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Com o agravamento da crise sanitária decorrente da 2ª onda de transmissão de COVID-19 a partir do início de 2021, que culminou com 
a saturação da quase totalidade dos sistemas público e privado de saúde, a paralisia do setor econômico nacional intensificou-se no 
primeiro quadrimestre desse ano, deixando empregadores e empregados em situação econômica de grande vulnerabilidade.

Nesse contexto, o governo federal editou as Medidas Provisórias (“MP”) 1.045 e 1.046 como um pacote de estímulos à retomada das 
atividades econômicas e de assistência social a trabalhadores mais necessitados. 

A MP 1.045/2021 pode ser considerada uma versão melhorada e atualizada da MP 936/2020 (convertida na Lei 14.020/2020), que 
flexibilizava condições de trabalho e remuneração para fazer frente aos desafios econômicos anunciados pela 1ª onda de transmissão 
do vírus. Em linhas gerais, complementa as medidas adotadas no ano anterior com o intuito de garantir a continuidade das atividades 
empresariais, reduzindo o impacto econômico e social decorrentes de diminuição de renda no período.

As principais medidas renovadas pela MP 1.045/2021 referem-se a: 

(i) Pagamento de um novo Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, de responsabilidade do governo federal;

(ii) Permissão à redução proporcional da jornada de trabalho e de salários dos empregados, e;

(iii) Permissão à suspensão temporária de contratos de trabalho em curso.  

MP 1.045/2021 – Novas medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

Aspectos Gerais
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Redução proporcional de salário e jornada de trabalho

Tipo de acordo Abrangência Redução
Benefício pago pelo 

Governo (“NPEMER”)

Coletivo (sindicato)
Aplicável a todos os empregados e possível 

em qualquer percentual

Inferior a 25% 0

Igual 25% e inferior a 50% 25%

Igual 50% e inferior a 70% 50%

Igual ou superior a 70% 70%

Individual

Todos os empregados 25% 25%

Salários até R$ 3.300,00 ou acima de R$ 

12.867,14*

50% 50%

70% 70%

Todos os empregados e em qualquer 
percentual se o acordo não resultar na 
diminuição do valor total mensalmente 

recebido pelo empregado considerando a 
soma do salário reduzido + NBEPER + ajuda 

compensatória mensal paga pelo 
empregador

Igual 25% e inferior a 50% 25%

Igual 50% e inferior a 70% 50%

Igual ou superior a 70% 70%

*Com nível superior de escolaridade
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Redução proporcional de salário e jornada de trabalho

Regra Geral

Duração máxima Até 120 dias

Notificações pelo empregador
O empregador deve notificar a autoridade trabalhista e o sindicato dos empregados em 10 

dias contados do acordo individual ou coletivo

Envio da proposta de acordo 

individual ao empregado
Antecedência mínima de 2 dias corridos

Preservação do valor do salário-

hora
O valor equivalente ao salário-hora não pode ser reduzido

Garantia provisória de emprego
Durante o período de redução e após o restabelecimento das jornadas e dos salários por 

período equivalente ao da redução

Manutenção de benefícios Sim
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Suspensão temporária do contrato de trabalho

Tipo de acordo

Valor do Salário Tipo de Acordo

Até R$ 3.300,00 Individual

De R$ 3.300,00 a R$ 12.867,14 Coletivo (Sindicato)

Acima de R$ 12.867,14* Individual

Todos os empregados Coletivo (Sindicato)

Todos os empregados se o acordo não resultar na diminuição do valor total mensalmente 

recebido pelo empregado considerando a soma do NPEMER + ajuda compensatória 

mensal paga pelo empregador

Individual

Duração máxima Até 120 dias, durante o estado de calamidade pública

Envio da proposta de acordo 

individual ao empregado
Antecedência mínima de 2 dias corridos, em caso de acordo individual

Notificações pelo empregador
O empregador deve notificar a autoridade trabalhista e o sindicato dos empregados em 10 dias contatos do acordo 

individual ou coletivo

Garantia provisória de emprego
Durante o período de suspensão e após o restabelecimento das jornadas pelo período equivalente ao da 

suspensão

Manutenção de benefícios Sim

Receita bruta anual da 

empresa, ajuda do Empregador 

e benefício social

Receita bruta anual da Empresa em 2019
Ajuda mensal paga

pelo Empregador**
Benefício pago pelo Governo

Até 4.8 milhões Não obrigatória 100%

Mais de 4.8 milhões 30% do salário 70%
**Sem encargos trabalhistas e 

previdenciários
*Com nível superior de escolaridade



MP 1.045/2021 – Novas medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

Pontos de Atenção

• Caso haja aviso prévio em curso no momento da adoção das medidas, poderá ele ser cancelado e o(s) empregado(s) 
ser(em) submetido(s) às hipóteses de suspensão ou de redução trazidas pela MP

• Para empregadas gestantes, a garantia de emprego trazida pela MP somente começará a contar após o transcurso da 
garantia geral à gestante prevista em Lei

• Se, após firmado acordo individual entre empregador e empregado, for celebrado instrumento coletivo de trabalho 
(Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho), este deverá prevalecer apenas após sua celebração, salvo se existentes 
condições individuais mais favoráveis

• Os termos da MP não se aplicam a contratos de trabalho celebrados após sua publicação
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Considering the health crisis deterioration in the beginning of 2021 as a result of COVID-19 pandemic 2nd transmission round, which 
overloaded almost all public and private healthcare systems, the national economy stagnation has been increased in the first quarter of 
the year, leaving employers and employees in a highly vulnerable financial status.

In this context, the federal government issued Provisional Measures (“PM”) 1,045 and 1,046 as an incentive program to boost economy 
and also a social assistance aid for more vulnerable workers.

PM 1.045/2021 can be deemed as an improved and updated version of PM 936/2020 (converted into Law 14,020/2020), which enable 
flexibility of working and remuneration conditions as an attempt to deal with the economic challenges brought by the 1st virus 
transmission round. It broadly complements measures previously adopted to ensure continuity of the business activities also reducing 
economic and social impacts arising from income decrease in such period.

The main measures renewed by PM 1,045/2021 refer to:

(i) Payment of a new emergency social assistance aid under the federal government’s duty;

(ii) Permission to downsize wages and working hours on pro rata basis, and;

(iii) Permission to set out a special temporary furlough for ongoing employment agreements.

PM 1.045/2021 – New labor measures against Covid-19 crisis

Overview



Summary – PM 1045/2021

Proporcional decrease of salaries and working hours

Type of agreement Coverage Reduction
Benefit paid by the

Government (“NPEMER”)

Collective

Bargaining

Applicable to all employees and possible in 

any percentage

Less than 25% 0

Equal 25% and less than 50% 25%

Equal 50% and less than 70% 50%

Equal or more than 70% 70%

Individual

All employees 25% 25%

Salaries up to BRL 3,300.00 or higher than 

BRL 12,867.14*

50% 50%

70% 70%

All employees and in any percentage if the 
agreement does not result in a decrease in 

the total amount monthly paid to the 
employee considering the sum of the 
reduced salary + NPEMER + monthly 

allowance paid by the employer

Equal 25% and less than 50% 25%

Equal 50% and less than 70% 50%

Equal or more than 70% 70%

* Employees with college degree



Summary – PM 1045/2021

Proporcional decrease of salaries and working hours

General provisions

Maximum duration Up to 120 days

Notice for the employee At least two days before the individual agreement, if this is the case

Notifications by the employer
The employer must notify the labor authority and the union within 10 days as

of the individual agreement or collective bargaining

Amount of the hourly salary The equivalent hourly salary cannot be decreased

Job stability
During the salary decrease and after that for a term equivalent to the period 

of salary decrease

Continuation of benefits The employer grants all benefits for employees during the salary decrease term



Summary – PM 1045/2021

Furlough (Unpaid leave)

Type of agreement

Salary Amount Type of Agreement

Up to BRL 3,300.00 Individual

From BRL 3,300.00 to BRL 12,867.14 Collective bargaining

Above BRL 12,867.14* Individual

All employees Collective bargaining

All employees if the agreement does not result in a decrease in the total amount 

monthly paid to the employee considering the sum of the NPEMER + monthly allowance 

paid by the employer

Individual

Maximum duration Up to 120 days

Individual agreement 

submission to the employee
2 calendar days prior notice

Notications by the employer
The employer must notify the labor authority and the union within 10 days as of the individual agreement or 

collective bargaining

Job stability During the furlough and after that for a term equivalent to the period of furlough

Continuation of benefits The employer must grant all benefits for the employees during the furlough

Company’s annual gross 

income, allowance paid by the 

employer and social benefit

Company’s annual gross income in 2019
Allowance paid by the 

employer**
Benefit paid by the Government

Up to BRL 4.8 millions Not mandatory 100%

Above BRL 4.8 millions 30% of the salary 70%

**Without labor and tax repercussions* Employees with college degree



PM 1.045/2021

Relevant Issues

• An ongoing prior notice term can be cancelled in the event PM 1045/2021 measures are adopted and employees can be 
subject to furloughs or salary/working hours downsize

• Regarding expecting mothers, job tenure brought by PM 1045/2021 will only start after the mandatory one is finished 

• New collective agreements (CBA or CBC) prevail over individual agreement entered into between employer and 
employee under PM 1045/2021 provisions except in case the latter brings more favorable conditions than the former

• PM 1045/2021 provisions do not apply for employment agreements signed after its issue date
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Introdução



• Em março de 2020, teve início um crise sanitária que mudou, de maneira abrupta, drástica e definitiva, as relações de trabalho no 
Brasil. Foi a época em que o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 6/2020), em 
decorrência da emergência de saúde pública de importância internacional trazida pelo novo coronavírus (COVID-19), decretada 
pelo Ministro de Estado da Saúde nos termos do disposto na Lei 13.979/2020.

• Praticamente de um dia para o outro, empregadores e empregados por todo o país se viram sem a possibilidade de exercerem o 
principal tipo de regime de trabalho no Brasil, o presencial, no qual o empregado se desloca até o estabelecimento do empregador
para nele trabalhar. Estes últimos foram obrigados a adotar às pressas o regime de teletrabalho, legalizado no final de 2017 pela 
chamada reforma trabalhista, mas que embora relativamente novo, esbarrava exatamente em ultrapassadas formalidades.

• Naquele cenário, o Governo Federal editou em 22.03.2020 a Medida Provisória (MP) 927, que trouxe a possibilidade de serem 
adotadas uma série de providências pelos empregadores a fim de dar maior flexibilidade às relações de trabalho e possibilitar o 
enfrentamento da crise. Os resultados foram muito satisfatórios, mas a MP 927 perdeu sua validade em julho de 2020.

• Mais de um ano depois do início da pandemia, em 27/04/2021, o Governo Federal editou uma nova MP, que recebeu o número 
1.046, basicamente reiterando o conteúdo da MP 927, com vigência por 120 dias, prorrogáveis por igual período. 

• Este material trata das possibilidades que a MP 1.046 trouxe aos empregadores e a melhor forma de sua utilização.

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

Introdução
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Diante das várias dificuldades práticas que os empregadores vivenciam, com empregados já em isolamento social trabalhando à 
distância em suas residências, a MP 1.046 flexibiliza várias formalidades do regime teletrabalho:

• Dispensada a necessidade de formalização do teletrabalho – O empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de 
trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao 
regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro 
prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Essa alteração será notificada ao empregado com antecedência 
mínima de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico.

• Conceito de teletrabalho – Considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância a prestação de serviços 
preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e 
comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo, dispensado o controle da jornada de trabalho.

• Equipamentos, infraestrutura e despesas – As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou 
pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, 
trabalho remoto ou trabalho à distância e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato 
escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime de trabalho.

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

1. Teletrabalho



Caso o empregado não possua os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do 
trabalho remoto ou do trabalho à distância, (i) o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por 
serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial, ou (ii) na impossibilidade do oferecimento do referido 
regime de comodato, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador.

• Tempo de comunicação fora da jornada normal – O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 
jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se 
houver previsão em acordo individual ou coletivo.

• Estagiários e aprendizes – É permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para 
estagiários e aprendizes.

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

1. Teletrabalho



A MP flexibilizou substancialmente várias das obrigações relativas às férias. Empregadores alegavam dificuldades em se utilizar das 
férias individuais durante a crise atual principalmente em função do prazo mínimo de 30 dias para o aviso de férias, além do fato que 
nem todos os empregados dispõem de períodos aquisitivos completos de férias.

• Antecipação de férias e prazo de aviso – o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com 
antecedência de, no mínimo, 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo 
empregado.

• Períodos mínimos de férias – 5 dias corridos.

• Empregados sem período aquisitivo completo – o empregador poderá conceder as férias ainda que o período aquisitivo a 
elas relativo não tenha transcorrido.

• Gozo de férias de períodos aquisitivos futuros – empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos 
futuros de férias, mediante acordo individual escrito.

• Prioridade de férias – os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco da COVID-19 serão priorizados para o gozo de férias, 
individuais ou coletivas.

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

2. Férias individuais



• Suspensão de férias – Área da Saúde – o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos 
profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal da decisão 
ao trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de 48 horas.

• Possibilidade de diferimento do 1/3 de Férias – o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um 
terço de férias até a data em que é devido o 13º salário.

• Conversão de 1/3 de férias – é do empregador o direito de aceitar o pedido do empregado em converter um 1/3 de férias em 
pagamento (abono pecuniário). Caso concorde com o pedido, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento até a data 
em que é devido o 13º salário.

• Prazo para pagamento das férias – O pagamento da remuneração das férias poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo das férias.

• Dispensa do empregado – Pagamentos pendentes – Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, 
juntamente com os haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias.

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

2. Férias individuais



• O empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com 
antecedência de, no mínimo, 48 horas, não aplicáveis o limite máximo de 2 períodos anuais e o limite mínimo de 10 dias 
corridos previstos no art. 139, § 1º da CLT.

• Ficam dispensadas as comunicações prévias ao Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da 
categoria profissional.

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

3. Férias coletivas



• Feriados – Os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados federais, estaduais, distritais e municipais, incluindo os
religiosos, e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência
de, no mínimo, 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.

• Compensação de feriados com banco de horas – Os feriados poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de
horas.

• Obs.: ao contrário do que ocorria na MP 927, não há distinção de tratamento entre feriados civis e religiosos

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

4. Antecipação de feriados



• Banco de horas “negativo” – durante a vigência da MP, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a
constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do
empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até 18 meses
contados do fim do prazo de 120 dias previstos para duração dos efeitos da MP (que poderá ser prorrogado). As empresas
que exercem atividades essenciais podem se valer do banco de horas previsto na MP 1.046.

• Compensação por prorrogação de jornada – a compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser
feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder 10 horas diárias e poderá ser feita aos fins de
semana.

• Compensação determinada pelo empregador – A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador
independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

5. Banco de horas



• Obrigação suspensa – Fica suspensa pelos próximos 120 dias a obrigatoriedade de exames médicos ocupacionais, clínicos e
complementares, exceto os demissionais, dos trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou a
distância. Os procedimentos devem ser realizados no prazo de 120 dias contados do encerramento da vigência da MP. A
exceção é para os trabalhadores da área de saúde, que deverão se submeter aos exames ocupacionais, treinamentos e ainda
terão prioridade nos testes de identificação do coronavírus.

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

• Existência de risco para o empregado – Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde
ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a
necessidade de realização dos exames suspensos.

• Suspensão de treinamentos – Suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais
empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Esses treinamentos serão realizados
no prazo de 180 dias contados da data de encerramento da vigência da MP, mas poderão ser realizados na modalidade de
ensino a distância, cabendo ao empregador observar os conteúdos práticos de modo a garantir que as atividades sejam
executadas com segurança.

• CIPA – As comissões internas de prevenção de acidentes poderão fazer reuniões, inclusive o processo eleitoral, de forma
inteiramente remota, com uso de tecnologias de comunicação (o processo eleitoral ficava suspenso na MP 927).

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

6. Suspensão de exigências em segurança e saúde no trabalho



• Suspensão da exigibilidade do FGTS – Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores referente
às competências de abril, maio, junho e julho de 2021, com vencimento em maio, junho, julho e agosto de 2021,
respectivamente, independentemente do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de
atividade econômica e de adesão prévia.

• Recolhimento diferido sem multa e encargos – o recolhimento das competências de abril, maio, junho e julho de 2021
poderá ser realizado, sem atualização, multa ou encargos, em até 4 parcelas mensais, a partir de setembro de 2021; para
tanto, o empregador fica obrigado a declarar as informações até 20 de agosto de 2021.

• Rescisão do contrato de trabalho – Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão deixa de existir e o
empregador ficará obrigado ao recolhimento (i) dos valores correspondentes, sem multa ou encargos, desde que o
recolhimento ocorra no prazo legal, e da multa de 40% sobre o FGTS depositado.

• Prescrição do FGTS – Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do FGTS por 120
dias.

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

7. Diferimento do recolhimento FGTS



• Estabelecimentos de saúde – Possibilidade de acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada
de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso, para (i) prorrogar a jornada de trabalho e (ii) adotar escalas de
horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada sem que haja penalidade administrativa, garantido o
repouso semanal remunerado.

• Compensação de horas extras – Área da saúde – as horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas
mencionadas no item anterior poderão ser compensadas, no prazo de 18 meses, contado da data de vigência da MP, por meio
de banco de horas ou remuneradas como hora extra.

• Previsão do uso de meios eletrônicos para negociações coletivas – Fica permitida a utilização de meios eletrônicos para
convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho.

• Relações de trabalho especiais – a MP 1.046 aplica-se aos trabalhadores temporários, terceirizados, rurais e domésticos
(nesse último caso, naquilo aplicável, como jornada, banco de horas e férias).

MP 1.046 – Medidas trabalhistas contra a crise da COVID-19

8. Outras medidas
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Introduction



• In March 2020, a never seen sanitary crisis abruptly, drastically and definitively changed labor & employment relations in Brazil. At 
that time, the National Congress acknowledged the state of public calamity (Legislative Decree 6/2020) as a result of the 
international public health emergency brought by the new coronavirus (COVID-19), ratified by the Minister of Health as per the 
provisions of Law 13,979/2020.

• Practically overnight, employers and employees across the country found themselves unable to exercise the primary type of work 
regime in Brazil, by which the employee works from the premises of the employer. They were forced to adopt the teleworking 
scheme legalized at the end of 2017 by the so-called labor reform, but which, although relatively new, came up against outdated 
formalities.

• Given that scenario, the Federal Government issued Provisional Measure (“PM") 927 on March 22 2020, which brought to 
employers several alternatives to simplify labor relations and properly face the crisis. The results were satisfactory, but PM 927 
ceased its effects in July 2020.

• Now, more than a year after the beginning of the pandemic, on April 27 2021, the Federal Government issued a new PM, 
registered as 1046, mainly reaffirming the content of PM 927, effective for 120 days, extendable for the same period. 

• This paper deals with the possibilities that PM 1046 has brought to employers and how they can best use it.
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In view of many practical difficulties experienced by employers and considering that employees have already been in social isolation, 
working remotely from their homes, PM 1046 eases several formalities applied for telecommuting regime: 

• Exemption from the need to formalize telecommuting - The employer may, at its discretion, change the face-to-face work 
regime for remote, remote work or other types of distance work, and determine the return to live work regardless of the 
existence of individual or collective agreements. The prior registration of the individual employment agreement’s amendment 
is waived. Employees shall be notified at least 48 hours in advance, in writing or electronically.

• Meaning of telecommuting - Telecommuting or “home office” means the provision of services mainly or totally outside the 
employer's premises by deploying information and communication technologies, which, by their nature, do not constitute 
external work and control of the working day is waived.

• Equipment, infrastructure and expenses - Provisions related to the (i) responsibility for the acquisition, maintenance or 
supply of technological equipment, (ii) necessary and suitable infrastructure for the provision of telecommuting or remote 
work and (iii) reimbursement of expenses borne by employees will be provided for in a written contract, previously signed or 
within 30 days as of the date the work regime is changed.
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1. Telecommuting Work



In case employee does not have the technological equipment and the necessary and suitable infrastructure to provide telecommuting 
work or remote work, (i) employer may provide the equipment by means of free-lease agreements and pay for the infrastructure 
services, that will not hold compensation status, or (ii) if it is impossible to offer the aforementioned lending regime, the ordinary 
working day is deemed as time at the employer's disposal.

• Communication time outside the normal working hours - Time spent using applications and communication 
programs beyond employee's normal working hours does not represent working time, a standby or on-call regime unless a 
provision is set forth in an individual or collective agreement in such regard.

• Trainees and apprentices - Telecommuting or remote work are allowed for interns and apprentices.
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The PM substantially eased several of the obligations relating to vacation periods. Employers alleged that it was difficult to grant 
individual vacation during the current crisis mainly due to the minimum 30-days prior notice requirement, in addition to the fact that 
not all employees accrued vacation periods.

• Granting of vacation and relevant prior notice - Employer may grant vacation and an at least 48-hours prior notice in writing 
or by electronic means, assigning the period to be enjoyed.

• Minimum vacation period - 5 calendar days.

• Employees without accrued vacation - Employers may grant leave even when the correspondent vesting period has not 
elapsed yet.

• Vacation time for future vesting periods - Employee and employer may negotiate granting of future vacation periods by 
means of individual written agreements.

• Priority - Employees belonging to the COVID-19 risk groups will be prioritized in respect to the granting of individual or 
collective vacation.

PM 1046 – Labor measures against the COVID-19 crisis

2. Individual vacation



PM 1046 – Labor measures against the COVID-19 crisis

2. Individual vacation

• Vacation suspension – Health sector - Employers are entitled to suspend vacation periods or unpaid leaves regarding health 
industry workers or those who perform essential roles by formally notifying them, in writing or by electronic means, 
preferably 48 hours in advance.

• Deferral of 1/3 bonus vacation - Employers may choose to pay the mandatory one-third vacation bonus until the 13th salary 
("Christmas bonus") is due.

• Conversion of 1/3 vacation period - Employers are entitled to accept the employee's request to convert 1/3 vacation period 
into a cash payment. In this case, Employers may choose to make the payment until the date on which the Christmas bonus is 
due.

• New deadline to pay vacations - Up to the 5th business day of the following month after the vacation starts.

• Termination - Pending payments - Unpaid vacation must be paid upon termination.
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3. Collective vacation

• The employer may, at its discretion, grant collective vacation provided that the group of employees is notified at least 48 
hours in advance. The maximum limit of 2 annual periods and the minimum limit of 10 consecutive days as provided for in 
Section 139(1) of the CLT do not apply.

• The standard prior communications to the Ministry of Economy and unions are dismissed.
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4. Holidays in Advance

• Holidays - Employers can advance the enjoyment of federal, state, district, and municipal holidays and must notify, in writing 
or electronically, the group of employees at least 48 hours in advance, by expressly indicating the holidays to which it refers.

• Compensation of holidays with the overtime offset system - holidays enjoyed in this way may be used to offset the balance 
of hours in the overtime offset system.

• Note - unlike PM 927, there is no distinction of treatment between civil and religious holidays.
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5. Working hours bank

• Debts of hours in the offset system - During the state of public calamity, the interruption of activities by employers and the 
constitution of a special working hours compensation scheme, by means of the offset system, are authorized, if established by
formal collective or individual agreement, for compensation within a period of up to 18 months, as of the end date of PM 
1046 effects.

• Compensation by extension of the workday - Compensation of time to offset the interrupted period can be done through an 
expansion of working hours in up to 2 hours per day, which cannot exceed a total of 10 hours per day. Such compensation may 
occur during weekends.

• Compensation determined by the employer - The compensation of the hours in the offset system can be determined by the 
employer regardless of a collective or individual agreement.
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6. Suspension of health and safety requirements at work

• Suspended obligation - Obligation to carry out occupational, clinical, and complementary medical examinations has been 
suspended for the next 120 days, except for dismissal examinations (which are not suspended). Such tests will be carried out 
within 120 days from the end date of the state of public calamity. Employees that works in health industry are nor waived and
must be submitted to complementary medical examinations.

• Dismissal examinations - The dismissal examination may be waived if the most recent occupational medical exam was carried 
out less than 180 days prior to the termination date.

• Existence of risk to the employee - If the occupational health and medical control program considers that the waiver of the 
suspended exams represents a risk to the employee's health, it will indicate to the employer the need to carry them out.

• Suspension of training - The mandatory periodic and occasional training of current employees, as provided for in regulatory 
standards for health and safety at work, has been suspended. These trainings will be carried out within 180 days as of the end 
date of PM 1046 effects, but they can be carried out remotely. In addition, the employer must observe the practical contents 
to ensure that the activities are carried out safety.

• Internal Accident Prevention Committees (CIPA) - CIPA meetings including electoral processes may be carried out by means 
of electronic communication system.
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7. Deferment of FGTS payments

• Suspension of Unemployment Severance Fund (FGTS) deposits - Employers’ obligation to pay FGTS will be suspended in 
April, May, June and July 2021, maturing in May, June, July and August 2021, respectively, regardless of the number of 
employees, the tax regime, the legal nature, the economic activity, and prior adhesion.

• Deferred payment without penalty and taxes - The payment of the duties of April, May, June and July 2021 may be carried 
out without restatement, fines, or charges, in up to 4 monthly installments, starting in September 2021. For such purpose, the 
employer must state the information until August 20, 2021.

• Termination of the employment contract - In the event of termination of the employment agreement, the suspension ceases, 
and the employer must pay (i) the corresponding amounts without penalty or taxes, as long as the payment occurs within the 
period and a fine equivalent to 40% of the FGTS deposited on employees' account.

• FGTS limitation - The statute of limitations on debts related to FGTS contributions is suspended for 120 days.
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8. Other measures

• Health establishments - Employers can (i) extend the workday period and (ii) adopt overtime schedules between the 13th and 
the 24th hour of the resting period by means of an individual written agreement.

• Overtime in the health industry - The extended working hours indicated above may be offset within 18 months as of the end 
date of PM 1046 effects, by means of offset systems or paid as overtime.

• Use of electronic systems for collective bargaining - Unions can use electronic systems for all collective bargaining negotiation 
processes.

• Special employment relationships - PM 1046 applies for temporary, outsourced, rural, and domestic workers (in the latter 
case, as applicable, such as working hours, working hours offset scheme, and holidays).
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