
As negociações individuais são
válidas nos seguintes casos:

Quando a redução
proporcional de jornada de
trabalho e de salário não
resultar diminuição do valor
total recebido mensalmente
pelo empregado, incluídos
neste valor o Benefício
Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, a ajuda
compensatória mensal e o
salário pago pelo empregador
em razão das horas
trabalhadas pelo empregado.

No caso de redução em 25% seja
qual for o salário;
Para redução e suspensão em
caso de empregados com salário
de até R$ 3.300,00;
Para redução e suspensão
empregados hiper suficientes
(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) e;

As garantias não são aplicáveis na hipótese de pedido de demissão e
nos casos de extinção do contrato de trabalho por acordo (art. 484-A
da CLT);

Estabilidade pelo período de restrição e igual período após o
retorno. Foram acrescentados dois pontos que não haviam na
previsão legal anterior:

Os empregados que ainda possuem estabilidade no emprego em razão
das medidas de redução e suspensão aplicadas em 2020, e que tiverem
novamente seus contratos reduzidos ou suspensos, o período de
estabilidade em curso ficará suspenso durante o recebimento do Novo
Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e
somente retomarão a sua contagem após o encerramento do período
da garantia de emprego a que o trabalhador já fazia jus.

Em 27 de abril de 2021 foram publicadas duas novas
Medidas Provisórias para auxiliar empregadores e
empregados no enfrentamento da crise sanitária
instaurada pela pandemia da COVID-19.

Deverá ser restabelecida a
jornada de trabalho e o
salário regular no prazo de
dois dias corridos (i) da
data estabelecida no acordo
individual para o término do
período de
redução/suspensão; e (ii) da
data de comunicação do
empregador sobre a sua
decisão de antecipar o fim
do período de
redução/suspensão.

Caso a empresa tenha
auferido, no ano-calendário
de 2019, receita bruta
superior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos
mil reais), o pagamento de
ajuda compensatória de 30%
é devida pelo empregador
para suspensão do contrato
trabalho do empregado.

A regra atual prevê como obrigatório o
acordo coletivo e/ou convenção coletiva
para empregados com salário acima de R$
3.300,00 (seja suspensão ou redução) e
que fixem redução diferente dos limites
fixos de 25%, 50% e 70%. 

MPS 1045 E 1046 E OS IMPACTOS
NOS CONTRATOS DE TRABALHO

CONFIRA OS PRINCIPAIS DETALHES E NOVIDADES
TRAZIDAS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS.

PRINCIPAIS DISPOSIÇÕES COMUNS ENTRE A
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E
SALÁRIO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO:

No caso de redução
abaixo de 25% não há
recebimento do
benefício emergencial.

MP 1.045/2021

I)

II)

III)

IV)

I)

II)
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Possibilidade de 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, permitida a
concessão por prazo superior a
trinta dias;

O trabalhador que receber indevidamente parcela do Benefício
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 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 a que tiver direito.

Restabeleceu a possibilidade de banco de horas negativo com
compensação pelo prazo de 18 meses. Flexibilizou a regra de
compensação de 18 meses do banco de horas inclusive para
empresas do setor de atividades essenciais independentemente da
interrupção de suas atividades. 

Diferimento do recolhimento
do FGTS referente às
competências de abril, maio,
junho e julho de 2021, com
vencimento em maio, junho,
julho e agosto de 2021. Esta
suspensão de pagamento
perderá efeito em caso de
rescisão do contrato de
trabalho do empregado,
devendo o empregador
recolher os valores, sem multa
e encargos. 

O empregado com contrato de
trabalho intermitente não faz
jus ao Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da
Renda.

As medidas aplicam-se
somente aos contratos de
trabalho já celebrados até a
data de publicação desta
Medida Provisória.

MP 1.046/2021

empregador, sem necessidade de consentimento do empregado
ou negociação coletiva, mas devendo ser comunicada com pelo
menos 8 horas de antecedência. 

Teletrabalho a ser estipulado a critério do

Antecipação de férias individuais. Houve a inclusão de previsão
expressa de que as férias antecipadas gozadas cujo período não
tenha sido adquirido serão descontadas das verbas rescisórias
devidas ao empregado no caso de pedido de demissão.

Antecipação de feriados,
incluídos os religiosos (antes
para os religiosos era
necessária a concordância do
empregado). Sugerimos
cautela em relação a esta
previsão, pois algumas
cidades já anteciparam
feriados via decreto.

Suspensão por 120 dias da 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.

Flexibilização da prorrogação
da jornada de trabalho para
os empregados de
estabelecimentos de saúde. 

Permissão do uso de meios
eletrônicos com relação ao
cumprimento das
formalidades exigidas para
negociação coletiva. 

Em caso de suspensão do contrato de trabalho para
qualificação profissional, o curso ou programa de qualificação
poderá ser oferecido exclusivamente na modalidade não
presencial, com duração mínima de 1 mês e máxima de 3 meses.

Retoma parte das previsões contidas na MP
927/2020, que havia perdido a validade,
prevendo novamente os principais pontos que
destacamos abaixo:

A EQUIPE TRABALHISTA DO AZEVEDO SETTE ADVOGADOS
ESTÁ À DISPOSIÇÃO PARA APROFUNDAR ESTE TEMA. 

Leia essa e outras notícias e conteúdos
em www.azevedosette.com.br

PÁG. 2/2

https://www.facebook.com/azevedosette
https://www.instagram.com/azevedosetteadvogados/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/azevedo-sette-advogados/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

