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Breve 
panorama

• MP 1.108

• Publicada em 25 de março de 2022

• Alterou os artigos 62, 75-B, 75-C e 75-F

• A vigência das medidas provisórias 

publicadas no DOU é de 60 (sessenta 

dias), os quais podem ser 

automaticamente prorrogados por igual 

período se, dentro deste primeiro prazo, 

a MP não tiver a sua votação encerrada 

em ambas as casas legislativas do 

Congresso Nacional.



Definição de teletrabalho

Lei nº 13.467, de 2017
Art. 75-B.  Considera-se teletrabalho a prestação de 

serviços preponderantemente fora das dependências 

do empregador, com a utilização de tecnologias de 

informação e de comunicação que, por sua natureza, não se 

constituam como trabalho externo. 

Parágrafo único.  O comparecimento às dependências do 

empregador para a realização de atividades específicas que 

exijam a presença do empregado no estabelecimento não 

descaracteriza o regime de teletrabalho.            

Medida Provisória nº 1.108, de 2022
Art. 75-B.  Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a 

prestação de serviços fora das dependências do empregador, 

de maneira preponderante ou não, com a utilização de 

tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua 

natureza, não se configure como trabalho externo.

§ 1º  O comparecimento, ainda que de modo habitual, 

às dependências do empregador para a realização de 

atividades específicas, que exijam a presença do empregado 

no estabelecimento, não descaracteriza o regime de 

teletrabalho ou trabalho remoto.



Novas disposições
▪ Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste 

capítulo (DA DURAÇÃO DO TRABALHO):

▪ III - os empregados em regime de teletrabalho que 
prestam serviço por produção ou tarefa. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 1.108, de 2022)

▪ Logo, se o serviço é prestado por jornada, deverá o 
empregador realizar o controle de jornada do 
empregado em teletrabalho ou trabalho remoto.

▪ Vale lembrar que está obrigado a realizar o controle de 
jornada os empregadores com mais de 20 empregados e 
este pode ser por meio manual, mecânico ou eletrônico.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1108.htm#art6


Novas Disposições
▪ Modo de aferição do salário

§ 2º  O empregado submetido ao regime de 

teletrabalho ou trabalho remoto poderá 

prestar serviços por:

▪ Jornada;

▪ Produção, ou;

▪ Tarefa.



NOVAS DISPOSIÇÕES

§ 4º  O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde 

e nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de 

teleatendimento.

A MP deixa expresso que o regime de teletrabalho ou trabalho 

remoto não se confunde e nem se equipara à ocupação de 

operador de telemarketing ou de teleatendimento.



Novas disposições
▪ § 5º  O tempo de uso de equipamentos 

tecnológicos e de infraestrutura necessária, e de 

softwares, de ferramentas digitais ou de 

aplicações de internet utilizados para o 

teletrabalho, 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.

▪ Neste ponto é preciso deixar claro que se o 

tempo de uso de tais equipamentos se der em 

benefício do empregador, ou seja, para trabalho, o 

tempo deverá ser considerado como integrante 

da jornada.



Novas disposições
▪ § 6º  Fica permitida a adoção do regime de 

teletrabalho ou trabalho remoto para 

estagiários e aprendizes. 



Novas disposições
▪ § 7º Aos empregados em regime de 

teletrabalho aplicam-se as disposições previstas 

na legislação local e nas convenções e acordos 

coletivos de trabalho relativas à base territorial 

do estabelecimento de lotação do 

empregado.

▪ Entende-se por “estabelecimento de lotação” 

o estabelecimento ao qual o empregado está 

vinculado contratualmente.



Novas disposições
▪ § 8º  Ao contrato de trabalho do 

empregado admitido no Brasil que optar 

pela realização de teletrabalho fora do 

território nacional, aplica-se a legislação 

brasileira, excetuadas as disposições 

constantes na Lei nº 7.064, de 6 de 

dezembro 1982, salvo disposição em 

contrário estipulada entre as partes.



Novas disposições
▪ § 9º  Acordo individual poderá dispor 

sobre os horários e os meios de 

comunicação entre empregado e 

empregador, desde que assegurados os 

repousos legais.



Novas disposições
▪ Art. 75-C.  A prestação de serviços na 

modalidade de teletrabalho ou trabalho 

remoto deverá constar expressamente do 

contrato individual de trabalho.



Novas disposições
▪ § 3º  O empregador não será responsável 

pelas despesas resultantes do retorno ao 

trabalho presencial, na hipótese do 

empregado optar pela realização do 

teletrabalho ou trabalho remoto fora da 

localidade prevista no contrato, salvo 

disposição em contrário estipulada entre as 

partes.



Finalizando...
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