
  

 

Novas Medidas Provisórias e os principais instrumentos  
trabalhistas recriados para 2021 

 
Duas Medidas Provisórias (“MPVs”) foram publicadas hoje (28/04/2021) para enfrentamento 
das consequências da emergência de saúde pública decorrentes da COVID-19.  

 
Com textos semelhantes aos do ano passado com as Medidas Provisórias 927/2020 e 
936/2020, as novas MPVs recriam os principais instrumentos trabalhistas utilizados para 
amenizar os efeitos econômicos causados pela pandemia.  

 
Pela MPV 1.045, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda foi 
instituído novamente, e a MPV 1.046 estabelece as medidas trabalhistas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública, tais como antecipação de férias, 
flexibilização de nomas para adoção do teletrabalho, antecipação de feriados, flexibilização 
para banco de horas.  

 
Veja as principais semelhanças e diferenças entre as medidas estabelecidas em 2020 e 
atualmente em 2021: 

 
Medida MPV 927/2020 MPV 1.046/2021 

Teletrabalho O empregador pode determinar 
alteração de regime presencial 
para teletrabalho/remoto/à 
distância, de forma unilateral para 
os seus empregados, com 48h de 
antecedência, durante o estado de 
calamidade pública. 

O empregador pode determinar 
alteração de regime presencial para 
teletrabalho/remoto/à distância, de 
forma unilateral para os seus 
empregados, com 48h de 
antecedência, durante o prazo de 
120 dias. 

Antecipação de 
férias individuais 

Antecipação de férias individuais, 
inclusive futuras, mediante 
notificação com 48h de 
antecedência, com pagamento do 
adicional de 1/3 junto com o 13˚ 
salário, durante o estado de 
calamidade pública. 

Antecipação de férias individuais, 
inclusive futuras, mediante 
notificação com 48h de 
antecedência, com pagamento do 
adicional de 1/3 junto com o 13˚ 
salário, durante o prazo de 120 dias. 
 
 
Novidade expressa: as férias 
antecipadas gozadas, sem período 
aquisitivo completo, serão 
descontadas das verbas rescisórias 
devidas no caso de demissão. 

Antecipação de 
férias coletivas 

Concessão de férias coletivas, 
mediante notificação com 48h de 
antecedência aos empregados e 
sem necessidade de notificação 

Concessão de férias coletivas, 
mediante notificação com 48h de 
antecedência aos empregados e 
sem necessidade de notificação 



  

 

prévia ao sindicato ou ao 
Ministério da Economia, durante o 
estado de calamidade pública. 

prévia ao sindicato ou ao Ministério 
da Economia, durante o prazo de 
120 dias. 
 
Novidades expressa: as férias 
coletivas podem ser concedidas a 
todos os empregados, ou a setores 
da empresa, com notificação por 
escrito ou eletrônica, permitida 
concessão por prazo superior a 30 
dias. 

Aproveitamento 
e antecipação de 
feriados 

Antecipação de feriados não 
religiosos, com notificação 
antecedente mínima de 48h, 
durante o estado de calamidade 
pública. 

Antecipação de feriados, inclusive os 
religiosos, com notificação 
antecedente mínima de 48h, 
durante o prazo de 120 dias. 

Bancos de horas Regime especial de compensação 
de jornada, através de banco de 
horas, firmado de forma individual 
ou coletiva e com 18 meses para 
compensação, da data do 
encerramento do estado de 
calamidade pública. 

Regime especial de compensação de 
jornada, através de banco de horas, 
firmado de forma individual ou 
coletiva e com 18 meses para 
compensação, da data do 
encerramento do prazo de 120 dias. 
 
 
Novidade expressa: a compensação 
de jornada poderá ser realizada aos 
finais de semana e as empresas que 
desempenham atividades essenciais 
poderão constituir regime especial 
de compensação de jornada por 
meio de banco de horas 
independentemente da interrupção 
das atividades. 

Suspensão de 
exigências 
administrativas 

Dispensa da obrigatoriedade de 
exames médicos ocupacionais, 
exceto demissional, durante o 
estado de calamidade pública, 
devendo ser realizados no prazo 
de 60 dias do fim deste estado. 
 
 
 
 
 
As comissões internas de 

Dispensa da obrigatoriedade de 
exames médicos ocupacionais, 
exceto demissional, dos 
trabalhadores que estejam em 
regime de teletrabalho, trabalho 
remoto ou trabalho à distância, 
durante o prazo de 120 dias, 
devendo ser realizados no prazo de 
120 dias após o fim do prazo de 120 
dias. 
 
As comissões internas de prevenção 



  

 

prevenção de acidentes poderão 
ser mantidas até o fim do estado 
de calamidade pública, e os 
processos eleitorais em curso 
poderão ser suspensos. 

de acidentes poderão ser mantidas, 
inclusive as destinadas a processos 
eleitorais, de maneira remota. 
 
 
Novidade expressa: mantida a 
obrigatoriedade de realização de 
exames ocupacionais aos 
trabalhadores da área de saúde e 
das áreas auxiliares em ambiente 
hospitalar, que terão prioridade na 
submissão de testes de identificação 
do coronavírus.  
 
Os exames médicos ocupacionais 
periódicos dos trabalhadores em 
atividade presencial vencidos 
poderão ser realizados no prazo de 
até 180 dias da data do vencimento. 
 
O disposto no capítulo não autoriza 
o descumprimento das normas 
regulamentadoras se segurança e 
saúde no trabalho pelo empregador. 

Suspensão de 
exigências 
administrativas 

Suspensão temporária da 
obrigatoriedade de realização de 
treinamentos periódicos, durante 
o estado de calamidade pública, 
devendo ser realizados no prazo 
de 90 dias do fim deste estado. 

Suspensão temporária da 
obrigatoriedade de realização de 
treinamentos periódicos, durante o 
prazo de 60 dias, devendo ser 
realizados no prazo de 180 dias após 
o fim do prazo de 120 dias.  
 
Novidade expressa: mantida a 
obrigatoriedade de treinamentos 
periódicos aos trabalhadores da 
área de saúde e das áreas auxiliares 
em ambiente hospitalar. 

FGTS Suspensão da exigibilidade do 
recolhimento de FGTS pelos 
empregadores, referente às 
competências de março, abril e 
maio de 2020, podendo ser 
recolhido de forma parcelada, sem 
incidência de multa. 
 
O pagamento das obrigações será 

Suspensão da exigibilidade do 
recolhimento de FGTS pelos 
empregadores, referente às 
competências de abril, maio, junho 
e julho de 2021, podendo ser 
recolhido de forma parcelada, sem 
incidência de multa. 
 
O pagamento das obrigações será 



  

 

quitado em até seis parcelas 
mensais, com vencimento no 
sétimo dia de cada mês. 

quitado em até quatro parcelas 
mensais, com vencimento a partir 
de setembro de 2021. 

Demais 
disposições 

 
 
 
 
Suspensão dos prazos processuais 
para apresentação de defesa e 
recurso no âmbito de processos 
administrativos originados a partir 
de autos de infração trabalhistas e 
notificações de débito de FGTS. 
 
 
 
 
Os casos de contaminação pelo 
coronavírus não serão 
considerados ocupacionais, exceto 
mediante comprovação do nexo 
causal. 
 
Os acordos e as convenções 
coletivos vencidos ou vincendos, 
no prazo de cento e oitenta dias, 
poderão ser prorrogados, a critério 
do empregador, pelo prazo de 
noventa dias, após o termo final 
deste prazo. 
 
Os Auditores Fiscais do Trabalho 
do Ministério da Economia 
atuarão de maneira orientadora. 

Artigos 29, 30 e 31 da MPV 
927/2020 excluídos na MPV 
1.046/2021. 
 
A suspensão dos prazos processuais 
por 180 dias, para apresentação de 
defesa e recurso no âmbito de 
processos administrativos 
originados a partir de autos de 
infração trabalhistas e notificações 
de débito de FGTS, foi incluso na 
MPV 1.045, aplicável somente aos 
processos administrativos que 
tramitam em meio físico. 
 

Antecipação do 
pagamento do 
abono anual 

O pagamento do abono anual ao 
beneficiário da previdência social, 
que tenha recebido no ano auxílio-
doença, auxílio-acidente ou 
aposentadoria, pensão por morte 
ou auxílio-reclusão, será efetuado 
em 2 parcelas. 
 
Na hipótese de cessação do 
benefício antes do fim do ano de 
2022 será pago 

Artigos 34 e 35 da MPV 927/2020 
excluídos na MPV 1.046/2021. 
 
 



  

 

proporcionalmente. 
Disposições finais Convalidadas as medidas 

trabalhistas adotadas por 
empregadores que não contrariem 
o disposto nesta MPV, no período 
de 30 dias anteriores à sua entrada 
em vigor 

Artigo 36 da MPV 927/2020 
excluídos na MPV 1.046/2021. 
 
 

Disposições finais Essa previsão estava estabelecida 
na MPV 936/2020. 

Novidade expressa: Permitida 
utilização de meios eletrônicos para 
cumprimento dos requisitos 
previstos no título VI da CLT, que 
trata das convenções coletivas de 
trabalho, com redução dos prazos 
previstos neste título pela metade. 

 
 

Medida MPV 936/2020 MPV 1.045 
Benefício 
emergencial 

Pagamento do benefício 
emergencial, tanto no caso de 
suspensão temporária contratual 
quanto de redução proporcional de 
jornada e salário, mensalmente, a 
partir da data do início das medidas, 
custeado com recursos da União. 
 
Primeira parcela paga no prazo de 30 
dias da celebração do acordo, desde 
que seja informada a celebração ao 
Ministério da economia em 10 dias. 
 
Pago exclusivamente enquanto 
durarem as medidas de suspensão 
contratual e redução da jornada. 
 
Os créditos constituídos em 
decorrência do benefício 
emergencial pago indevidamente ou 
além do devido, serão inscritos na 
dívida ativa da União. 
 
O valor do benefício terá como base 
de cálculo o valor da parcela do 
seguro-desemprego a que teria 
direito, e será pago independente do 
cumprimento de qualquer período 

Pagamento do benefício 
emergencial, tanto no caso de 
suspensão temporária contratual 
quanto de redução proporcional de 
jornada e salário, mensalmente, a 
partir da data do início das medidas, 
custeado com recursos da União. 
 
Primeira parcela paga no prazo de 30 
dias da celebração do acordo, desde 
que seja informada a celebração ao 
Ministério da economia em 10 dias. 
 
Pago exclusivamente enquanto 
durarem as medidas de suspensão 
contratual e redução da jornada. 
 
 
 
 
 
 
 
O valor do benefício terá como base 
de cálculo o valor da parcela do 
seguro-desemprego a que teria 
direito, e será pago independente do 
cumprimento de qualquer período 



  

 

aquisitivo, tempo de vínculo 
empregatício e salários recebidos. 
 
O empregado com mais de um 
vínculo formal de emprego poderá 
receber cumulativamente um 
benefício emergencial para cada 
vínculo, sendo que no caso do 
contrato intermitente, fará jus ao 
benefício pelo período de 3 meses. 

aquisitivo, tempo de vínculo 
empregatício e salários recebidos. 
 
O empregado com mais de um 
vínculo formal de emprego poderá 
receber cumulativamente um 
benefício emergencial para cada 
vínculo, sendo que no caso do 
contrato intermitente, não fará jus 
ao benefício. 
 
Novidade expressa: O Ministério da 
Economia disciplinará a forma de 
interposição de recurso contra 
decisão envolvendo o benefício 
emergencial. 
 
As notificações e comunicações 
referentes ao benefício emergencial 
poderão ser realizadas 
exclusivamente por meio digital. 

Redução 
salarial e de 
jornada 

Durante o estado de calamidade 
pública, o empregador poderá 
acordar a redução proporcional da 
jornada de trabalho e de salário de 
seus empregados, por até 90 dias1, 
por meio de pactuação por acordo 
individual escrito, encaminhado com 
antecedência de, no mínimo, 2 dias 
corridos. 
 
 
 
 
 
A jornada de trabalho e salários 
pagos serão restabelecidos no prazo 
de 2 dias da cessação do estado de 
calamidade pública, data 
estabelecida no acordo individual 
como termo de encerramento ou da 
data de comunicação do 
empregador que informe sobre sua 

Durante o prazo de 120 dias, o 
empregador poderá acordar a 
redução proporcional da jornada de 
trabalho e de salário de seus 
empregados, de forma setorial, 
departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos, por até 120 
dias, por meio de pactuação por 
convenção coletiva de trabalho, 
acordo coletivo de trabalho ou 
acordo individual escrito, 
encaminhado com antecedência de, 
no mínimo, 2 dias corridos. 
 
A jornada de trabalho e salários 
pagos serão restabelecidos no prazo 
de 2 dias da data estabelecida como 
termo de encerramento do período 
ou da data de comunicação do 
empregador que informe sobre sua 
decisão de antecipar o fim da 
redução pactuada. 

 
1 Este prazo foi prorrogado por meio dos Decretos nº 10.422/2020, 10.470/2020 e 10.517/2020. 



  

 

decisão de antecipar o fim da 
redução pactuada. 

 
 
Novidade expressa: O poder 
executivo poderá prorrogar o prazo 
de 120 dias para o novo programa 
emergencial e o prazo máximo de 
duração proporcional de jornada de 
trabalho e de salário. 
 
O termo final do acordo de redução 
proporcional de jornada e de salário 
não poderá ultrapassar o último dia 
do prazo de 120 dias, exceto na 
hipótese de prorrogação pelo poder 
executivo. 

Suspensão 
temporária do 
contrato de 
trabalho 

Durante o estado de calamidade 
pública, o empregador poderá 
acordar a suspensão temporária do 
contrato de trabalho de seus 
empregados, pelo prazo máximo de 
60 dias2, por meio de pactuação por 
acordo individual escrito, 
encaminhado com antecedência de, 
no mínimo, 2 dias corridos. 
 
 
 
 
 
O contrato de trabalho será 
restabelecido no prazo de 2 dias 
corridos da cessação do estado de 
calamidade pública, data 
estabelecida no acordo individual 
como termo de encerramento ou da 
data de comunicação do 
empregador que informe sobre sua 
decisão de antecipar o fim da 
suspensão pactuada. 
 

Durante o prazo de 120 dias, o 
empregador poderá acordar a 
suspensão temporária do contrato 
de trabalho de salário de seus 
empregados, de forma setorial, 
departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos, por até 120 
dias, por meio de pactuação por 
convenção coletiva de trabalho, 
acordo coletivo de trabalho ou 
acordo individual escrito, 
encaminhado com antecedência de, 
no mínimo, 2 dias corridos. 
 
O contrato de trabalho será 
restabelecido no prazo de 2 dias 
corridos da data estabelecida como 
termo de encerramento do período 
ou da data de comunicação do 
empregador que informe sobre sua 
decisão de antecipar o fim da 
suspensão pactuada. 
 
 
Novidade expressa: O poder 
executivo poderá prorrogar o prazo 
de 120 dias para o novo programa 
emergencial e o prazo máximo de 

 
2 Este prazo foi prorrogado por meio dos Decretos nº 10.422/2020, 10.470/2020 e 10.517/2020. 



  

 

suspensão temporária do contrato 
de trabalho. 
 
O termo final do acordo de 
suspensão temporária do contrato 
de trabalho não poderá ultrapassar o 
último dia do prazo de 120 dias, 
exceto na hipótese de prorrogação 
pelo poder executivo. 

Disposições 
comuns às 
medidas do 
novo 
programa 
emergencial 

O benefício emergencial poderá ser 
acumulado com o pagamento, pelo 
empregador, de ajuda 
compensatória mensal, a qual 
poderá ser excluída do lucro líquido 
para fins de determinação do 
imposto de renda da pessoa jurídica 
e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido das pessoas jurídicas 
tributadas pelo lucro real. 
 
Reconhecida a garantia provisória ao 
empregado que receber o benefício 
emergencial em decorrência de 
redução da jornada de trabalho e do 
salário ou da suspensão temporária 
do contrato de trabalho, durante o 
período acordado e após o 
restabelecimento do contrato ou da 
jornada, por período equivalente ao 
acordado para redução ou 
suspensão. 
 
 
 
 
 
 
 
A garantia provisória não se aplica às 
hipóteses de dispensa a pedido ou 
por justa causa do empregado. 
 
 
 
O programa emergencial será 

O benefício emergencial poderá ser 
acumulado com o pagamento, pelo 
empregador, de ajuda 
compensatória mensal, a qual 
poderá ser considerada despesa 
operacional dedutível na 
determinação do lucro real e da base 
de cálculo da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido das pessoas 
jurídicas tributadas pelo lucro real. 
 
Reconhecida a garantia provisória ao 
empregado que receber o benefício 
emergencial em decorrência de 
redução da jornada de trabalho e do 
salário ou da suspensão temporária 
do contrato de trabalho, durante o 
período acordado e após o 
restabelecimento do contrato ou da 
jornada, por período equivalente ao 
acordado para redução ou 
suspensão, e no caso da empregada 
gestante, por período equivalente ao 
acordado para a redução ou 
suspensão, contado da data do 
término do período de vedação da 
dispensa arbitrária da confirmação 
da gravidez, até 5 meses após o 
parto. 
A garantia provisória não se aplica às 
hipóteses de pedido de demissão, 
extinção do contrato por acordo ou 
dispensa por justa causa do 
emprego. 
 
O programa emergencial será 



  

 

implementado por meio de acordo 
individual ou negociação coletiva aos 
empregados com salário igual ou 
inferior a R$ 3.135,00, ou com 
diploma de nível superior que 
percebam salário mensal igual ou 
superior a duas vezes o limite 
máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social. 
 
Para empregados para os quais não 
é aplicável o programa emergencial, 
somente serão implementadas a 
redução da jornada ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho 
por convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, exceto na hipótese de 
redução de jornada de trabalho e de 
salário de vinte e cinco por cento 
que admite pactuação por acordo 
individual. 
 
 
 
 
 
 
 
As disposições acerca do programa 
emergencial aplicam-se aos 
contratos de trabalho de 
aprendizagem e de jornada parcial. 
 
 
 
 
O tempo máximo de redução 
proporcional de jornada e suspensão 
temporária do contrato de trabalho, 
ainda que sucessivos, não poderá ser 
superior a 90 dias. 

implementado por meio de acordo 
individual escrito ou negociação 
coletiva aos empregados com salário 
igual ou inferior a R$ 3.300,00, ou 
com diploma de nível superior que 
percebam salário mensal igual ou 
superior a duas vezes o limite 
máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social. 
 
Para empregados para os quais não 
é aplicável o programa emergencial, 
somente serão implementadas a 
redução da jornada ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho 
por convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, exceto nas hipóteses que 
admitirem pactuação por acordo 
individual: 
Redução de jornada de trabalho e de 
salário de vinte e cinco por cento; ou 
redução proporcional de jornada de 
trabalho e de salário ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho 
quando do acordo não resultar 
diminuição do valor total recebido 
mensalmente pelo empregado. 
 
As disposições acerca do novo 
programa emergencial aplicam-se 
apenas aos contratos de trabalho já 
celebrados até a data de Publicação 
da MPV 1.045, além de contrato de 
trabalho de aprendizagem e de 
jornada especial. 
 
O tempo máximo de redução 
proporcional de jornada e suspensão 
temporária do contrato de trabalho, 
ainda que sucessivos, não poderá ser 
superior a 120 dias, exceto se 
prorrogado o tempo máximo das 
medidas por ato do Poder Executivo. 
 
Novidade expressa: Os prazos da 



  

 

garantia provisória no emprego 
decorrentes dos acordos na redução 
de jornada ou suspensão temporária 
do contrato de trabalho ficarão 
suspensos durante o recebimento do 
benefício emergencial, e somente 
retomarão após o encerramento do 
período de garantia de emprego.  
 
Para empregados que se encontrem 
em gozo do benefício de 
aposentadoria, a implementação das 
medidas de redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário ou 
suspensão temporária do contrato 
de trabalho por acordo individual 
escrito somente será admitida 
quando, além do enquadramento 
em alguma das hipóteses de 
autorização do acordo individual de 
trabalho, houver o pagamento, pelo 
empregador, de ajuda 
compensatória mensal. 
 
Os atos necessários para celebração 
dos acordos individuais poderão ser 
realizados por meios físicos ou 
eletrônicos. 
 
Os acordos individuais de redução de 
jornada ou suspensão temporária do 
contrato deverão ser comunicados 
pelos empregadores ao sindicato da 
categoria profissional no prazo de 
dez dias corridos. 
 
Quando as condições do acordo 
individual forem mais favoráveis ao 
trabalhador, estas prevalecerão 
sobre a negociação coletiva. 
 
Se, após a pactuação do acordo 
individual houver a celebração de 
convenção ou acordo coletivo com 
cláusulas conflitantes, devem ser 



  

 

observadas a aplicação das 
condições estabelecidas no acordo 
individual em relação ao período 
anterior ao da negociação coletiva; e 
a partir da entrada em vigor da 
convenção ou acordo coletivo, 
prevalência das condições da 
negociação coletiva, no que 
conflitarem. 
 
A empregada gestante pode 
participar do novo programa 
emergencial, devendo o empregador 
comunicar o Ministério da Economia, 
sendo interrompidas as medidas de 
redução e suspensão do contrato. As 
mesmas disposições serão aplicadas 
ao segurado/a da previdência social 
que adotar ou obtiver guarda judicial 
para fins de adoção. 
 
O trabalhador que receber 
indevidamente o benefício 
emergencial estará sujeito à 
compensação automática com 
eventuais parcelas devidas de 
Benefício Emergencial referentes ao 
mesmo acordo ou a acordos diversos 
ou com futuras parcelas de abono 
salarial ou de seguro-desemprego. 

Disposições 
finais 

- Novidade expressa: Empregador e 
empregado poderão, em comum 
acordo, optar pelo cancelamento de 
aviso prévio em curso. 

 
 
Apesar das semelhanças apontadas, a MPV 927 de 2020 não foi convertida em lei, 

tendo caducado após 120 dias, limite total de duração de toda medida provisória, enquanto a 
936 fora convertida na Lei nº 14.020, sendo aplicável até o fim do estado de calamidade 
pública em 31/12/2020. Assim, ressaltamos que as medidas das novas MPVs podem perdurar 
por períodos distintos, tornando-se ou não Lei. 
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