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São Paulo, 03 de novembro de 2020. 

 

C I R C U L A R  

 Decreto n. 10.517, de 13.10.2020 

Prorrogação dos Prazos 

 Redução Proporcional da Jornada e do Salário por mais 60 dias 

Suspensão do Contrato por mais 60 dias 

 

Resumo: 

 

1) A Medida Provisória n. 936, de 01.04.2020, objeto da Circular de 02.04.2020, aprovada pelo 

Congresso Nacional, foi transformada na lei n. 14.020. 

Dispunha sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário (prazo máximo de 

90 dias) e suspensão temporária do contrato de trabalho (prazo máximo de 60 dias). Na 

tramitação da medida foram apresentadas emendas para prorrogar esses prazos e seus 

efeitos, o que foi contemplado pelo Poder Executivo com o Decreto editado. 

 

2) O Decreto n. 10.422 de 13.07.2020 prorrogou por mais 30 (trinta) dias a possibilidade da 

redução da jornada de trabalho e de salário e por mais 60 (sessenta) dias a suspensão 

temporária do contrato de trabalho, estabelecendo o prazo máximo de 120 (cento e vinte) 

dias na somatória das medidas porventura adotadas pela empresas, até então: só redução da 

jornada de trabalho e de salário ou apenas a suspensão temporária do contrato de trabalho 

ou, ainda, procedimento misto: redução + suspensão. A questão foi objeto da Circular de 

15.07.2020. 

 

3) O Decreto 10.470 prorrogou por mais 60 (sessenta) dias a possibilidade da redução da jornada 

de trabalho e de salário e por mais 60 (sessenta) dias a suspensão temporária do contrato de 

trabalho, estabelecendo o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias na somatória das 

medidas porventura adotadas pela empresa: apenas a redução da jornada de trabalho e de 

salário ou somente a suspensão temporária do contrato de trabalho, ou ainda, procedimento 

misto: redução + suspensão. A matéria foi exposta na Circular de 25.08.2020. 

 

4) Agora, o Decreto 10.517, de 13.10.2020 instituiu mais um prazo de prorrogação, 

possibilitando a redução da jornada de trabalho e de salário por mais 60 (sessenta) dias, 

também a suspensão temporária do contrato de trabalho por mais 60 (sessenta) dias, 

estabelecendo, desta forma, o prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias na somatória 

das medidas porventura adotadas pela empresa: apenas a redução da jornada de trabalho e 
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de salário, ou somente a suspensão temporária do contrato de trabalho, ou, ainda, caso tenha 

sido adotado procedimento misto: redução + suspensão. 

 

Atenção: 

As prorrogações de redução da jornada de trabalho e de salário e a suspensão temporária do 

contrato de trabalho, obedecido o prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias previsto nas 

disposições legais autorizadoras, SOMENTE PODERÃO SER IMPLEMENTADAS E TERÃO EFEITO ATÉ O 

DIA 31.12.2020, em razão de ficarem limitados à duração do estado de calamidade pública já fixado 

pelo Decreto Legislativo n. 6. 

 

Assim, na eventualidade de ainda ser necessária alguma dessas medidas por parte das empresas, os 

prazos de mais 60 (sessenta) dias, embora autorizados pelo Decreto 10.517, de 13.10.2020, terão que 

ser adaptados pela empresa de modo a que não seja ultrapassado o limite do dia 31.12.2020. 

 

Estamos divulgando o texto do Decreto n. 10.517 para conhecimento das empresas com o alerta 

sobre a questão do prazo final. As Circulares do SINDIMOV datadas de 02.04.2020, 15.07.2020 e 

25.08.2020 contemplam a orientação necessária para os procedimentos a serem adotados.  

 

Recomendamos que esse material seja consultado no caso de ser efetivada mais alguma prorrogação 

de redução de jornada e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho.  

 

Continuamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.   

 

 

ATENÇÃO 

                                                                               

As Circulares de 02/04/2020; 15/07/2020 e 25/08/2020 estão disponíveis em nosso Site: 

WWW.SINDIMOV.ORG.BR – Produtos e Serviços – Circulares. 

 

Link: Decreto 10517/20 
 https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.517-de-13-de-outubro-de-2020-282662377  

 

 

 

A DIRETORIA 
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