
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº18 -  14 de Julho de 2020 

 

DECRETO PRESIDENCIAL QUE PRORROGA OS PRAZOS PARA REDUÇÃO DE 

JORNADA/SALÁRIO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

O governo federal publicou hoje 14/07/2020 o Decreto 10.422/2020, que prorroga 

os prazos para celebrar os acordos de redução de jornada e de salário e de 

suspensão temporária do contrato de trabalho. 

Em relação ao prazo estabelecido pela Lei 14.020 de 06.07.2020, foi prorrogado 

em 30 dias o prazo para redução da jornada /salário e 60 dias para a suspensão 

do contrato de trabalho, conforme tabela abaixo: 

Tipo de Medida 

Prazo da Lei 

14.020/2020 

(06.07.2020) 

Prazo do 

Decreto 10.422/2020 

(14.07.2020) Prazo Total 

Redução proporcional da jornada de 

trabalho e de salário 90 30 120 

Acordo de suspensão temporária do 

contrato de trabalho 60 60 120 

Com isso, o governo federal igualou os prazos máximos para redução de 

jornada/salário  e suspensão de contrato de trabalho para 120 dias. 

Deve observar que a suspensão do contrato de trabalho poderá ser efetuada de 

forma fracionada, em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esses 

períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias e que não seja excedido os 120 dias. 

Os períodos de redução da jornada/salário e de suspensão do contrato já 

utilizados até a data da publicação do Decreto 10.422/2020 (14/07/2020), serão 

computados para fins de contagem do limite de 120 dias. 

Em especial, para o empregado com contrato de trabalho intermitente, 

formalizado até a data de publicação da Medida Provisória nº 936/2020 em 



           
 

01.04.2020, este fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600,00, 

pelo período adicional de um mês, contado da data de encerramento do período 

de 3 meses de que trata o art. 18 da Lei nº 14.020, de 2020. 

Recomenda-se consultar os profissionais do departamento pessoal, contador e 

advogado de confiança a fim de receber melhor orientação quanto à 

aplicabilidade do referido  Decreto à sua empresa. 

 

BIFFI ADVOCACIA 


