
GESTÃO TRABALHISTA, sua aliada 
em tempos de Pandemia

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE  PÚBLICA  E
SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA 



Medidas Emergenciais 

u Medida Provisória 1.046
(acordo escrito individual) 

Teletrabalho / home office

Férias individual ou coletiva 

Banco de horas / antecipação    

de feriados

u Medida Provisória 1.045
(acordo escrito individual)

Suspensão do contrato de trabalho   

Redução da Jornada e salário



Considerações para aplicação na sua empresa

u Espécie de dejà vú em dobro –medida de emergência de 
Sustentabilidade da Empresa

u Como preparar os empregados para esse novo desafio? 
u O que será interessante repetir ou será melhor buscar outra

alternativa?
u A empresa acolheu os empregados após as medidas adotadas? E

agora os empregados se sentem acolhidos para aceitar a as
medidas?



TELETRABALHO 
TRABALHO REMOTO OU A 

DISTÂNCIA 

u Totalmente fora das dependências 
da empresa 

u Aquisição dos equipamentos 
tecnológicos e da infraestrutura

u Reembolsos de despesas arcadas 
pelo empregado previsto em 
contrato escrito 

u Fornecer equipamentos por regime 
de comodato e pagar pela 
infraestrutura 

u Não sendo possível o comodato, o  
período da jornada será computado 
como tempo de trabalho a 
disposição do empregador 

O uso de equipamentos tecnológicos, 
infraestrutura e softwares utilizadas fora 
do horários de trabalho, não será 
considerada tempo a disposição do 
empregador 
u Estagiário e aprendizes 

Prazo de 120 dias 

Notificação com 48 
horas de antecedência  



Antecipação de Férias Individuais  

Concessão por opção do 
empregador, mesmo sem ter 
completado período aquisitivo

Terço das férias – poderá ser 
paga até o dia 20/12/2021

Rescisão contratual – férias 
não pagas deverá ser quitada 
junto as verbas rescisórias 

Período mínimo de 5 dias
Acordo escrito  

Comunicar 48 horas de 
antecedência 

Grupo de risco COVID-19 
prioridade nas férias 

Pagamento das férias – 5º 
dias útil do mês seguinte á 
concessão Férias usufruídas sem que tenha 

completado o período de 12 
meses de aquisição, deverão ser 
descontadas na rescisão 
contratual em cado de pedido 
de demissão 



FÉRIAS 
COLETIVAS 

u Notificar empregados antecedência 
de 48 horas 

u Indicar expressamente quais feriados 
serão antecipados 

u Feriados federais, estatuais, distratais, 
municipal e religiosos. 

Notificar empregados 
antecedência de 48 horas 

Permitida concessão superior 
a 30 dias 

Fica dispensado a 
comunicação ao Ministério 
da Economia e aos 
Sindicatos da Categoria 

Antecipar 
Feriados 



BANCO DE HORAS
Acordo Individual  ou Coletivo 

u Prazo máximo de 18 meses – após os prazo de 120 dias da Medida Provisória 
u Compensação por interrupção da atividade da empresa pode ser prorrogação 

da jornada em até 2 horas e também em feriados 
u Compensação determinada pelo empregador  independente de acordo ou 

convenção coletiva 

Atividade essenciais durante o período de 120 dias 
pode criar regime especial de compensação de 
banco de horas, independente de interrupção das 
atividades



Medida  Provisória

MP 1.046

Teletrabalho Férias – antecipação  Banco de Horas 



FGTS – Prorrogação de pagamento 

Recolhimento dos meses de  maio, junho 
, julho e agosto

Parcelamento

Optou pela prorrogação

Rescisão contratual

Pagamento a partir de setembro de 
2021

Em até quatro parcelas 

Declarar informações até 20/08/2021

Recolhimento deve ser antecipado, 
não haverá incidência de multa 



Ana Manoela Caixeta
▪ Advogada articulista, com mais de

uma década de atuação no Direito

do Trabalho.

▪ Atuou em importantes bancas,

assessorando empresas nacionais e
estrangeiras dos mais variados

segmentos.

▪ Especialista em Gestão Trabalhista e
Direito Previdenciário



uBRASÍLIA – (61) 3224-5672
SBS, Quadra 02, Lote 15, Bloco E, Ed. Prime Business 
Convenience, Sala 407 – Brasília – DF – 70.070-1

uUBERABA – (34) 3321-9882
Avenida Santos Dumont, 250, Centro – Uberaba – MG –
38.010-370

uGOIÂNIA – (62) 3432-5305
Alameda Ricardo Paranhos n.º 799 - Salas 118/119, Setor 
Marista - Goiânia – GO – 74.175-020


