
GESTÃO 
TRABALHISTA, sua 
aliada em tempos 
de Pandemia
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E RENDA , E

SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA 



Considerações para aplicação na sua empresa

 Quais medidas emergenciais você adotou na sua empresa em 2020?  

 E agora, em espécie de dejà vú saiu novamente as medidas 

emergências do B.E.M

 Os seus colaboradores participam das decisões junto com você? 

 Depois de ficarmos isolados, sem poder ter contato físico, percebemos o

quão importante é ter pessoas ao nosso lado.

 Como nós, a empresa também sente a falta das pessoas que ali

trabalham.



Medidas Emergenciais 

 Medida Provisória 1.046

(acordo escrito individual) 

Teletrabalho / home office

Férias individual ou coletiva 

Banco de horas / antecipação    

de feriados

 Medida Provisória 1.045

(acordo escrito individual)

Suspensão do contrato de trabalho   

Redução da Jornada e salário



Colaborador

 Unir forças, ideias, própositos 

 Motivar, capacitar 

 Pertencer a empresa 

 Equilíbrio da troca 

 Melhor desempenho   

Respeitar a 

Individualidade 

Encorajar 

Entender limitações 

Valorizar qualificação 

Preocupar com bem-

estar: emocional, físico e 

social. 



MEDIDA PROVISÓRIA 1.045/2021

Redução da jornada de 

trabalho e salário por até 

120 dias 

Empregado não pode estar 

ocupando cargo e 

emprego público

Contrato de trabalho 

firmado até 28/04/2021

Não pode estar recebendo 

benefício da Previdência e 

nem Seguro Desemprego

Não pode estar recebendo 

bolsa de qualificação 

profissional 

Suspensão do contrato de 

trabalho por até 120 dias 



ACORDO INDIVIDUAL 
Deve ser comunicado ao Sindicato

 Empregados que recebem até R$ 3.300,00

 Empregados com diploma de nível superior que recebem valor igual ou superior duas vezes 
ao teto da Previdência (R$12.867,14) 

 Redução do salário e da jornada de 25%

 Redução ou suspensão não resultar em diminuição do valor total recebido pelo 
empregado (soma do benefício, ajuda compensatória e salário pago pela empresa) 

Os demais casos devem ser feitos por convenção ou 
acordo coletivo de trabalho. 

Não esqueça de comunicar ao Sindicato – após a Lei 
14.020/2020 muitas empresas foram fiscalizadas e até 
autuadas pela ausência de comunicação. 



Medida  Provisória

É importante informar ao colaborador: 

Data do cadastro
Conta bancária 

cadastrada

Data prevista de 

pagamento

MP 1.045

Suspensão do contrato 
de trabalho

Redução jornada e 
salário

Autorização do 

empregado 

Até 10 dias após o 

acordo
30 dias após õ 

cadastro



“Colaborador, 

o registro da suspensão do contrato de trabalho ou da redução da 
jornada e salário foi cadastrada no dia (ex: 28/04/2021), com previsão 
de pagamento para o dia (ex: 29/05/2021), na conta bancária de sua 
titularidade nº 0000000.

Caso não receba em até 07 (sete) dias após essa data, deverá 
procurar uma agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do 
Brasil, para verificar se não foi criada uma conta específica para o 
recebimento do benefício emergencial. 

Em caso de dúvidas estamos a disposição para lhe ajudar e tentar 
resolver.

 Atenciosamente, seu empregador.”



“

”

A gestão de pessoas é quem criará a estratégia certa para esse

momento, pois é preciso potencializar o desempenho dos colaboradores,

trabalhar a motivação, potencializar a compentência de cada um e o

trabalho em equipe.

ESTABILIDADE, COMO FICA? 
A garantia do emprego durante o período acordado (suspensão ou

redução da jornada e salário);

Após o retorno, da jornada normal ou do encerramento da suspensão,

por igual período ao que foi acordado.

No caso de empregada gestante, a estabilidade do BEM só começa a

contar após o fim da estabilidade gestante, ou seja, 5 meses após ao

parto;



Deve ser informado 10 dias a contar da 

celebração do acordo; 

A data do acordo é o dia de início da suspensão 

e redução da jornada, e não a data da 

assinatura; 

A SAGA DO EMPREGADOR WEB



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
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