
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº55 – 31 de Março 2022 

MEDIDA PROVISÓRIA 1.109/2022 - DAS MEDIDAS 

TRABALHISTAS ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAMENTO DO 

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

No dia 25/03/2022 o governo federal editou a Medida Provisória 1.109/2022 cujo objetivo é 

propiciar as empresas e empregados possibilidades para o enfrentamento de dificuldades criadas por 

situações que venham a ser reconhecidas como calamidade pública, e poderá ser um meio alternativo 

para preservação da empresa e do emprego e a sustentabilidade do mercado. Com isso, houve 

alterações da legislação do trabalho, sendo que nesta matéria iremos disponibilizar as informações 

constantes nos artigos 01 a 23 e artigo 43 da Medida Provisória, que preveem a implementação das 

seguintes medidas trabalhistas (teletrabalho; a antecipação de férias individuais; concessão de 

férias coletivas; aproveitamento e a antecipação de feriados; banco de horas; suspensão da 

exigibilidade dos recolhimentos do fundo de garantia). 

Em outra matéria informaremos sobre os artigos 24 a 42 da Medida Provisória que tratam do 

Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), que somente será efetivado 

caso o governo federal tenha disponibilidades financeiras e orçamentárias, conforme está posto no 

parágrafo 1º do artigo 24 da Medida Provisória. 

A QUEM SE APLICARÁ A MEDIDA PROVISÓRIA 

→ As disposições previstas na Medida Provisória 1.109/2022 poderão ser adotadas 

exclusivamente para trabalhadores em grupos de risco e trabalhadores de áreas específicas dos entes 

federativos atingidos pelo estado de calamidade pública. 

 

ATENÇÃO: A Medida Provisória não contemplou sua aplicação imediata em virtude 

da pandemia do coronavirus, mas objetiva para situações de calamidades futuras (exemplo: 

enchentes e outros desastres naturais) que, ao que parece, serão detalhadas no momento da 

decretação da calamidade pelas autoridades governamentais e, principalmente, a identificação 

dos trabalhadores que serão contemplados. Com isso, a disposições desta Medida Provisória 

não têm aplicação imediata e sempre dependerão do reconhecimento da autoridade pública e 

regulamentação pelo Ministério do Trabalho e da Previdência.  



           
 

DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

→ O ato de reconhecimento de calamidade pública em âmbito nacional, estadual, distrital ou 

municipal reconhecido pelo Poder Executivo federal dependerá do Ministério do Trabalho e 

Previdência. 

→ O prazo em que as medidas trabalhistas alternativas poderão ser adotadas, será de até 90 

(noventa) dias, prorrogável enquanto durar o estado de calamidade pública.  

DO TELETRABALHO  E TRABALHO REMOTO 

→ Durante o prazo previsto no ato decretado pelo Ministério do Trabalho a empresa poderá 

alterar o regime de trabalho presencial para teletrabalho ou trabalho remoto, além de 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. Deverá 

observar ainda: 

→ Notificação do empregado com antecedência mínima, de 48 (quarenta e 

oito horas), por escrito ou por meio eletrônico (Ex. e-mail, whatsapp). 

→ Firmar contrato escrito, previamente ou no prazo de trinta dias, contado da 

data da mudança do regime de trabalho, sobre as disposições relativas à 

responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos 

equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à 

prestação de teletrabalho ou do trabalho remoto e, sobre reembolso de 

eventuais despesas arcadas pelo empregado. 

→ Ao empregado que não possuir os equipamentos tecnológicos ou a infraestrutura 

necessária e adequada à prestação de teletrabalho ou de trabalho remoto: 

→ A empresa poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e 

custear os serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza 

salarial; ou 

→ Na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato, o período da 

jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à 

disposição do empregador 

→ O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura 

necessária, assim como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações 



           
 

de internet utilizados para o teletrabalho ou trabalho remoto 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 em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

→ Aos empregados no regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se 

aplicam as regras sobre controle de jornada de trabalho e pagamento de horas 

extras, previstos na C.L.T.  

→ Estará permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto 

para estagiários e aprendizes. 

→ O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde e não se 

equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento.  

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS  

→ Durante o prazo estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência sobre a 

calamidade, a empresa que desejar conceder férias antecipadas, deverá informar ao empregado com 

antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a 

indicação do período a ser gozado. 

→ As férias antecipadas não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 

cinco dias corridos;  

→ Poderão ser concedidas por ato da empresa, ainda que o período aquisitivo 

a que se referem não tenha transcorrido. 

→ Poderá, adicionalmente, negociar a antecipação de períodos futuros de 

férias, por meio de acordo individual escrito. 

→ A empresa poderá suspender as férias e as licenças não remuneradas dos 

profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções 

essenciais, por meio de comunicação formal da decisão ao trabalhador por 

escrito ou, preferencialmente, por meio eletrônico, com antecedência de 

quarenta e oito horas. 

→ O adicional de um terço relativo às férias concedidas poderá ser pago após 

a sua concessão, a critério da empresa, até a data em que for devido o décimo 

terceiro salário. 



           
 

→ A conversão de um terço do período das férias em dinheiro dependerá da 

anuência da empresa, hipótese em que o pagamento poderá ser efetuado até a 

data devida do décimo terceiro salário. 

→ O pagamento da remuneração das férias concedidas poderá ser efetuado 

até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias (Não se 

aplica o art. 145 da CLT) 

→ Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, os valores das férias, 

individuais ou coletivas, ainda não adimplidos serão pagos juntamente com 

as verbas rescisórias devidas. 

→ No caso de pedido de demissão, as férias antecipadas gozadas cujo 

período não tenha sido adquirido serão descontadas das verbas rescisórias 

devidas ao empregado.  

FÉRIAS COLETIAS 

→ Durante o prazo estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência sobre a 

calamidade, a empresa  poderá, a seu critério, conceder férias coletivas a todos os empregados ou a 

setores da empresa e deverá notificar o conjunto de empregados afetados, por escrito ou por meio 

eletrônico, com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, hipótese em que não se aplicam o 

limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos, sendo permitida a concessão 

por prazo superior a trinta dias. Aplica-se 

→ As férias antecipadas não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 

cinco dias corridos. 

→ Poderão ser concedidas por ato da empresa, ainda que o período aquisitivo 

a que se referem não tenha transcorrido. 

→ O adicional de um terço relativo às férias concedidas poderá ser pago após 

a sua concessão, a critério da empresa, até a data em que for devido do 

décimo terceiro salário. 

→ A conversão de um terço do período das férias em dinheiro dependerá da 

anuência da empresa, hipótese em que o pagamento poderá ser efetuado até a 

data devida do décimo terceiro salário. 



           
 

→ O pagamento da remuneração das férias concedidas poderá ser efetuado 

até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias (Não se 

aplica o art. 145 da CLT) 

→ No caso de pedido de demissão, as férias antecipadas gozadas cujo 

período não tenha sido adquirido serão descontadas das verbas rescisórias 

devidas ao empregado.  

→ Estão dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério do 

Trabalho e Previdência e a comunicação aos sindicatos dos empregados (não 

se aplica o art. 139 CLT) 

DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS  

→ Durante o prazo estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência sobre a 

calamidade as empresas poderão antecipar o gozo de feriados federais, estaduais, distritais e 

municipais, incluídos os religiosos. 

→ Deverá notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados 

beneficiados, com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, com a indicação expressa dos 

feriados aproveitados. 

→ Os feriados poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas.  

BANCO DE HORAS  

→ Durante o prazo estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência sobre a 

calamidade a empresa está autorizada a interromper suas atividades e constituir 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 individual ou coletivo escrito, para a compensação no prazo de até 

18 (dezoito) meses, contado da data de encerramento do período estabelecido no ato do Ministério do 

Trabalho e Previdência. 

→ A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita por 

meio da prorrogação de jornada em até 2 (duas) horas, a qual não poderá exceder (10) dez horas 

diárias e poderá ser realizada aos finais de semana, subordinada à permissão prévia da autoridade 

competente em matéria de trabalho (art. 68 da CLT). 

→ A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pela empresa 

independentemente de convenção coletiva ou de acordo individual ou coletivo. 



           
 

→ As empresas que desempenham atividades essenciais poderão constituir regime especial 

de compensação de jornada por meio de banco de horas independentemente da interrupção de suas 

atividades.  

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS RECOLHIMENTOS DO FGTS 

→ O Ministério do Trabalho e Previdência poderá suspender a exigibilidade dos 

recolhimentos do FGTS de até 4 (quatro) competências, relativos aos estabelecimentos das empresas 

situadas em Municípios alcançados por estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder 

Executivo federal. 

→ As empresas poderão fazer uso da prerrogativa independentemente do número de 

empregados; regime de tributação; natureza jurídica; do ramo de atividade econômica e adesão 

prévia. 

→ O depósito das competências suspensas poderá ser realizado de forma parcelada, sem a 

incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036/1990. 

→ Os depósitos das competências suspensas serão realizados em até 6 (seis) parcelas, nos 

prazos e nas condições estabelecidos no ato do Ministério do Trabalho e Previdência, na data 

prevista para o recolhimento mensal na conta vinculada junto a Caixa Econômica Federal até o 20º 

dia do mês (art. 15 da Lei nº 8.036/1990). 

→ Até que seja regulamentado e produza efeitos do sistema de escrituração digital (art. 17-A 

da Lei nº 8.036/1990), para usufruir da prerrogativa, a empresa ficará obrigada a declarar as 

informações na data prevista em ato do Ministério do Trabalho e Previdência devendo: 

→ Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e 

condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos 

geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e 

outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS 

(inciso IV do caput do art. 32 -Lei 8.212/1991)  

→ As informações prestadas constituirão declaração e reconhecimento dos 

créditos delas decorrentes, caracterizarão confissão de débito e constituirão 

instrumento hábil e suficiente para a cobrança do crédito de FGTS;  



           
 

→ Os valores não declarados nos termos do disposto neste parágrafo, não 

terão sua exigibilidade suspensa e obrigarão o pagamento integral da multa e 

dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 

1990, sem possibilidade de usufruir do parcelamento referido. 

→ A atualização monetária e a capitalização dos juros dos depósitos FGTS 

de que trata o art. 13 Lei 8.036/1990 (Os depósitos efetuados nas contas 

vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados 

para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros 

de (três) por cento ao ano) incidentes sobre os valores devidos na 

competência originária, correrão à conta do FGTS. 

→ Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho que autorize o saque do FGTS, a 

suspensão se resolverá em relação ao empregado, ficando a empresa obrigada ao: 

→ Recolhimento dos valores de FGTS cuja exigibilidade tenha sido 

suspensa, sem incidência da multa e dos encargos devidos (art. 22 da Lei nº 

8.036/1990), desde que seja efetuado no prazo legal; e 

→ Depósito dos valores devidos (art. 18 da Lei nº 8.036/1990) 

→ Eventuais parcelas vincendas terão a sua data de vencimento antecipada 

para o prazo aplicável ao recolhimento previsto ( art. 18 da Lei nº 

8.036/1990). 

→ Os valores de FGTS cuja exigibilidade tenha sido suspensa, caso não sejam pagos nos 

prazos fixados da Medida Provisória, estarão sujeitos à multa e aos encargos devidos ( art. 22 da Lei 

nº 8.036/1990), desde a data originária de vencimento para o recolhimento mensal na conta 

vinculada junto a Caixa Econômica Federal -  20º dia do mês (art. 15 da Lei nº 8.036/1990). 

→ O prazo prescricional para cobrança dos débitos relativos aos depósitos do FGTS, 

vencidos até a data de publicação do ato de calamidade pública pelo Ministério do Trabalho e 

Previdência, ficará suspenso por 120 (cento e vinte) dias. 

→ Ocorrendo a falta de pagamento das parcelas durante o período suspensão de exigibilidade 

e a não quitação do FGTS quando da rescisão do contrato de trabalho ensejarão para a empresa o 

bloqueio da emissão do certificado de regularidade do FGTS. 



           
 

• Na hipótese de suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS, os prazos de 

validade dos certificados de regularidade emitidos até a data de publicação do ato de calamidade 

pública pelo Ministério do Trabalho e Previdência ficarão prorrogados por 90 (noventa) dias.  

SUSPENSÃO DO CONTRATO TRABALHO  

PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

→ Durante o prazo previsto no ato de decretação de calamidade pública pelo Ministério do 

Trabalho e Previdência o curso ou o programa de qualificação profissional (476-A da C.L.T), poderá 

ser oferecido pela empresa exclusivamente na modalidade não presencial e terá duração de, no 

mínimo, 1(um) mês e, no máximo, 3(três) meses. 

→ A suspensão do contrato de trabalho poderá ser realizada por acordo individual escrito 

(empresa/empregado), quando houver o pagamento pela empresa de ajuda compensatória mensal em 

valor equivalente à diferença entre a remuneração do empregado e a bolsa qualificação. 

→ O pagamento da ajuda compensatória deverá ter o valor definido em negociação coletiva 

(convenção coletiva/acordo coletivo) ou no acordo individual (empresa/empregado) escrito e não 

integrará a base de cálculo do valor dos depósitos no FGTS. 

→ Se, após a pactuação de acordo individual (empresa/empregado), houver a celebração de 

convenção coletiva (sindicato dos empregados/sindicato das empresas) ou de acordo coletivo 

(sindicato dos empregados/empresa) com cláusulas conflitantes com as cláusulas do acordo 

individual, deverá ser observado: 

→ Aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao 

período anterior ao período da negociação coletiva; e 

→ Prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva, naquilo em 

que conflitarem com as condições estabelecidas no acordo individual, a partir 

da data de entrada em vigor da convenção coletiva ou do acordo coletivo de 

trabalho. 

→As condições do acordo individual prevalecerão sobre a negociação 

coletiva se forem mais favoráveis ao trabalhador. 

A íntegra da MP 1.109/2022 pode ser acessada no endereço eletrônico: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1109.htm 



           
 

  

Vale informar que esta Medida Provisória terá validade inicial de 60 dias podendo ser 

prorrogada por igual período se não for votada pelo Congresso Nacional que poderá modificá-la, de 

modo que aguardaremos a definição para sua conversão em lei.  

DEPTO. JURÍDICO - DR. ADILSON SANTOS ARAUJO – OABSP nº 126974 


