
EXISTEM MOMENTOS EM QUE TUDO O QUE VOCÊ 

 PRECISA É DAR UMA PARADA ESTRATÉGICA  

PARA ORGANIZAR A EMPRESA. 

LAY OFF 

www.fortiadvogados.com.br  



Suas atividades estão paradas devido a pandemia? 

CONHEÇA O  

LAYOFF 

uma alternativa legal para  

evitar demissões e zerar 

tributos sobre a folha 

O Forti Advogados oferece as 

qualificações conforme 

exigidas por lei 



CONHECENDO O LAY OFF: 

 A CLT tem um dispositivo que permite ao 

empresário solicitor a suspensão temporária do 

contrato de trabalho, baseada ns dificuldades 

temporárias por questões de mercado enfrentadas 

pela empresa. 

 

Este dispositivo é o LAY OFF, que permite ao 

PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO EMPREGO do MTE.  

 

Não existem restrições claras à nenhuma empresa 

permitindo assim, que todo CNPJ ativo possa fazer 

solicitação. 

 

O LAY OFF tem uma duração minima de 2 meses e 

máxima de 5 meses. 

COMO POSSO ADERIR? 

 
    Condições: 

 
 CNDs ok. 

 

 Acordo coletivo fechado junto ao sindicato laboral 

da categoria. 

 

 A única despesa é o custeio da qualificação 

realizada pelo Forti Advogados aos funcionários.  



VANTAGENS: 

• Os funcionários entram em Seguro Desemprego, 

zerando a folha de pagamento. 

 

• Cessa a atividade laboral, então encargos sobre a 

folha e despesas adicionais são zeradas. 

 

• A única despesa é o custeio da qualificação dos 

funcionários, que o Forti Advogados executa. 

1) Realizar acordo coletivo sobre a suspensão do 

contrato de trabalho junto ao sindicato. 

2) Solicitação de Lay Off no MTE.  

3) Anexar à adesão todos os documentos solicitados. 

4) Aguardar o parecer do MTE e realizar o 

credenciamento dos funcionários na AGÊNCIA DO 

TRABALHADOR. 

5) Parar a atividade laboral e iniciar a qualificação 

com o Forti Advogados. 

PASSO A PASSO: 

• Deve ser feito pelo empresário ou representante legal, como o Contador, por exemplo. 

• A qualificação neste caso será por teleaulas.O Forti Advogados orienta que as empresas façam adesão coletiva ao PPE, reduzindo assim os 

custos com a qualificação. 



ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS ESPECIALISTAS: 

PRECISA DE UMA  

PARADA ESTRATÉGICA PARA 

ORGANIZAR A SUA EMPRESA? 

LAY OFF 

(41) 30290081 / (41) 9877-1777 

R. Manoel Pedro, n.º 365, 14° andar, sala 1401 - Cabral 

Curitiba/PR – Brasil – CEP: 80035-030 


