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No dia 25 de março de 2022, o Governo Federal editou a

Medida Provisória (MP) 1.108/2022, que traz novas regras sobre

o pagamento de auxílio-alimentação, sobre as despesas com o

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e sobre a

modalidade de teletrabalho.

Segundo o Governo, a norma tem por finalidade “adaptar a

legislação às necessidades da nova forma de trabalho,

explicitadas durante a pandemia”, ao incluir maior segurança

jurídica ao regime de teletrabalho e melhorar a sistemática de

pagamento do auxílio-alimentação (CFR).

Do teletrabalho

Agora, pode ser considerado teletrabalho a prestação de

serviços fora das dependências do empregador, mesmo que

essa prestação remota não ocorra de forma preponderante,

mas é necessário que esta modalidade de trabalho esteja

expressamente pactuada no contrato individual de trabalho

(art. 75-B e art. 75-C da CLT).

Cabe ao empregador instruir os empregados, de maneira

expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de

evitar doenças e acidentes de trabalho, devendo o empregado

assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a

seguir as instruções fornecidas pelo empregador.

Além disso, segundo a MP, o empregado em teletrabalho

poderá prestar serviços por jornada de trabalho, por produção

ou por tarefa, ficando dispensado o controle de jornada, nesses

dois últimos casos (por produção ou tarefa).

Com a MP, fica, ainda, permitida a adoção do regime de

teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes.

Outra novidade é que os empregados com deficiência e

aqueles com filhos ou criança sob guarda judicial até quatro

anos de idade têm prioridade na alocação em vagas para

atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho

ou trabalho remoto.

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/pandemia/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/novas-regras-sobre-home-office-entram-em-vigor-nesta-segunda-veja-o-que-muda/#:~:text=De%20acordo%20com%20o%20governo,o%20pagamento%20do%20aux%C3%ADlio%2Dalimenta%C3%A7%C3%A3o.


Do auxílio-alimentação.

Em relação ao auxílio-alimentação, inclusive nos casos de
despesas realizadas com programas de alimentação do
trabalhador, ficam vedados deságios ou descontos sobre o
valor, nos casos em que o empregador contratar pessoa
jurídica para fornecimento de auxílio-alimentação.

Não pode o empregador, ainda, exigir ou receber outras verbas
e benefícios não vinculados diretamente à promoção de saúde
e segurança alimentar do trabalhador, bem como não deve
promover prazos de repasse ou pagamento que
descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem
disponibilizados aos trabalhadores.

Ficaram, contudo, resguardados dessas novas regras proibitivas
os contratos vigentes, até o prazo máximo de quatorze meses,
no caso do auxílio-alimentação de que trata o § 2º do art. 457
da CLT.

Em relação à dedução do lucro tributável, para fins de imposto
de renda, de despesas realizadas com o programa de
alimentação do trabalhador (PAT), é importante atentar-se que
as regras proibitivas terão vigência conforme definido em
regulamento para os programas de alimentação do
trabalhador.

Outrossim, fica expressamente esclarecido que as despesas
com o PAT abrangem exclusivamente o pagamento de
refeições em restaurantes e estabelecimentos similares e a
aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais.

Para acessar a íntegra da MP, clique aqui.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
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