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São Paulo, 30 de abril de 2021. 
 

C I R C U L A R  

 Medida Provisória n. 1046/2021  

Foi publicada em 27.04.2021 a Medida Provisória n. 1046 dispondo sobre alterações na 

legislação do trabalho para viabilizar o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19). O prazo de vigência foi 

estabelecido por 120 (cento e vinte) dias, a partir da data da publicação e poderá ser 

prorrogado, por igual período, por ato do Poder Executivo federal. 

 

Em anexo à Circular divulgamos o texto da MP 1046/2021 para o devido conhecimento e 

registramos um resumo das considerações: 

 O artigo 2º dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento dos 

efeitos econômicos decorrentes da emergência de saúde pública para a preservação do 

emprego e da renda: o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão 

de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, 

a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e o 

diferimento do recolhimento do FGTS; 

 O artigo 5º autoriza que a antecipação de férias seja comunicada com, no mínimo, 48 

horas de antecedência, por escrito ou meio eletrônico, as férias não poderão ser gozadas 

em períodos inferiores a 5 dias corridos, poderão ser concedidas mesmo que o período 

aquisitivo não tenha transcorrido e poderá ser ajustada a antecipação de períodos 

futuros de férias mediante acordo individual escrito; 

 Para férias concedidas neste prazo o empregador poderá optar por efetuar o pagamento 

do adicional de 1/3 das férias após a sua concessão, até a data em que é devida a 

gratificação natalina (13º salário); 

 A conversão de 1/3 das férias em abono estará sujeita à concordância da empresa; 

 O pagamento da remuneração das férias concedidas na emergência de saúde 

pública poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao início do 

gozo das férias, ficando sem efeito a norma da CLT que exigia o pagamento 48 horas 

antes do início das mesmas; 

 Na hipótese de dispensa do empregado o empregador pagará juntamente com os haveres 

rescisórios os valores ainda não adimplidos relativos às férias; 

 Nas férias coletivas a comunicação poderá ser feita diretamente aos empregados, com 

antecedência de 48 horas, sem a necessidade de informar o Ministério da Economia nem 

comunicar ao sindicato dos trabalhadores; 

 As empresas poderão antecipar o gozo de feriados mediante notificação dos empregados 

por escrito ou meio eletrônico com antecedência no mínimo de 48 horas, bem como 

serem utilizados para compensação do saldo em banco de horas; 



 
                                                                                                                                                                             

Pça  Dom José Gaspar, 30 - 5º Andar - CEP 01047-010 - São Paulo - SP -  Tel: 11 - 3255-8011 - 3120.8660  - moveis@sindimov.org.br 
 

     www.sindimov.org.br                                                                     11 97445.6060 

2 

 O Banco de Horas poderá ser compensado no prazo de até dezoito meses contado da 

data de encerramento do período de 120 dias de vigência desta a Medida Provisória ou 

de nova data, se ocorrer a prorrogação pelo Governo; 

 O artigo 16 da MP estabelece que durante esse período fica suspensa a obrigatoriedade 

de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, que 

poderão ser realizados no prazo de 120 dias desta medida; excetuam-se os exames 

demissionais que continuam obrigatórios nos desligamentos de trabalhadores que 

estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância; 

 Os exames médicos ocupacionais periódicos dos trabalhadores em atividade presencial 

vencidos no prazo de vigência desta Medida Provisória poderão ser realizados no prazo 

de até 180 dias, contado da data de vencimento; 

 Fica autorizada a realização de reuniões das comissões internas de prevenção de 

acidentes (CIPA), inclusive aquelas destinadas a processos eleitorais, de maneira 

inteiramente remota; 

 FGTS: A MP estabelece no artigo 20 que fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do 

FGTS pelos empregadores referentes às competências de abril, maio, junho e julho de 

2021, com vencimento em maio, junho, julho e agosto de 2021, respectivamente, cujo 

recolhimento poderá ser feito de forma parcelada, sem incidência de atualização, nem 

multa e encargos, em até 4 parcelas mensais, com vencimento na data do recolhimento 

mensal devido, a partir de setembro de 2021 (artigo 21 e §§ da MP); 

 No caso de rescisão do contrato de trabalho deixará de prevalecer a suspensão e o 

empregador obriga-se ao recolhimento dos valores (artigo 22), inclusive das parcelas 

vincendas daqueles meses de competência prorrogados. 

 

A Medida Provisória contempla outras disposições, estamos divulgando seu texto integral e 

ficamos à disposição para esclarecimentos porventura necessários.    

                        

Íntegra da MP 1046/21: http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-2021-316265470    

Íntegra da Circular da Caixa Econômica (FGTS):  https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-945-de-28-de-abril-de-
2021-316987672  
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