
TERMO	ADITIVO	AO	CONTRATO	DE	TRABALHO

SAO	JUDAS	TADEU	TRANSPORTES	LTDA	localizada	à	rua	AV	JOSE	FAUSTINO	DO	SANTOS,	Nº	5,			

JD	SANTO	INACIO		CABO	DE	SANTO	AGOSTINHO,	PE,	inscrita	no	CNPJ	sob	o	nº	09929134000166,	

doravante	denominada	EMPREGADOR	e	 de	 outro	 lado	MARCELO	CARLOS	MARTINS	portador	 da	

Carteira	 Profissional	 nº	 62710,	 série	 00017,	 residente	 e	 domiciliado	 no	 endereço	 SUCUPIRA	DO	

NORTE,	 68,	 APT	 104	 	 PIEDADE	 	 JABOATAO	 DOS	 GUARARA,	 PE,	 doravante	 denominado	

EMPREGADO,	têm	como	justo	e	acertado	o	presente	termo	aditivo	ao	contrato	de	trabalho:	

DA	FUNDAMENTAÇÃO

O	presente	Acordo	celebrado	entre	as	partes	atende	aos	seguintes	preceitos	da	relação	do	trabalho	

e	considera:	

a)	A	necessidade	de	equilibrar	interesses,	inclusive	de	ordem	internacional,	para	proteção	à	saúde	

e,	os	direitos	dos	 trabalhadores	e	sua	empregadora,	como	a	manutenção	do	emprego,	garantia	da	

função	 social	 da	 empresa	 e	 de	 sua	 manutenção,	 como	 da	 preservação	 da	 saúde,	 inclusive	 por	

interrupção	das	atividades	exercidas,	evitando	prejuízos	imediatos,	sobretudo	a	partir	do	estado	de	

calamidade	 pública	 atual,	 de	 importância	 mundial,	 declarada	 pela	 OMS	 como	 de	 pandemia	 pelo	

COVID19,	 aliado	 às	 determinações	 de	 autoridades	 brasileiras,	 a	 partir	 de	 instrumentos	 legais,	 a	

saber:	Decreto	Lei	nº	6/2020,	Lei	nº	13.979/2020	e	artigos	501	e	503,	da	CLT	c/c	MP	927/2020	e	

MP	936/2020.	Sendo	esta	situação,	uma	condição	básica	para	evolução	de	nossas	atividades	ante	

uma	conjuntura	econômica	totalmente	desfavorável	como	previsto	também	no	artigo	2º,	da	Lei	nº	

4.923/1965.	

b)	Reconhecimento	e	fortalecimento	da	autonomia	individual	das	partes	na	definição	das	regras	e	

direitos	derivados	da	relação	de	emprego,	 	mantidas	entre	si,	observando	à	autorização	dada	pelo	

artigo	 503,	 da	 CLT	 c/c	 o	 artigo	2º,	 da	MP	 927/2020,	 o	 artigo	 1º,	 da	MP	936/2020,	 para	 fins	 de	

adequar	 a	 jornada	 e	 o	 respetivo	 salário	 ante	 a	 nova	 realidade	 contratual	 provocada	 pelo	
estado	 de	 calamidade	 pública,	 preservando	 o	 equilíbrio	 entre	 à	 garantia	 dos	 empregos	 e	 da	
renda,	à	manutenção	da	atividade	econômica	e	laboral,	o	espírito	de	cooperação	social,	bem	como	a	

redução	do	impacto	gerado	pelo	estado	de	calamidade	pública,	e	de	emergência	em	saúde	pública,	

motivados	pela	não	disseminação	do	vírus	pelo	contato	comunitário.	

Cláusula	 primeira:	 Por	mútuo	 acordo	 entre	 as	 partes,	 o	 contrato	 de	 trabalho	 do	 EMPREGADO	
acima	 qualificado	 será	 AJUSTADO,	 para	 fins	 de	 redução	 da	 jornada	 de	 trabalho	 e	 o	 salário	
correspondente,	 pelo	prazo	 que	perdurar	 a	 situação	de	calamidade	pública,	mas	 limitado	o	uso	
por	até	90	dias,	considerado	como	motivo	de	força	maior,	até	que	oficialmente	se	declare	cessada	a	
causa	excepcional	que	o	justifica	ou	o	empregador	resolva	por	restabelecer	as	atividades	antes	dos	

90	dias	 autorizados,	 a	 contar	2	 (dois)	dias	do	presente	 comunicado	e	da	assinatura	deste	aditivo	

contratual	 como	 aceite,	mas	 até	 o	prazode	90	 dias,	 conforme	previsto	noartigo	 503,	 da	 CLT	 c/c	
artigo	2º,	da	Medida	Provisória	nº	927	de	2020,	artigo	7º	da	Medida	Provisória	nº	936/2020	e	o	

artigo	2º,	da	Lei	4.923/65.	

Cláusula	segunda:O	presente	Acordo	objetiva	a	autorização	de	redução	da	jornada	e	do	salário
na	 ordem	 e	 proporção	 de	 70%	 (setenta	 por	 cento)	 da	 jornada	 contratada	 anteriormente,	
conforme	artigo	503,	da	CLT	c/c	artigo	2º,	da	Lei	nº	4.923/65	e	o	artigo	7º	da	MP	936/2020.	

Parágrafo	 primeiro:	 Para	 fins	 da	 proporcionalidade	 desta	 contratação,	 considerarseá	 o	 valor	
hora	pago	habitualmente	como	salário	na	data	do	acordo,	respeitando	o	piso	da	categoria	alusivo	a	

função,	 e/ou	o	 salário	 contratual	 já	praticado	na	empresa	na	hipótese	de	 ser	superior	ao	piso	da	

categoria.	

Reconhecese	a	natureza	indenizatória	da	ajuda	compensatória	dada	pelo	empregador,	conforme	
artigo	9º,	§§1º	e	2º,	da	MP	936/2020.

Parágrafo	 segundo:	A	 jornada	 passará	 ser	 de	 	 	 66	 	 horas	mensais,	 que	 corresponde	 a	 30%	 da	
jornada	mensal	regular	de	trabalho,	com	intervalo	intrajornada	Conforme dispõe o art. 71 da CLT, o 

intervalo para repouso e alimentação  é de 1 hora (no mínimo) nos trabalhos contínuos cuja duração 



exceda de 6 horas, não excedendo de 6 horas e quando a duração ultrapassar 4 horas, deverá o 

empregador conceder um intervalo obrigatório de 15 (quinze) minutos. 

Parágrafo	 terceiro:	Para	o	cumprimento	da	carga	horária	acima	definida	deverá	 	o	empregador	
elaborar	escalas	de	trabalho	que	poderão	conter	redução	da	carga	horária	diária	de	trabalho	e/	ou	
estabelecimento	de	trabalho	em	dias	não	consecutivos,	prevalecendo	o	cômputo	da	jornada	mensal	
para	fins	de	apuração.	

Parágrafo	quarto:	O	salário	correspondente	à	nova	jornada	contratual	observará	as	regras	e	
faixas	disposta	no	artigo	7º		da	MP	936/2020,	cabendo	ao	empregador	pagar	a	importância	de	
R$	2.112,47	(Dois	Mil	e	Cento	e	Doze	Reais	e	Quarenta	e	Sete	Centavos),	equivalente	a	30%		do	
salário	contratual	do	empregado	e	o	complemento	da	remuneração	fica	sob	responsabilidade	
do	 governo	 Federal,	 conforme	 estabelecido	 na	Medida	 Provisória,	 no	percentual	 de	 70%	 do	
valor	do	seguro	desemprego,	conforme	simulações	constantes	no	anexo	I.

Cláusula	terceira:	O	contrato	de	trabalho	retornará	ao	seu	estado	originário,	 	quanto	à	jornada	e	
ao	salário	contratados	e	vigentes	no	dia	de	início	do	acordo	em	09/04/2020,	no	prazo	de	2	(dois)	
dias	corridos,	contados:	a)	do	momento	em	que	cessado	oficialmente,	por	ato	do	Estado,	o	estado	de	
calamidade	 pública	 causador	 do	 presente	 ajuste;	 b)	 na	 data	 convencionada	 pelas	 partes	 como	
vencimento	do	prazo	para	uso	da	redução	de	jornada	no	prazo	inicial		de	30	(	trinta	)	dias	podendo	
ser	renovado	dentro	do	prazo	máximo	da	MP	936	de	até	90	dias,	conforme	artigo	16	da	MP	936;	ou	
c)	 na	 data	 que	 o	 empregador	 decidir	 por	 restabelecer	 a	 jornada	 e	 o	 salário,	 antecipando	 o	
vencimento	pactuado	no	item	anterior.	

Cláusula	 quarta:	 Admitese	 a	 garantia	 provisória	 no	 emprego	 ao	 empregado	 que	 receber	 o	
Benefício	 Emergencial	 de	 Preservação	 do	 Emprego	 e	 da	 Renda,	 tratado	 no	 artigo	 5º,	 da	 MP	
936/2020,	em	razão	da	redução	da	jornada	de	trabalho	e	de	salário	aqui	tratada,	pelo	período	de	
duração	e	por	período	equivalente	ao	do	ajuste	da	redução	da	jornada	de	trabalho	e	de	salário.	

Parágrafo	único:	Na	hipótese	 de	rescisão	sem	 justa	 causa	no	período	de	estabilidade	provisória	
será	assegurado	o	pagamento	das	verbas	rescisórias,	acrescido	de	indenização	equivalente	a	50%,	
75%	ou	100%	do	salário	a	que	o	empregado	teria	direito	no	período	da	estabilidade,	observando	os	
percentuais	 na	 exata	 correspondência	 à	 opção	 de	 redução	 de	 jornada	 de	 trabalho	 e	 de	 salário,	
conforme	estabelecido	no	§1º,	artigo	10,	da	MP	936/2020.	

Cláusula	 quinta:	 O	 contrato	 de	 trabalho	 fica	 ratificado	 em	 todos	 os	 seus	 termos,	 cláusulas	 e	
condições	não	expressamente	alteradas	por	este	documento,	que	àquele	se	integra,	 formando	um	
todo,	único	e	indivisível	para	todos	os	efeitos	legais.	

Local	e	data.	
CABO	DE	SANTO	AGOSTINHO,	09	de	abril	de	2020	

Assinatura	do	Empregador																																																		Assinatura	do	Empregado	



ANEXO	I	


