
ACORDO INDIVIDUAL DE SUSPENSÃO DO CONTRATO 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], com sede na [indicar o endereço completo 

incluindo CEP], inscrita no CNPJ sob o n° [indicar], neste ato representada por seu 

representante legal, o Sr. [NOME COMPLETO], portador da Cédula de Identidade RG 

nº [indicar], e do CPF nº [indicar], e o [NOME COMPLETO DO EMPREGADO], 

[nacionalidade], [estado civil], [profissão], empregado da [NOME DA EMPRESA], 

contratado como [função], portador da Cédula de Identidade RG nº [indicar], CPF nº 

[indicar], e da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) n.º [indicar] série n.º 

[indicar], 

CONSIDERANDO o cenário de pandemia que ainda assola o planeta, decorrente 

Covid-19; 

CONSIDERANDO o Termo de Aditamento firmado entre o SINDILOJAS-SP e o 

Sindicato dos Comerciários de São Paulo, em 19 de março de 2021; 

CONSIDERANDO a função social das empresas, a imprevisão deste estágio caótico 

ainda que pegou todos de surpresa, o status de hipossuficiência dos trabalhadores e a 

necessidade de equilibrar todos estes fatores; 

CONSIDERANDO a prévia apresentação da presente minuta com antecedência de 1 

(um) dia útil ao empregado através do e-mail [indicar]; 

CONSIDERANDO o contrato de trabalho firmado entre as partes em [indicar];e 

CONSIDERANDO as regras trabalhistas vigentes e a necessidade de flexibilização para 

permitir medidas efetivas para garantia não apenas do bem estar social e contenção do 

vírus, mas também a superação das partes envolvidas, empresa e colaborador, em 

CARÁTER EXCEPCIONAL, as PARTES celebram, de comum acordo, o presente 

ACORDO INDIVIDUAL DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, que 

se regerá conforme as condições e itens seguintes: 

1. DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO  

1.1. As PARTES pactuam a suspensão do contrato de trabalho firmado em [indicar a 

data]. 



1.2. A medida vigorará pelo prazo estabelecido entre as partes, ou até decisão de 

antecipação da empresa, devendo ser comunicada com antecedência de 10 dias corridos. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. A empresa se compromete a adotar todas as providências estabelecidas na cláusula 

66 do Termo de Aditamento. 

3. DA VIGÊNCIA 

3.1. Observada a cláusula 66, item II, parágrafo sexto do Termo de Aditamento, o 

presente acordo terá vigência de [XX] dias (indicar também por extenso – limitado a 90 

dias), contados a partir de [indicar a data inicial].  

[Estado], [dia] de [mês por extenso] de [ano numeral completo]. 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]  [NOME DO EMPREGADO] 

 [Nome do Representante Legal] [Função] 

Testemunhas  

[NOME DA TESTEMUNHA 1]   [NOME DA TESTEMUNHA 2] 

 

CPF nº [indicar número]    CPF nº [indicar número] 


