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O governo Bolsonaro, com o pre-
texto de ajudar a salvar a economia 
e impedir o desemprego durante a 
crise sanitária decorrente da pan-
demia de coronavírus, corta mais 
direitos dos trabalhadores com a 
aprovação das Medidas Provisórias 
1.045 e 1.046, em 27 de abril de 
2021. 

Essas medidas têm o claro obje-
tivo de atender apenas a demanda 
dos empresários.   

Mais uma vez o governo usa o 
falso argumento de que busca de-
fender o emprego. Mesma falácia 
adotada por ocasião da reforma 
trabalhista, aprovada no governo 
Michel Temer, e também usada no 
início da pandemia, por ocasião da 
aprovação das MPs 936 e 937. As 
MPs atuais são apenas reedições 
das anteriores.      

As MPs deixam os trabalhadores 
à mercê das necessidades das em-
presas, que poderão ajustar horá-

rios, reduzir salários, escalar para 
trabalhar em feriados e antecipar 
férias futuras. O pagamento de adi-
cionais de horas extras também dei-
xa de ser obrigatório e passa a ser 
substituído pela compensação futu-
ra de horas, dentre outras medidas. 

O ponto mais polêmico é que es-
sas medidas podem ser aplicadas 
sem a necessidade de negociação 
com os sindicatos, permitindo que 
as empresas tratem individualmen-
te com cada trabalhador. 

O objetivo do governo está bem 
claro: deixar os trabalhadores vul-
neráveis e sem qualquer proteção.  

A cada dia que passa fica mais 
óbvio a quem o governo Bolsonaro 
serve e, mais do que nunca, a luta 
sindical precisa ser fortalecida. 

O departamento jurídico do Sin-
dicato fez uma análise das principais 
mudanças e resume nesta cartilha. 

Diretoria Colegiada 

MPs aprofundam os ataques 
aos direitos dos trabalhadores 

e beneficiam empresários
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O governo editou a Medida 
Provisória (MP) 1.045, em abril de 
2021, essa MP é praticamente uma 
reedição da MP 936, vigente em 
2020, e que foi convertida na Lei 
10.420/020.  

A nova MP dispõe sobre medidas 
como a redução de jornada de tra-
balho e de salário e a suspensão do 
contrato de trabalho e institui o Be-
nefício Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda (PEMER).

Sem resolver os grandes proble-
mas já debatidos em 2020, espe-
cialmente no tocante a implantação 
das medidas por negociação indivi-
dual e as perdas salariais, a nova MP 
amplia os prazos para a implantação 
das medidas e já abre a possibilida-
de de prorrogação por ato do gover-
no Federal.

CONHEÇA AS MEDIDAS PREVISTAS
• Art. 3º, medidas para serem 

implementadas pelo Novo Progra-
ma Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda (PEMER), que 
será coordenado e implementado 
pelo Ministério da Economia:

I- Pagamento do Benefício Emer-
gencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda;

II-Redução proporcional de jorna-
da de trabalho e de salários;  

III-Suspensão temporária do con-
trato de trabalho.

COMO FUNCIONARÁ O PAGA-
MENTO DO BENEFÍCIO  (art.5º)

• O Benefício Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Ren-
da será pago mensalmente a partir 
da data do início e enquanto durar a 
redução proporcional da jornada de 
trabalho e de salário ou a suspensão 
temporária do contrato de trabalho;

• O empregador terá até 10 dias, 
após a celebração do acordo, para 
informar o Ministério da Economia 
sobre as medidas adotadas (redu-
ção da jornada e de salário ou a sus-
pensão do contrato);

MP 1.045 REDUZ JORNADA 
E SALÁRIOS E NÃO PROTEGE 

TRABALHADORES
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• A primeira parcela será paga 
no prazo de trinta dias, contados 
da data da celebração do acordo, 
e desde que a empresa informe ao 
Ministério da Economia no prazo de 
10 dias; 

• Caso o empregador não preste 
a informação em até 10 dias, ficará 
responsável pelo pagamento da re-
muneração integral devida ao em-
pregado, inclusive dos respectivos 
encargos sociais, até  que informa-
ção seja prestada;

• O prazo para pagamento do be-
nefício conta a partir das informa-
ções que a empresa deverá emitir 
sobre a realização do acordo, que é 
de 10 dias. O prazo de 30 dias para 
pagamento do benefício só começa-
rá a fluir a partir deste aviso;

• O recebimento do benefício 
não impede a concessão nem alte-
ra o valor do seguro-desemprego a 
que o empregado vier a ter direito;

• O Benefício não será pago ao 
empregado público, ou para quem 
estiver recebendo seguro-desem-
prego, benefício de qualificação pro-
fissional (aquele pago com recursos 
do FAT, quando há suspensão do 
contrato de trabalho para qualifica-
ção profissional por meio de acordo 
ou convenção coletiva de trabalho 
(ex: lay- off) ou para quem receber 
outro benefício de prestação con-
tinuada pago pela Previdência So-
cial (exceto se for auxílio acidente 

ou pensão por morte, em razão da 
ressalva que faz ao disposto no pa-
rágrafo único do art. 124 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1999);

• Se o empregado tiver mais de 
um vínculo de emprego que suspen-
da ou reduza a jornada poderá re-
ceber cumulativamente mais de um 
benefício para cada vínculo;

• Não se aplica ao empregado 
com contrato de trabalho intermi-
tente, mas se aplica aos contratos 
de aprendizagem e de jornada par-
cial (art. 16);

• O trabalhador poderá receber 
o benefício emergencial em conta 
poupança ou conta de depósito a 
vista, exceto conta-salário, desde 
que autorize o empregador a infor-
mar os seus dados bancários, sendo 
vedada qualquer compensação ou 
descontos que impliquem na redu-
ção do valor do benefício (art. 23).

VALOR DO BENEFÍCIO (art. 6º)
• Terá como base de cálculo o va-

lor da parcela do seguro-desempre-
go a que o empregado teria direito, 
considerando:

I- Na hipótese de redução da 
jornada e de salário, será calculado 
com a aplicação do mesmo percen-
tual da redução sobre a base de cál-
culo;

II- Na hipótese de suspensão do 
contrato por até 120 dias, terá valor 
mensal a 100% do valor do seguro-
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-desemprego a que teria direito;
III- Na hipótese de suspensão 

nas empresas com receita bruta su-
perior a quatro milhões e oitocentos 
mil em 2019, o benefício será pago 
em 70% do valor do seguro-desem-
prego, porque nesses casos as em-
presas terão que pagar 30% de aju-
da compensatória mensal (art. 8º, 
parágrafo 6º);

 
COMO SERÃO FEITAS AS 

INFORMAÇÕES PELAS EMPRESAS E 
O RECEBIMENTO DO

BENEFÍCIO PELO EMPREGADO
• Ato do Ministério da Econo-

mia deverá disciplinar como serão 
prestadas as informações e comuni-
cações pelo empregador e quais os 
procedimentos para o empregado 
receber. A MP não traz essas infor-
mações;

REDUÇÃO PROPORCIONAL DA 
JORNADA DE TRABALHO E DE SA-
LÁRIO DOS EMPREGADOS (art. 7º):

• O tempo máximo de redução 
proporcional da jornada e de salário 
será de até 120 dias, ainda que su-
cessivos (art. 18);

• O valor do salário-hora de tra-
balho deverá ser preservado;

• Poderá ser pactuado por acor-
do ou convenção coletiva de traba-
lho ou acordo individual escrito en-
tre empregador e empregado, que 

será encaminhado ao empregado 
com antecedência de, no mínimo, 
dois dias corridos;

• Poderá ser reduzida a jornada 
de trabalho e de salário, por acordo 
individual, nos percentuais exclusi-
vos de 25%, 50% e 70%;

• As condições voltarão ao nor-
mal no prazo de 2 dias corridos con-
tados da data do prazo estabeleci-
do para encerramento ou quando a 
empresa antecipar o fim do período 
de redução pactuado.

PRAZO E PRORROGAÇÃO
(art. 7º, parágrafo 2º)
• O Poder Executivo poderá pror-

rogar o prazo previsto de 120 dias e 
os acordos não poderão ultrapassar 
esse prazo.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO 
CONTRATO DE TRABALHO (art. 8º):

• Durante o estado de calamida-
de o empregador poderá acordar a 
suspensão temporária do contrato 
de trabalho de seus empregados, de 
forma setorial, departamental, par-
cial ou total dos postos de trabalho, 
pelo prazo máximo de 120 dias;

• Será pactuado por convenção 
coletiva, acordo coletivo ou acordo 
individual escrito;

• No caso do contrato individual 
escrito, a proposta deverá ser enca-
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minhada aos empregados com an-
tecedência de até dois dias corridos;

 • Durante esse período de sus-
pensão, o empregado terá direito 
a receber todos os benefícios con-
cedidos pelo empregador aos seus 
empregados (ex. convênio médico, 
cesta básica, PLR, etc..);

• O empregado poderá recolher 
para o Regime Geral de Previdência 
Social na qualidade de segurado fa-
cultativo;

• As condições voltarão ao nor-
mal no prazo de dois dias corridos 
ou no prazo previsto em contrato, 
e a empresa poderá antecipar o fim 
do período de suspensão pactuado;

• Durante a suspensão do con-
trato de trabalho se o empregado 
mantiver as atividades de trabalho, 
ainda que parcialmente, por meio 
de teletrabalho, trabalho remoto 
ou trabalho à distância, a suspensão 
ficará descaracterizada e a empresa 
terá que pagar a remuneração e os 
encargos sociais referentes a todo o 
período, além das penalidades pre-
vistas na legislação em vigor e nas 
CCTs e acordos coletivos;

• A empresa que tiver auferido 
em 2019, receita bruta superior a 
R$ 4.800.000,00, somente poderá 
suspender o contrato de trabalho 
se pagar ajuda compensatória men-
sal no valor de 30% do salário do 
empregado, durante o período da 
suspensão temporária de trabalho 

pactuado;
• O Poder Executivo poderá pror-

rogar o prazo e os acordos não po-
derão ultrapassar os 120 dias.

AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL 
PAGA PELO EMPREGADOR (art. 9º):

• A MP prevê a ajuda compensa-
tória com caráter indenizatório, tan-
to no caso da redução quanto no da 
suspensão do contrato;

• A Ajuda compensatória paga 
pela empresa poderá ser acumula-
da com o pagamento do Benefício 
Emergencial;

• O valor da Ajuda será definido 
em acordo individual ou em nego-
ciação coletiva;

• Terá natureza indenizatória 
e portanto não integrará o salário 
nem a base de cálculo do imposto 
de renda da pessoa física; nem da 
contribuição previdenciária e o va-
lor devido ao FGTS, e poderá ser 
considerada despesa operacional 
dedutível na determinação do lucro 
real e da base de cálculo da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líqui-
do das pessoas jurídicas tributadas 
pelo lucro real.

GARANTIA NO EMPREGO (art. 10):

• Reconhece a garantia provisó-
ria no emprego ao empregado que 
receber o Benefício Emergencial de 
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Preservação do Emprego e da Ren-
da em decorrência da redução da 
jornada de trabalho e de salário ou 
da suspensão temporária do con-
trato de trabalho, porém, permite a 
demissão com o pagamento de in-
denização;

• Prazo da garantia: durante o 
período acordado de redução da 
jornada de trabalho e de salário ou 
de suspensão temporária do con-
trato de trabalho e após a cessação 
dessas medidas, por período equi-
valente ao acordado para a redução 
ou a suspensão;

• No caso da gestante, o período 
de estabilidade por período equi-
valente a suspensão ou a redução 
da jornada será contado a partir do 
término da estabilidade prevista na 
Constituição para a gestante; o sa-
lário- maternidade, que não será 
acumulado com o Benefício Emer-
gencial, deverá ser no valor integral 
do salário da gestante vigente antes 
da redução do salário ou da suspen-
são do contrato; essas regras valem 
também no caso de adoção ou da 
obtenção legal da guarda de filho.

DEMISSÕES

• Apesar da garantia de empre-
go prevista, a própria MP prevê que 
poderão ocorrer demissões, caso 
em que a empresa deverá pagar in-
denização;

• Poderá ocorrer a dispensa por 
justa causa ou a pedido do empre-
gado;

• Se ocorrer a dispensa sem justa 
causa, durante o período de garan-
tia provisória, o empregador terá 
que pagar indenização no valor de:

I- 50% do salário a que o em-
pregado teria direito no período de 
garantia provisória no emprego, na 
hipótese de redução de jornada de 
trabalho e de salário igual ou supe-
rior a 25% e inferior a 50%;

II- 75% do salário a que o em-
pregado teria direito no período de 
garantia provisória no emprego, na 
hipótese de redução de jornada de 
trabalho e de salário igual ou supe-
rior a 50% e inferior a 70%; ou

III- 100% do salário a que o em-
pregado teria direito no período de 
garantia provisória no emprego, nas 
hipóteses de redução de jornada de 
trabalho e de salário em percentu-
al superior a 70% ou de suspensão 
temporária do contrato de trabalho.

• Não cabe indenização nos pe-
didos de demissão ou dispensa por 
justa causa.

PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO POR 
MEIO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 
(arts. 11 e 12):

 
• As medidas de redução de jor-

nada de trabalho e de salário ou de 
suspensão temporária de contrato 
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de trabalho poderão ser celebradas 
por meio de negociação coletiva;

• A negociação coletiva poderá 
estabelecer percentuais de redução 
de jornada de trabalho e de salário 
diversos dos previstos nessa MP, ou 
seja, 25%, 50% e 70%;

• Se ocorrer negociação coletiva 
estabelecendo percentuais diferen-
tes do disposto nessa MP, e se a re-
dução da jornada e salário for infe-
rior a 25%, não haverá o pagamento 
do Benefício Emergencial;

• Se a redução for igual ou supe-
rior a 25% e inferior a 50%, o Benefí-
cio Emergencial será de 25%;

• Para a redução de jornada e 
de salário igual ou superior a 50% e 
inferior a 70%, o Benefício será de 
50%;

• Para a redução de jornada e de 
salário superior a 70%, o Benefício 
será de 70%;

• As convenções ou os acordos 
coletivos de trabalho vigentes po-
derão ser renegociados para ade-
quação à essa MP, no prazo de dez 
dias corridos, contados da data de 
publicação desta Medida Provisória;

• Os acordos individuais de re-
dução de jornada de trabalho e de 
salário ou de suspensão temporária 
do contrato de trabalho, pactuados 
nos termos desta Medida Provisó-
ria, deverão ser comunicados pelos 
empregadores ao respectivo sin-
dicato laboral, no prazo de até dez 

dias corridos, contado da data de 
sua celebração (parágrafo 4º);

ACORDO COLETIVO OU INDIVI-
DUAL?

• As medidas previstas nessa MP 
serão implementadas por meio de 
acordo individual ou de negociação 
coletiva aos empregados (art. 12):

  
I - com salário igual ou inferior 

a R$ 3.300,00 (três mil a trezentos 
reais); ou

II - portadores de diploma de ní-
vel superior e que percebam salário 
mensal igual ou superior a duas ve-
zes o limite máximo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência So-
cial (atualmente em R$ 6.433,57);

• Para os empregados que rece-
bam salários acima de R$ 3.300,00 
e abaixo de R$ 12.867,14, as medi-
das somente poderão ser estabe-
lecidas por convenção ou acordo 
coletivo;

• Mas se a redução da jornada 
e de salário for de até 25%, poderá 
ser pactuada por acordo individual 
escrito, independentemente do sa-
lário do empregado; 

• Se o valor mensal pago ao em-
pregado resultante da redução da 
jornada ou da suspensão, não dimi-
nuir, também poderá ser pactuado 
por acordo individual (nesse caso 
somar o salário pago no caso da re-



www.quimicosp.org.br10

dução da jornada, mais o benefício 
pago pelo governo, mais a ajuda 
compensatória mensal, se houver);

• Para os empregados aposenta-
dos a negociação individual somen-
te será admitida quando, além de 
estarem enquadrados nos demais 
critérios previstos na MP para esse 
tipo de negociação, o empregador 
pagar a ajuda compensatória men-
sal equivalente ao valor do benefí-
cio que o empregado receberia se 
não estivesse aposentado;

COMUNICAÇÃO AO SINDICATO SO-
BRE ACORDOS INDIVIDUAIS (art. 12)

• Os acordos individuais de redu-
ção de jornada e de suspensão do 
contrato deverão ser comunicados 
ao Sindicato no prazo de dez dias 
contados de sua celebração.

CONFLITO ENTRE ACORDO INDIVI-
DUAL E NORMAS COLETIVAS (art. 
12, parágrafo 5º)

• A partir da entrada em vigor da 
convenção ou acordo coletivos de 
trabalho, se houver acordo indivi-
dual anterior contendo normas con-
flitantes, prevalecerão as normas 
coletivas sobre as individuais;

• Quando as condições previstas 
em acordo individual forem mais 
benéficas, estas prevalecerão sobre 
a negociação coletiva.

INCLUSÃO DA EMPREGADA GES-
TANTE, INCLUSIVE A DOMÉSTICA 
(art. 13)

• A gestante poderá participar 
mas o empregador deverá comuni-
car o nascimento do filho imediata-
mente ao Ministério da Economia, 
de forma que o valor do Benefício 
não se acumule com o salário ma-
ternidade;

• Se aplica também a quem ado-
tar ou obtiver a guarda judicial para 
fins de adoção, recebendo o salário 
maternidade pela Previdência So-
cial.

PENALIDADES (art. 15)
• A Auditoria Fiscal do Trabalho 

poderá impor multa para quem ne-
gociar acordos de redução da jorna-
da ou suspensão dos contratos com 
irregularidades.

 
SIMULAÇÃO DO PAGAMENTO 

DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL E DA 
AJUDA COMPENSATÓRIA 

Formulamos, a seguir, uma si-
mulação com valores pagos na ca-
tegoria química, de forma a tornar 
mais compreensível o pagamento 
do Benefício Emergencial e a Ajuda 
Compensatória das empresas.

O valor do Benefício Emergen-
cial terá como base o Seguro De-
semprego.



www.quimicosp.org.br 11

Lembramos que, a empresa que 
tiver auferido, no ano-calendário de 
2019, receita bruta superior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oi-
tocentos mil reais) somente poderá 
suspender o contrato de trabalho 
de seus empregados mediante o 

pagamento de ajuda compensatória 
mensal no valor de 30% do valor do 
salário do empregado.

Nesse caso, o valor do benefício 
será equivalente a 70% do valor do 
seguro-desemprego a que o empre-
gado teria direito.
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A Medida Provisória (MP) 1.046, 
foi publicada juntamente com a MP 
1.045. A MP 1.046 é uma reedição 
da MP 927/2020, vigente em 2020, 
e que perdeu a validade no dia 
19/07/2020 por não ter sido votada 
a tempo.

Como sabemos, a MP 927 foi 
transformada em Projeto de Lei de 
Conversão nº 18/2020, que foi apro-
vado pelo Plenário em 17 de junho 
de 2020 e chegou a ser aprovada 
pela Câmara dos Deputados, onde 
inclusive recebeu inúmeras emen-
das, muitas delas visando aprofun-
dar a reforma trabalhista, com a 
diminuição e exclusão de direitos 
sociais; felizmente, não obteve con-
senso no Senado Federal e foi arqui-
vada.

As críticas apresentadas à MP 
927, se renovam à MP 1.046, uma 
vez que ela  está muito longe de 
ser um instrumento efetivo de ge-
ração de empregos e manutenção 
da renda durante a pandemia. Me-
rece destaque, nesse aspecto, que 
a nova MP não impede dispensas 
individuais ou coletivas e continua 

MP 1.046 NÃO IMPEDE DEMISSÕES 
INDIVIDUAIS E COLETIVAS E 

PERMITE NEGOCIAÇÃO INDIVIDUAL
a permitir a negociação individual, 
sem qualquer participação sindical.

Apresentamos, a seguir, o conte-
údo da MP 1.046/2021 com comen-
tários ao final de cada artigo sobre 
o que foi alterado em relação a MP 
927/2020.

PRAZO DE VALIDADE E PRORRO-
GAÇÃO DAS MEDIDAS

A nova MP já define que a sua va-
lidade será por 120 dias e permite 
a sua prorrogação por ato do Poder 
Executivo Federal, em razão da pan-
demia.

MEDIDAS
No art. 2º apresenta 7 medidas 

para serem implementadas:
Art. 3º Para enfrentamento dos 

efeitos econômicos decorrentes 
do estado de calamidade pública e 
para preservação do emprego e da 
renda, poderão ser adotadas pelos 
empregadores, dentre outras, as 
seguintes medidas:
I - o teletrabalho;
II - a antecipação de férias individu-
ais;
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III - a concessão de férias coletivas;
IV - o aproveitamento e a anteci-
pação de feriados; V - o banco de 
horas;
VI - a suspensão de exigências ad-
ministrativas em segurança e saúde 
no trabalho;
VII - o diferimento do recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS

Alterações da MP 1.046:
Essa MP excluiu, dentre as me-

didas a serem adotadas para en-
frentar os efeitos econômicos da 
pandemia, o item VII que permitia 
o direcionamento do trabalhador 
para programas de qualificação 
profissional.

TELETRABALHO (ou trabalho em casa)
Nos artigos 3º e 4º da MP foram 

flexibilizadas as regras para esse 
tipo de trabalho, que já eram muito 
ruins desde a reforma trabalhista de 
2017.

Atualmente, para alterar o regi-
me para o teletrabalho é necessário 
o consentimento do empregado, e 
deve haver um prazo de 15 dias para 
adaptação, sendo que isso pode ser 
negociado mediante acordo indivi-
dual com o empregado.

A MP estendeu o teletrabalho 
para estagiários e aprendizes e dis-
pensou a necessidade da concor-
dância do empregado, sendo o pra-
zo de pré aviso de 48 horas apenas 

para a notificação do mesmo; tam-
bém dispensou o acordo individual 
escrito.

Não há qualquer garantia de 
ressarcimento das despesas, como 
alimentação, estrutura de traba-
lho, etc., sendo que esses aspectos 
deverão ser negociados individual-
mente com os empregados em até 
30 dias da vigência do regime de te-
letrabalho, sendo exigido termo de 
acordo escrito.

Além disso, a MP assegura que o 
trabalho exercido fora dos horários 
de trabalho, por meio de aplicativos 
ou programas de comunicação não 
serão considerados jornada de tra-
balho. Ou seja, não há horas extras 
para esse empregado.

Alterações da MP 1.046:
 No § 5º foi ampliado o que cons-

tava na MP anterior, que só mencio-
nava o uso de aplicativos e progra-
mas de comunicação, para prever 
que poderá também ocorrer o uso 
de equipamentos tecnológicos e 
de infraestrutura necessária, assim 
como de softwares, de ferramentas 
digitais ou de aplicações de inter-
net utilizados para o teletrabalho 
fora da jornada de trabalho normal 
do empregado, caso em que não 
constituirá tempo à disposição, 
regime de prontidão ou de sobre-
aviso, e foi também introduzida a 
possibilidade de ser negociado esse 
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tempo mediante convenção coleti-
va de trabalho. Contudo, na essên-
cia nada mudou.

FÉRIAS INDIVIDUAIS
Nos  artigos  5º  a  10º  da  MP,  

está  permitido,  por  ato  do  em-
pregador,       a antecipação das fé-
rias, não inferior a 5 dias corridos, 
ainda que o empregado não tenha 
adquirido o direito a férias por estar 
na empresa há menos de 12 meses.

Atualmente, as férias devem ser 
informadas ao empregado, por es-
crito, com antecedência mínima de 
30 dias (artigo 136 da CLT), e o paga-
mento das férias deve ser feito em 
até 2 dias antes do início do gozo de 
férias (artigo 145 da CLT). Na nova 
MP o empregador informará ao 
empregado sobre a antecipação de 
suas férias com antecedência míni-
ma de 48 horas, por escrito ou por 
meio eletrônico.

Durante o estado de calamidade 
pública em razão da Covid-19, o em-
pregador poderá suspender férias 
ou licenças não remuneradas dos 
profissionais de saúde ou daqueles 
que desempenhem funções essen-
ciais. Bastará comunicação formal 
por escrito ou por meio eletrônico, 
preferencialmente com antecedên-
cia de 48 horas.

O pagamento das férias pode-
rá ser efetuado até o 5º dia útil do 
mês subsequente ao início do gozo 

das férias (atualmente deve receber 
com dois dias de antecedência do 
início das férias).

Além disso, permite negociar 
férias futuras, por meio de acordo 
individual escrito; prioriza para con-
cessão de férias quem está no gru-
po de risco; 1/3 constitucional não 
precisa ser pago com as férias, po-
dendo ser pago com o 13º salário; 
e a conversão de 1/3 das férias em 
abono está condicionado a concor-
dância do empregador.

Na hipótese de rescisão do con-
trato, os valores de férias ainda não 
adimplidos serão pagos na rescisão.

Alterações da MP 1.046:
No art. 10, foi acrescentado um 

parágrafo único para esclarecer que 
“as férias antecipadas gozadas cujo 
período não tenha sido adquirido 
serão descontadas das verbas res-
cisórias devidas ao empregado no 
caso de pedido de demissão”. Isso 
quer dizer que as empresas poderão 
antecipar férias ainda não vencidas, 
mas se o empregado pedir demis-
são, terá esse  valor descontado na 
rescisão.

DA CONCESSÃO DE FÉRIAS
COLETIVAS

Atualmente a CLT assegura que 
as férias coletivas sejam gozadas em 
dois períodos anuais, desde que ne-
nhum deles seja inferior a dez dias 
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corridos. Nesse caso, o empregador 
deve comunicar ao órgão compe-
tente do Ministério da Economia, ao 
sindicato e  aos  trabalhadores  com  
antecedência  mínima de 15 dias.

Nos artigos 11, 12 e 13, a MP pre-
vê que o empregador poderá conce-
der férias coletivas a todos os em-
pregados ou a setores da empresa, 
quando deverá notificar o conjunto 
de empregados afetados, por escri-
to, com antecedência de, no míni-
mo, quarenta e oito horas, não apli-
cáveis o limite máximo de períodos 
anuais (duas vezes ao ano) e o limi-
te mínimo de dias corridos (dez dias 
corridos) previstos na CLT, ou seja, o 
empregador poderá estipular perío-
dos diferentes e fracionar as férias.

Há permissão para a concessão 
de férias coletivas por período su-
perior a 30 dias.

A empresa também fica dispen-
sada de comunicar as férias ao Mi-
nistério da Economia e sindicato, ao 
contrário do previsto na CLT.

Alterações da MP 1.046:
O art. 11 foi alterado para garan-

tir que as férias coletivas possam ser 
concedidas à todos os empregados 
da empresa ou somente a alguns 
setores e que a empresa deverá 
notificar o conjunto de emprega-
dos afetados, por escrito ou por 
meio eletrônico, e que será permiti-
da a concessão por prazo superior a 

trinta dias. Isso quer dizer que o em-
pregador poderá antecipar férias fu-
turas dos empregados e que poderá 
conceder férias por prazo superior a 
30 dias não podendo ser inferior a 
cinco dias corridos.

Sobre férias coletivas foi ainda 
acrescentado o art. 12, para escla-
recer que se aplicam todos os dispo-
sitivos relativos as férias individuais 
previstos na MP, como prazos, abo-
nos, descontos na rescisão, etc.

APROVEITAMENTO E ANTECIPA-
ÇÃO DE FERIADOS

O art. 14  da MP permite que os  
empregadores possam antecipar o 
gozo   de feriados, notificando os 
empregados com antecedência mí-
nima de 48 horas. Esses feriados po-
derão ser utilizados para compensa-
ção do saldo em banco de horas.

 
Alterações da MP 1.046:
O art. 14 foi alterado para in-

cluir a possibilidade de antecipação 
dos feriados religiosos juntamente 
com feriados nacionais, regionais 
e municipais, o que era permitido 
na MP 927 anterior somente com a 
concordância do empregado. Essa 
antecipação de feriados, que não 
dependerá mais da concordância 
do empregado, poderá ser compen-
sada em banco de horas em até 18 
meses após o encerramento do es-
tado de calamidade.
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BANCO DE HORAS
No art. 15 a MP regula o banco 

de horas, que possibilita a compen-
sação de horas trabalhadas.

Na reforma trabalhista o banco 
de horas passou a ser liberado sem 
negociação coletiva desde que a 
compensação ocorresse em até seis 
meses, ou seja, a negociação com o 
sindicato somente seria exigida se a 
compensação fosse até

um ano. A Constituição vigente 
diz expressamente que qualquer 
alteração de jornada deve ser feita 
mediante acordo coletivo com o sin-
dicato, mas na reforma isso passou. 

A MP permite que a compensa-
ção possa ser feita no prazo de até 
18 meses, com possibilidade de 
prorrogação, contados da data de 
encerramento do estado de calami-
dade pública. Mantém   negociação 
individual, sem o sindicato, e  esta-
belece que o empregador pode de-
finir, unilateralmente, como se dará 
a compensação do saldo de horas.

Alterações da MP 1.046:
No art. 15, que trata do ban-

co de horas, foi esclarecido que a 
compensação poderá ser realizada, 
além dos dias de semana em até 
duas horas por dia, também aos 
finais de semana, observado o dis-
posto no art. 68 da CLT, que regula a 
necessidade de permissão da auto-
ridade competente para o trabalho 

aos domingos.
Nesse mesmo artigo, foi acres-

centado o § 3º, que garante às 
empresas, durante a pandemia, a 
possibilidade de compensação de 
jornada por meio de banco de horas 
independentemente da interrupção 
de suas atividades. Isso quer dizer 
que as empresas poderão implan-
tar o banco de horas ainda que não 
tenham que paralisar as atividades 
durante a pandemia.

SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS AD-
MINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO

Nos artigos 16 a 19 a MP suspen-
de várias garantias relacionadas a 
saúde do trabalhador, dentre elas a 
realização dos exames médicos ocu-
pacionais, clínicos e complemen-
tares, exceto dos exames demis-
sionais, para os trabalhadores que 
estejam em regime de teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho a dis-
tância.

Os exames demissionais poderão 
ser dispensados se os exames perió-
dicos foram realizados há menos de 
180 dias.

Esses exames serão realizados 
no prazo de 120 dias após o encer-
ramento do estado de calamidade 
pública.

Os treinamentos periódicos 
previstos em normas regulamen-
tadoras de segurança e saúde no 
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trabalho poderão ser realizados na 
modalidade de ensino à distância.

O art. 18 da MP assegura que as 
CIPAs (comissões internas de pre-
venção de acidentes) realizarem 
reuniões e até eleições, de maneira 
virtual.

Alterações da MP 1.046:
O art. 18 mudou totalmente. An-

tes  as CIPAs poderiam ser mantidas 
até o encerramento da pandemia 
e os processos eleitorais em curso 
seriam suspensos. Agora foi auto-
rizada a realização de reuniões das 
CIPAs, inclusive aquelas destinadas 
a processos eleitorais, de maneira 
inteiramente remota, com a utiliza-
ção de tecnologias da informação e 
comunicação. Desta forma os pro-
cessos eleitorais voltam a ocorrer 
normalmente, dentro dos prazos 
legais.

Houve alteração importante no 
art. 16 da nova MP, sobre os exames 
médicos, que foram suspensos du-
rante a pandemia, com exceção dos 
demissionais. A al suspensão dos 
exames agora atingirá somente “os 
trabalhadores que estejam em regi-
me de teletrabalho, trabalho remo-
to ou trabalho a distância”.

Foi acrescido nesse artigo o pa-
rágrafo 1º, que mantém a obriga-
toriedade de realização de exames 
ocupacionais e de treinamentos pe-
riódicos aos trabalhadores da área 

de saúde e das áreas auxiliares em 
efetivo exercício em ambiente hos-
pitalar, os quais terão prioridade 
para submissão a testes de identi-
ficação do coronavírus (Covid- 19), 
previstos em normas de segurança 
e saúde no trabalho ou em regula-
mentação internacional.No § 2º, foi 
acrescentado que os exames médi-
cos suspensos serão realizados no 
prazo de 120 dias, contados da data 
de encerramento da pandemia; esse 
prazo não existia na MP anterior.

 E no § 3º, foi acrescentado que 
os exames médicos ocupacionais 
e periódicos dos trabalhadores em 
atividade presencial vencidos du-
rante o prazo da pandemia poderão 
ser realizados no prazo de até 180 
dias, contado da data de seu venci-
mento; esse prazo também não ha-
via na MP anterior.

DO DIFERIMENTO DO RECOLHI-
MENTO DO FUNDO DE GARANTIA 
DO TEMPO DE SERVIÇO

Nos artigos 19 a 26 da MP, consta 
a suspensão da exigibilidade do re-
colhimento  do FGTS pelos  empre-
gadores,  referente   às   competên-
cias   de  maio  a  agosto  de  2021.  
Esse  recolhimento  poderá   ser   
feito   de forma parcelada, em até 
quatro vezes,, a partir de setembro 
de 2021, sem incidência de atualiza-
ção, multa e encargos.

Suspende a contagem do prazo 
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prescricional dos débitos relativos 
ao FGTS pelo prazo de 120 dias, sem 
fixar regra igual para a suspensão da 
prescrição dos créditos trabalhistas.

JORNADA DE 12 x 36
Os estabelecimentos de saúde 

poderão adotar essa jornada, inclu-
sive para atividades insalubres.

AS MEDIDAS TAMBÉM SE APLICAM:
Além dos empregados regidos 

pela CLT, ao:
• empregado terceirizado (Lei 
6.019/1974);
• trabalhador temporário (Lei 
6.019/1974);
• empregado rural (Lei 5.889/1973);
• empregado doméstico, no que 
couber, em assuntos como jor-
nada, banco de horas e férias (LC 
150/2015)

DISPOSITIVOS NOVOS NÃO PRE-
VISTOS NA MP ANTERIOR
• Art. 31. O curso ou o programa 
de qualificação profissional de que 
trata o art. 476-A da CLT, poderá 
ser oferecido pelo empregador ex-
clusivamente na modalidade não 
presencial e terá duração de, no 
mínimo, um mês e, no máximo, três 
meses; atualmente a CLT prevê  o 
prazo de dois a cinco meses de sus-
pensão dos empregados para parti-
cipar de curso ou programa de qua-
lificação profissional;

 • Art. 32. Fica permitida a utilização 
de meios eletrônicos para cumpri-
mento dos requisitos formais pre-
vistos no Título VI da CLT, inclusive 
para convocação, deliberação, deci-
são, formalização e publicidade de 
convenção ou de acordo coletivo 
de trabalho. Os meios eletrônicos 
envolvem desde a assembleia para 
aprovação dos acordos, que poderá 
ser virtual, até o depósito do instru-
mento no Ministério da Economia;
• Art. 33. Os prazos previstos no Tí-
tulo VI da CLT ficam reduzidos pela 
metade, referindo-se aos prazos le-
gais e administrativos para registro 
das normas coletivas (convenções e 
acordos coletivos de trabalho).

DISPOSITIVOS PREVISTOS NA 
MP 927 EXCLUÍDOS NA NOVA MP
• Art. 28. Suspensão de prazos pro-
cessuais por 180 dias para as empre-
sas apresentarem defesa e recursos 
em autos de infração em processos 
administrativos ou originados em 
notificações de débito do FGTS;
• Art. 29. Os casos de contamina-
ção pelo coronavírus (Covid-19) não 
serão considerados ocupacionais, 
exceto mediante comprovação do 
nexo causal. Esse tema foi apreciado 
no STF quanto a sua constitucionali-
dade (Vide ADI nº 6342) (Vide ADI nº 
6344) (Vide ADI nº 6346) (Vide ADI 
nº 6352) (Vide ADI nº 6354) (Vide 
ADI nº 6375) (Vide ADInº 6380);
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• Art. 30. Os acordos e as conven-
ções coletivas vencidos ou vincen-
dos, no prazo de 180 dias, contado 
da data de entrada em vigor desta 
MP, poderão ser prorrogados, a 
critério do empregador, pelo prazo 
de noventa dias, após o termo final 
deste prazo;
• Art. 31. Durante o período de 180 
dias, contado da data de entrada em 
vigor desta MP, os auditores fiscais 
do Trabalho do Ministério da Econo-
mia atuarão de maneira orientado-
ra, exceto quanto às seguintes irre-
gularidades:
I- falta de registro de empregado, a 
partir de denúncias;
II - situações de grave e iminente ris-
co, somente para as irregularidades 
imediatamente relacionadas à con-
figuração da situação;
III - ocorrência de acidente de tra-

balho fatal apurado por meio de 
procedimento fiscal de análise de 
acidente, somente para as irregu-
laridades imediatamente relaciona-
das às causas do acidente; e
IV - trabalho em condições análogas 
às de escravo ou trabalho infantil. 
Essa matéria foi apreciada pelo STF, 
que julgou a sua inconstitucionali-
dade (Vide ADI nº 6342) (Vide ADI nº 
6344) (Vide ADI nº 6346) (Vide ADI 
nº 6348) (Vide ADI nº 6352) (Vide 
ADI nº 6354) (Vide ADI nº 6375);
• Art. 34. Pagamento do abono anu-
al de que trata o art. 40 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, ao 
beneficiário da previdência social 
que, durante este ano, tenha recebi-
do auxílio-doença, auxílio-acidente 
ou aposentadoria, pensão por mor-
te ou auxílio- reclusão será efetuado 
em duas parcelas.
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