deverá ser, no mínimo, equivalente ao 
do benefício que o empregado receberia se não houvesse a vedação prevista na 
alínea “a”, do inciso II, do § 2º, do art. 6º, desta Lei;  

b) Na hipótese de empresa que se enquadre no § 5º do art. 8º desta Lei, o total pago 
a título de ajuda compensatória mensal deverá ser, no mínimo, igual à soma do valor 
previsto naquele dispositivo com o valor mínimo previsto no inciso I, do parágrafo 2º, 
do artigo 12.  

• Artigo 12, parágrafo 2º, incisos I e II.  

37) Quais os meios para formalizar os acordos de redução de jornada e suspensão 
do contrato com os empregados ?  

• Poderá ser por qualquer meio físico (papel) ou eletrônicos, desde que estes sejam 
eficazes. (Artigo 12, parágrafo 3º).  
 

CONVENÇÃO COLETIVA OU ACORDO COLETIVO CELEBRADO APÓS A CELEBRAÇÃO 
DO ACORDO INDIVIDUAL 

 
38) Se após a celebração do acordo individual forem celebrados convenção coletiva 
ou acordo coletivo e surgirem cláusulas conflitantes, o que prevalecerá?  

• Prevalecerá as condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período 
anterior ao da negociação coletiva;  

• A partir da entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo de 
trabalho, haverá prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva, 
naquilo em que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual;  

• No entanto, quando as condições do acordo individual forem mais favoráveis ao 
trabalhador, prevalecerão sobre a negociação coletiva.  

• Artigo 12, parágrafo 5º, incisos I e II, e parágrafo 6º.  



           
 

 
DISPOSIÇÕES SOBRE A FISCALIZAÇAO 

 
39) Haverá fiscalização do governo federal sobre os acordos de redução de jornada 
de trabalho e salário bem como da suspensão temporária do contrato de trabalho ?  

• Sim;  

• Haverá fiscalização pela Auditoria Fiscal do Trabalho, observados os critérios de 
fiscalização, notificação e autuação previstos na C.L.T.  

• Não será aplicado o critério da dupla vista pelo fiscal do trabalho, ou seja, não 
serão dadas orientações e prazo para regularização da infração de forma que a 
empresa estará sujeita à lavratura de auto de infração com aplicação de penalidades  

• (Art. 14 e parágrafo único)  
 

DISPOSIÇÕES FINAIS DA MEDIDA PROVISÓRIA 
 

40) O disposto na Lei poderá ser aplicado em outras espécies de contrato de 
trabalho ?  

• Sim; 

• Contrato de Aprendizagem; 

• Contrato de trabalho de jornada parcial. 

• (Art. 15) 

 

 

41) O que mais a empresa poderá fazer durante o estado de calamidade pública ?  

• Ofertar curso ou programa de qualificação profissional de que trata o artigo 
476-A da CLT, somente na modalidade não presencial, com duração não inferior a um 
mês e nem superior a três meses. (Art. 17, inciso I)  

 

42) O empregado na modalidade de contrato de trabalho intermitente poderá 
receber o benefício emergencial mensal ?  



           
 

•         Sim, desde que tenha sido formalidade até a data de publicação da Medida 
Provisória 936/2020;  

•  O valor do benefício será de R$ 600,00 (seiscentos reais);  

•  A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, não haverá 
pagamento de mais de um benefício emergencial;  

• (Art.18 e parágrafo 3º)  

 

43) E se o empregado estiver cumprindo aviso prévio no momento da promulgação 
da presente lei ?  

• Empregador e empregado podem, em comum acordo, optar pelo 
cancelamento do aviso prévio e implementar as medidas para que o empregado 
receba o beneficio e tenha preservado seu contrato de trabalho.  

• Artigo 23 e parágrafo único.  

 

44) A empresa que tenha em vigência redução de jornada ou suspensão de 
contrato firmado nas bases da Medida Provisória 936/2020, para ter o direito de 
celebrar novos acordos terá que cancelar e formalizar novo acordo com base na 
presente Lei ?  

• Não;  

• A empresa deverá aguardar o término da vigência dos acordos formalizados e, 
após, se for de seu interesse, poderá celebrar novos acordos com base na presente 
Lei.  

• Artigo 24 e parágrafo único  
 

 
 

45) No período do enfrentamento da pandemia corona vírus, caso o empregador 
decida dispensar empregados poderá se vale do FACTUM PRINCIPIS no pagamento 
das verbas rescisórias, para não pagar o aviso prévio indenização e a multa de 40% 
sobre o saldo do fundo de garantia ?  

• Não se aplica o disposto no art. 486 da CLT, na hipótese de paralisação ou 
suspensão de atividades empresariais determinada por ato de autoridade municipal, 
estadual ou federal para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.  



           
 

• Artigo 29.  
 

RECOMENDAÇÕES 
 
• Provavelmente, o envio das informações para o Ministério da Economia deverá 
observar igual procedimento implementado na vigência da Medida Provisória 
936/2020, no entanto, recomenda-se certificar nos Instrumentos Normativos de 
regulamentação das medidas, para não perder o prazo de 10 (dez) dias, contados da 
data da celebração do acordo individual com o empregado (art. 5º, parágrafo 2º, 
inciso I), para o envio das informações a fim de possibilitar que o empregado receba 
o pagamento o benefício e a empresa garanta os benefícios previstos.  
 
 

BIFFI ADVOCACIA 


