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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.046, DE 27 
DE ABRIL DE 2021 MEDIDAS TRABALHISTAS 
PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 
DE SAÚDE PÚBLICA.
Institui medidas trabalhistas que poderão ser adotadas por 
empregadores para preservação do emprego, a sustentabilidade 
do mercado de trabalho e o enfrentamento das consequências 
da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (covid-19).

Quais medidas instituídas pela MP 1.046?

I – o teletrabalho; II – a antecipação de férias individuais; 
III – a concessão de férias coletivas; 
IV – o aproveitamento e a antecipação de feriados; 
V – o banco de horas; 
VI – a suspensão de exigências administrativas 
em segurança e saúde no trabalho; 
VII – o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS.

Qual prazo válido para aplicação das medidas?

120 dias, a contar da publicação da medida provisória (28/04/2021).
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I – DO TELETRABALHO.

O empregador poderá, unilateralmente, alterar regime de 
trabalho presencial para remoto e vice-versa, dispensado 
o registro prévio da alteração no contrato individual de 
trabalho, mas deve informar/notificar o empregado com 
48h de antecedência;

Patrões e empregados devem combinar como vai ficar a 
responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento 
de equipamentos e infraestrutura, em um acordo, prevendo 
ou não o respectivo reembolso, tendo um prazo de até 
30 dias (a contar da alteração do regime) para constar 
em um contrato escrito;

Caso o empregado não tenha os equipamentos tecnológicos 
e/ou infraestrutura, poderá o empregador fornecer 
por comodato (empréstimo) e pagar por serviços de 
infraestrutura. Não havendo como fornecer em regime de 
comodato, o período da jornada normal será computado 
como tempo de trabalho;

O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de 
infraestrutura necessária não constitui tempo à disposição, 
regime de prontidão ou de sobreaviso; 

Estagiários e aprendizes também poderão permanecer 
em regime de teletrabalho;
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II – DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS.

O empregador poderá antecipar férias individuais (ainda que não tenha completado 
o período aquisitivo), devendo comunicar com antecedência mínima de 48h do gozo 
de férias;

Empregado e empregador poderão negociar, mediante acordo escrito, antecipação 
de períodos futuros de férias;

Trabalhadores do grupo de risco devem ser priorizados ao gozo de férias;

O empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais 
de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais, por meio de comunicação 
formal escrita ao trabalhador, preferencialmente por meio eletrônico, com antecedência 
mínima de 48h;

O pagamento de 1/3 de férias poderá ser realizado até a data em que é devido o 
pagamento da gratificação natalina (13º salário), a critério do empregador;

A remuneração de férias deverá ser realizada até o 5º dia útil do mês subsequente 
ao início do gozo de férias;

Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho a pedido do empregado, caso tenham 
sido antecipadas férias de período aquisitivo não adquirido, poderá ser descontado o 
pagamento das férias antecipadas;

 III – DAS FÉRIAS COLETIVAS.

O empregador poderá, no prazo de 120 
dias, conceder férias coletivas a todos 
os empregados ou setores da empresa, 
devendo comunicar com antecedência 
mínima de 48h, sendo permitida a concessão 
por prazo uperior a 30 dias;

Fica dispensada a comunicação prévia 
ao órgão do Ministério da Economia e 
comunicação ao Sindicato da categoria 
profissional;

IV – ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS.

O empregador poderá, no prazo de 120 
dias, antecipar o gozo de feriados federais, 
estaduais, distritais e municipais, incluídos 
religiosos, devendo notificar por escrito ou 
por meio eletrônico, com antecedência 
mínima de 48 horas, com indicação expressa 
dos feriados aproveitados;

Os feriados poderão também ser utilizados 
como compensação de banco de horas;
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V – DO BANCO DE HORAS

Fica autorizado, durante o prazo de 120 
dias, a interrupção das atividades pelo 
empregador e a constituição de bancos 
de horas, estabelecido mediante acordo 
individual ou coletivo, a ser compensado 
no prazo de até 18 meses a contar do 
encerramento do prazo de 120 dias a partir 
da publicação da MP, em 28/04/2021;

As empresas que desempenham atividades 
essenciais poderão, durante o prazo de 
120 dias, estabelecer o regime de banco 
de horas, sem interrupção das atividades, 
podendo compensar em até 18 meses após 
o término do prazo de 120, a contar da data 
da publicação da MP, em 28/04/2021;

VI – DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA 
E SAÚDE.

Fica suspensa por 120 dias, a partir de 
28/04/2021, a obrigatoriedade da realização 
de exames médicos ocupacionais, clínicos 
e complementares, EXCETO, os exames 

demissionais de empregados que estão em 
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho 
à distância;

Mantida a obrigatoriedade dos exames 
ocupacionais e treinamento periódicos 
aos trabalhadores da área de saúde e das 
áreas auxiliares em efetivo exercício em 
ambiente hospitalar;

Após o período de suspensão da 
obrigatoriedade dos exames mencionados, 
os referidos exames deverão ser realizados 
no prazo de 120 dias;

O exame demissional poderá ser dispensado 
caso o exame médico ocupacional mais 
recente tenha sido realizado há menos de 
180 dias;

 Fica suspensa por 60 dias, contados de 
28/04/2021, a obrigatoriedade da realização 
de treinamentos periódicos e eventuais dos 
atuais empregados;

Os treinamentos serão realizados no prazo 
de até 180 dias, contados do término dos 
60 dias;
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Os treinamentos previstos nas NRs poderão ser realizados, no 
período de 120 dias, a contar de 28/04/2021, a distância e caberá 
ao empregador observar os conteúdos práticos;

Fica autorizada reuniões da CIPA de forma remota;

VII – DO DIFERIMENTO DO FGTS 

Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento de FGTS das 
competências de abril a julho de 2021, as quais deveriam ser 
recolhidas de maio a agosto de 2021;

Os depósitos das competências de abril, maio, junho e julho de 
2021 poderão ser realizados de forma parcelada, sem incidência 
de atualização, multas ou encargos;

O pagamento das competências mencionadas será realizado em 
até 4 parcelas, com vencimento a partir de setembro de 2021;

O empregador que quiser usufruir da prerrogativa, fica obrigado 
a declarar até 20/08/2021;

 Na hipótese de rescisão contratual durante a suspensão, deverá 
o empregador recolher os valores sem acréscimos e, eventuais 
parcelas vincendas, serão antecipadas (Art. 22);

Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos 
relativos aos depósitos no FGTS pelo prazo de 120 dias;

VIII – DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Fica permitido, no prazo de 120 dias a contar de 28/04/2021, 
mediante acordo individual escrito, prorrogação de jornada de 
trabalho, nos termos do art. 61 da CLT, inclusive para aqueles 
que estão no regime de trabalho de 12 horas por 36 horas de 
descanso;

Fica permitido adotar escalas de horas suplementares entre a 
décima terceira e a vigésima quarta hora do intervalo interjornada, 
sem que haja penalidade administrativa, sendo garantido o 
repouso semanal remunerado;

As horas suplementares poderão ser compensadas no prazo 
de 18 meses, a iniciar a contagem após o término do prazo de 
120 dias;

Fortaleza, 28 de abril de 2021 

Eduardo Pragmácio Filho Márcio Lima Cunha

 OAB/CE 15.321 OAB/CE 24.820
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