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MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 1.045/2021 e Nº 1.046/2021 

 

Novas Diretrizes do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 

 

Novas Medidas Trabalhistas Emergenciais Autorizadas 

       

 

 Seguindo a mesma linha do ano de 2020, conforme texto das MPs nº 927/2020 

e nº 936/2020 (esta convertida na Lei nº 14.020/2020), em virtude da continuidade dos 

reflexos sócio-econômicos causados pela crise de saúde da pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19) ainda em 2021, o Governo Federal editou as novas Medidas 

Provisórias nº 1.045/2021 e nº 1.046/2021, ambas publicadas no Diário Oficial da União 

nesta quarta-feira (28/04/2021), no intuito de instituir o Novo Programa Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda, assim como regular novas medidas trabalhistas 

autorizadas em caráter temporário para este ano. 

 

 Após debate no Congresso Nacional, o Governo Federal conseguiu fechar o 

acordo sobre os gastos emergenciais para o Orçamento 2021 na última quinta-feira 

(22/04/2021), e sancionou as mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 

possibilitar o pagamento do Benefício Emergencial (BEM). 

 

 De acordo com a Secretaria Geral da Presidência da República, foi aberto um 

crédito extraordinário de R$ 9,98 bilhões de reais, destinados à viabilizar e custear essa 

nova rodada econômica do programa emergencial. 

 

 Diante disso, o Governo Federal editou e publicou as novas Medidas Provisórias 

nº 1.045/2021 e nº 1.046/2021, em que destacamos os seguintes tópicos previstos, 

respectivamente: 
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1. Medida Provisória nº 1.045/2021:  
 
a) Instituiu o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda (Artigo 2º); 
 
b) Implementou o Novo Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego 
e da Renda (BEM), que será pago mensalmente aos trabalhadores que 
tiverem a redução proporcional de jornada e salário, ou a suspensão do 
contrato de trabalho, tendo como base de cálculo o valor da parcela do 
seguro-desemprego, conforme Artigo 5º da Lei nº 7.998/90 (Artigos 5º e 6º); 
 
c) Autorizou a redução proporcional de salário e jornada em 25%, 50% ou 
70%, de forma setorial, parcial ou total dos trabalhadores da empresa, 
através de Convenção Coletiva, Acordo Coletivo de Trabalho ou acordo 
individual escrito, por até 120 dias (Artigo 7º); 

 
Pontos de Atenção:  
 
Deve ser preservado o valor do salário-hora. A jornada de trabalho e o 
salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, 
contado da data estabelecida como termo de encerramento do período de 
redução pactuado ou da data da comunicação do empregador que informe 
ao empregado sobre a eventual antecipação do período de redução 
estabelecido. Além disso, o termo final do acordo de redução não poderá 
ultrapassar o 120º dia, a não ser em caso de prorrogação do Programa pelo 
Poder Executivo. 

 
d) Autorizou a suspensão temporária do contrato de trabalho de forma 
setorial, parcial ou total dos trabalhadores da empresa, através de 
Convenção Coletiva, Acordo Coletivo de Trabalho ou acordo individual 
escrito, também por até 120 dias (Artigo 8º); 

 
Pontos de Atenção:  
 
Durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, se o 
empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por 
meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância, ficará 
descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho, e o 
empregador estará sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos 
encargos sociais referentes a todo o período e às penalidades previstas na 
legislação, além das sanções previstas em Convenção Coletiva ou em Acordo 
Coletivo de Trabalho. Além disso, o termo final do acordo de suspensão 
temporária de contrato de trabalho não poderá ultrapassar o 120º dia, a não 
ser em caso de prorrogação do Programa pelo Poder Executivo. 
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e) Possibilitou que o BEM seja cumulado com o pagamento, pelo 
empregador, de ajuda compensatória mensal, tanto para casos de redução 
proporcional de jornada e salário, como também para a suspensão 
temporária do contrato de trabalho (Artigo 9º); 

 
f) Estabilidade provisória (garantia provisória) do emprego ao trabalhador 
que receber o BEM em virtude de redução proporcional de jornada e salário, 
como também para a suspensão temporária do contrato de trabalho, por 
períodos específicos e com previsão de multa indenizatória no caso de 
dispensa sem justa causa durante o período de estabilidade (Artigo 10) 

 
*Novidade: As colaboradoras gestantes também poderão participar do novo 
programa, e o período de estabilidade só começará a contar a partir do 
término da estabilidade legal de 5 meses após o parto. (Artigo 10, Inciso III 
e Artigo 13); 
 
g) A Convenção Coletiva ou o Acordo Coletivo de Trabalho poderão 
estabelecer redução de jornada de trabalho e de salário em percentuais 
diversos daqueles previstos no Artigo 7º (Artigo 11); 
 
h) Poderão ser adotadas as medidas de redução proporcional de jornada e 
salário, como também a suspensão temporária do contrato de trabalho para 
i) trabalhadores que recebam salário igual ou inferior à R$ 3.300,00; ou que 
ii) tenham diploma de ensino superior com salário igual ou superior à duas 
vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social 
(Artigo 12); 
 
i) As medidas trabalhistas prevista nesta Medida Provisória só se aplicam 
aos contratos de trabalho já celebrados até a data de 28/04/2021, inclusive 
contratos de aprendizagem e de jornada parcial (Artigo 16); 
 
j) O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de 
suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não 
poderá ser superior a 120 dias, exceto se, por ato do Poder Executivo, for 
estabelecida prorrogação do tempo máximo dessas medidas (Artigo 18); 

 
k) *Novidade: Será possível, mediante comum acordo entre empregador e 
trabalhador(a), optar pelo cancelamento do aviso prévio (Artigo 19); 

 
l) *Novidade: O trabalhador(a) poderá receber o BEM na instituição 
financeira em que possuir conta poupança ou conta de depósito à vista, 
exceto conta-salário, desde que autorize o empregador a informar os seus 
dados bancários. Caso não seja localizado conta poupança de titularidade do 
beneficiário, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A. poderão 
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realizar o pagamento do benefício emergencial por meio de conta digital, de 
abertura automática, em nome do beneficiário. (Artigo 23). 

 
 

2. Medida Provisória nº 1.046/2021: 
 

a) Pelo prazo de 120 dias, contados a partir de 28/04/2021, poderão ser 
adotadas pelos empregadores as seguintes medidas trabalhistas (Artigo 2º): 
 

i) Teletrabalho; 

ii) Antecipação de Férias Individuais; 

iii) Antecipação de Férias Coletivas; 

iv) Aproveitamento e Antecipação de Feriados; 

v) Banco de Horas; 

vi) Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do 

trabalho; 

vii) Diferimento do recolhimento do FGTS. 

 

b) TELETRABALHO: 

 

O empregador poderá, a seu critério, durante o prazo de 120 dias, alterar o 

regime de trabalho presencial para teletrabalho, trabalho remoto ou outro 

tipo de trabalho a distância, além de determinar o retorno ao regime de 

trabalho presencial, independentemente da existência de acordos 

individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no 

contrato individual de trabalho. A alteração entre regimes deverá ser 

notificada ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas, por 

escrito ou por meio eletrônico. Também será permitido a adoção do regime 

de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância para estagiários e 

aprendizes (Artigo 3º); 

 

c) ANTECIPAÇÃO FÉRIAS INDIVIDUAIS: 

 

O empregador informará ao empregado, dentro do prazo de 120 dias de 

vigência da MP, sobre a antecipação de suas férias com antecedência de no 

mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do 

período a ser gozado pelo empregado. O empregado e empregador 

poderão, ainda, negociar a antecipação de períodos futuros de férias por 

meio de acordo individual escrito. Os trabalhadores que pertençam ao grupo 

de risco do coronavírus deverão ser priorizados para o gozo de férias, 

individuais ou coletivas. O pagamento da remuneração das férias, poderá 
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ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das 

férias. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, os valores das férias, 

individuais ou coletivas, ainda não adimplidos, serão pagos juntamente com 

as verbas rescisórias devidas. As férias antecipadas gozadas cujo período não 

tenha sido adquirido serão descontadas das verbas rescisórias devidas ao 

empregado no caso de pedido de demissão. (Artigos 5º a 10); 

d) ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS COLETIVAS: 

 

O empregador poderá, a seu critério, também durante o prazo de vigência 

de 120 dias, conceder férias coletivas a todos os empregados ou a setores 

da empresa e deverá notificar o conjunto de empregados afetados, por 

escrito ou por meio eletrônico, com antecedência de no mínimo 48 horas, 

hipótese em que não se aplicam o limite máximo de períodos anuais e o 

limite mínimo de dias corridos previstos na Consolidação das Leis do 

Trabalho, permitida a concessão por prazo superior a trinta dias. (Artigo 11); 

 

e) APROVEITAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS: 

 

Os empregadores poderão, durante a vigência da MP, antecipar o gozo de 

feriados federais, estaduais, distritais e municipais, incluídos os religiosos, e 

deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de 

empregados beneficiados, com antecedência de no mínimo 48 horas, com a 

indicação expressa dos feriados aproveitados. Os feriados poderão ser 

utilizados para compensação do saldo em banco de horas. (Artigo 14); 

 

 

f) BANCO DE HORAS: 

 

Ficam autorizadas, durante a vigência da MP, a interrupção das atividades 

pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de 

jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do 

empregado, estabelecido por meio de acordo individual ou coletivo escrito, 

para a compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de 

encerramento do período de vigência da MP.  A compensação de tempo 

para recuperação do período interrompido poderá ser feita por meio da 

prorrogação de jornada em até duas horas, a qual não poderá exceder dez 

horas diárias, e poderá ser realizada aos finais de semana, observado o 

disposto no Artigo 68 da CLT. A compensação do saldo de horas também 

poderá ser determinada pelo empregador independentemente de 

convenção coletiva ou de acordo individual ou coletivo. As empresas que 
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desempenham atividades essenciais poderão, também durante a vigência 

da MP, constituir regime especial de compensação de jornada por meio de 

banco de horas independentemente da interrupção de suas atividades. 

(Artigo 15); 

 

g) SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E 

SAÚDE DO TRABALHO: 

 

Fica suspensa, durante a vigência da MP, a obrigatoriedade de realização dos 
exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos 
exames demissionais, dos trabalhadores que estejam em regime de 
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância. O exame demissional 
poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente 
tenha sido realizado há menos de 180 dias. Fica suspensa pelo prazo de 60 
dias, contado da data de publicação da MP, a obrigatoriedade de realização 
de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos 
em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Os 
treinamentos previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde 
no trabalho poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e 
caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir 
que as atividades sejam executadas com segurança. As suspensões não 
autorizam o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança 
e saúde no trabalho pelo empregador. (Artigos 16 a 19); 
 

 

h) DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS: 

 
Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, 
referente às competências dos meses de abril, maio, junho e julho de 2021, 
com vencimento em maio, junho, julho e agosto de 2021, respectivamente. 
O depósito das competências de abril, maio, junho e julho de 2021 poderá 
ser realizado de forma parcelada, sem a incidência da atualização, da multa 
e dos encargos previstos no Artigo 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 
Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão ficará 
resolvida e o empregador ficará obrigado a: I - ao recolhimento dos valores 
correspondentes, sem incidência da multa e dos encargos devidos nos 
termos do disposto no Artigo 22 da Lei nº 8.036/1990, caso seja efetuado no 
prazo legal; e II - ao depósito dos valores previstos no Artigo 18 da Lei nº 
8.036/1990. (Artigos 20 a 23). 

   

 Diante do extenso conteúdo das novas MPs, e observando o teor dos Artigos 62, 

§ 3º, 11º e 12º da Constituição Federal, a Medida Provisória possuí força de lei, durante 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8036compilada.htm
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sua vigência, perdendo seus efeitos, desde sua edição, quando não convertida em lei 

após o seu período de vigência (60 dias prorrogáveis por mais 60 dias). 

 

 Portanto, as novas MPs terão prazo de vigência de até 120 dias a partir data de 

suas publicações (28/04/2021), e poderão ser convertidas posteriormente em lei, com 

a possibilidade dos prazos também serem prorrogados, do mesmo modo que ocorreu 

no ano de 2020. 

 

 Nada obstante, em virtude da diversidade de medidas trabalhistas que foram 

autorizadas, é de ímpar relevância salientar que a implantação eficiente de quaisquer 

das medidas permitidas pelas MPs estão intimamente vinculadas à fatores como: gestão 

da comunicação e departamento pessoal, transparência na tratativa com 

colaboradores, bem como aos budgets e targets operacionais de cada negócio.  

 

 Destacamos, ainda, que vale a pena realizar uma análise detalhada dos impactos 

no médio prazo no que tange à estabilidade provisória que decorrerá da implantação da 

redução proporcional de salário e jornada, bem como da suspensão do contrato de 

trabalho, agora com maior amplitude nas novas MPs. 

 

 As novas Medidas Provisórias podem ser acessadas no Diário Oficial da União, 

através dos links abaixo: 

 

 Medida Provisória nº 1.045/2021:  

• https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.045-de-27-de-abril-de-2021-
316257308#:~:text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Medida%20Provis%C3%B3ria,%C3%A2mbito%20das%2
0rela%C3%A7%C3%B5es%20de%20trabalho. 
 

Medida Provisória nº 1.046/2021: 
 

• https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-2021-
316265470#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Medida%20Provis%C3%B3ria%20disp%C3%B5e,consequ%C3%
AAncias%20da%20emerg%C3%AAncia%20de%20sa%C3%BAde 

 

 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.045-de-27-de-abril-de-2021-316257308#:~:text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Medida%20Provis%C3%B3ria,%C3%A2mbito%20das%20rela%C3%A7%C3%B5es%20de%20trabalho
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.045-de-27-de-abril-de-2021-316257308#:~:text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Medida%20Provis%C3%B3ria,%C3%A2mbito%20das%20rela%C3%A7%C3%B5es%20de%20trabalho
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.045-de-27-de-abril-de-2021-316257308#:~:text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Medida%20Provis%C3%B3ria,%C3%A2mbito%20das%20rela%C3%A7%C3%B5es%20de%20trabalho
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-2021-316265470#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Medida%20Provis%C3%B3ria%20disp%C3%B5e,consequ%C3%AAncias%20da%20emerg%C3%AAncia%20de%20sa%C3%BAde
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-2021-316265470#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Medida%20Provis%C3%B3ria%20disp%C3%B5e,consequ%C3%AAncias%20da%20emerg%C3%AAncia%20de%20sa%C3%BAde
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-2021-316265470#:~:text=1%C2%BA%20Esta%20Medida%20Provis%C3%B3ria%20disp%C3%B5e,consequ%C3%AAncias%20da%20emerg%C3%AAncia%20de%20sa%C3%BAde


 

8 
 

 Sendo estas as considerações para o momento, a equipe Ferragut Muzel 

Advogados se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e/ou 

questionamentos referentes ao tema. 

 

 Cordialmente. 

 

HUMBERTO DE AQUINO MUZEL 
OAB/SP nº 272.565 

 
CAMILA ANDRESSA FERRAGUT MUZEL 

OAB/SP nº 282.039 
 

FÁBIO BECKER 
OAB/SP nº 438.340 

 
FERNANDA SILVA ANTUNES 

OAB/SP nº 248.859 


