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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL 
PÁGINA(S): 6, 28 A 30, 48, 63, 73 E 75 
INSTR.: INSERIR REDAÇÃO 

Art. 5o  .........................................................................................
......................................................................................................
LXXIX – é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos 
dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

	Inciso LXXIX acrescido pela EC no 115, de 10-2-2022.
......................................................................................................
Art. 6o  .........................................................................................
......................................................................................................
Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade 
social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder 
público em programa permanente de transferência de renda, cujas 
normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, obser‑
vada a legislação fiscal e orçamentária.

	Parágrafo único acrescido pela EC no 114, de 16-12-2021.
......................................................................................................
Art. 17.  .......................................................................................
......................................................................................................
§ 7o Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por 
cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção 
de programas de promoção e difusão da participação política das 
mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.
§ 8o O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 
e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, 
bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão 
a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão 
ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número 
de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme crité‑
rios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas 
estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.

	§§ 7o e 8o acrescidos pela EC no 117, de 5-4-2022.
......................................................................................................
Art. 21.  .......................................................................................
......................................................................................................
XXIII –  ..........................................................................................
......................................................................................................
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e 

a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e 
industriais;

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comer‑
cialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso 
médicos;

	Alíneas b e c com a redação dada pela EC no 118, de 28-4-2022.
......................................................................................................
XXVI – organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados 
pessoais, nos termos da lei.

	Inciso XXVI acrescido pela EC no 115, de 10-2-2022.
......................................................................................................
Art. 22.  .......................................................................................
......................................................................................................
XXX – proteção e tratamento de dados pessoais.

	Inciso XXX acrescido pela EC no 115, de 10-2-2022.
Parágrafo único.  ..........................................................................
......................................................................................................
Art. 100.  ....................................................................................
......................................................................................................
§ 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito 
público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriun‑
dos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios 
judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo‑se o pagamento 

até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atua‑
lizados monetariamente.

	§ 5o com a redação dada pela EC no 114, de 16-12-2021.
§ 6o  ...............................................................................................
......................................................................................................
Art. 156.  ....................................................................................
......................................................................................................
§ 1o‑A. O imposto previsto no inciso I do caput deste artigo não 
incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades 
abrangidas pela imunidade de que trata a alínea b do inciso VI do 
caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do 
bem imóvel.

	§ 1o-A acrescido pela EC no 116, de 17-2-2022.
......................................................................................................
Art. 198.  ....................................................................................
......................................................................................................
§ 7o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agen‑
tes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, 
e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabele‑
cer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, 
gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses 
profissionais.
§ 8o Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às ende‑
mias serão consignados no orçamento geral da União com dotação 
própria e exclusiva.
§ 9o O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agen‑
tes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários 
mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e 
ao Distrito Federal.
§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate 
às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às fun‑
ções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus 
vencimentos, adicional de insalubridade.
§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do venci‑
mento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários 
de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto 
de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

	§§ 7o a 11 acrescidos pela EC no 120, de 5-5-2022.
......................................................................................................
Art. 203.  ....................................................................................
......................................................................................................
VI – a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em 
situação de pobreza ou de extrema pobreza.

	Inciso VI acrescido pela EC no 114, de 16-12-2021.

ADCT 
PÁGINA(S): 97 E 99 
INSTR.: INSERIR REDAÇÃO 

Art. 107‑A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exer‑
cício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária 
das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária 
de que trata o art. 100 da Constituição Federal, equivalente ao 
valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a 
pagar pagos, corrigido na forma do § 1o do art. 107 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, devendo o espaço fiscal 
decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o 
respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo 
único do art. 6o e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos 
da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma:
I – no exercício de 2022, o espaço fiscal decorrente da diferença 
entre o valor dos precatórios expedidos e o limite estabelecido 
no caput deste artigo deverá ser destinado ao programa previsto 
no parágrafo único do art. 6o e à seguridade social, nos termos do 
art. 194, ambos da Constituição Federal;



4 Vade 
Mecum TRABALHISTA

Atualizações de 11-12-2021 a 5-5-2022

II – no exercício de 2023, pela diferença entre o total de precatórios 
expedidos entre 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022 e o limite 
de que trata o caput deste artigo válido para o exercício de 2023; e
III – nos exercícios de 2024 a 2026, pela diferença entre o total de 
precatórios expedidos entre 3 de abril de dois anos anteriores e 2 
de abril do ano anterior ao exercício e o limite de que trata o caput 
deste artigo válido para o mesmo exercício.
§ 1o O limite para o pagamento de precatórios corresponderá, em 
cada exercício, ao limite previsto no caput deste artigo, reduzido 
da projeção para a despesa com o pagamento de requisições de 
pequeno valor para o mesmo exercício, que terão prioridade no 
pagamento.
§ 2o Os precatórios que não forem pagos em razão do previsto neste 
artigo terão prioridade para pagamento em exercícios seguintes, 
observada a ordem cronológica e o disposto no § 8o deste artigo.
§ 3o É facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago 
em razão do disposto neste artigo, além das hipóteses previstas 
no § 11 do art. 100 da Constituição Federal e sem prejuízo dos 
procedimentos previstos nos §§ 9o e 21 do referido artigo, optar 
pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Au‑
xiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais 
contra a Fazenda Pública Federal, em parcela única, até o final do 
exercício seguinte, com renúncia de 40% (quarenta por cento) do 
valor desse crédito.
§ 4o O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a atuação dos 
Presidentes dos Tribunais competentes para o cumprimento deste 
artigo.
§ 5o Não se incluem no limite estabelecido neste artigo as despe‑
sas para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11, 20 e 21 do 
art. 100 da Constituição Federal e no § 3o deste artigo, bem como a 
atualização monetária dos precatórios inscritos no exercício.
§ 6o Não se incluem nos limites estabelecidos no art. 107 deste Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias o previsto nos §§ 11, 
20 e 21 do art. 100 da Constituição Federal e no § 3o deste artigo.
§ 7o Na situação prevista no § 3o deste artigo, para os precatórios 
não incluídos na proposta orçamentária de 2022, os valores ne‑
cessários à sua quitação serão providenciados pela abertura de 
créditos adicionais durante o exercício de 2022.
§ 8o Os pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata 
o art. 100 da Constituição Federal serão realizados na seguinte 
ordem:
I – obrigações definidas em lei como de pequeno valor, previstas 
no § 3o do art. 100 da Constituição Federal;
II – precatórios de natureza alimentícia cujos titulares, originários 
ou por sucessão hereditária, tenham no mínimo 60 (sessenta) anos 
de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com 
deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente 
ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno 
valor;
III – demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equi‑
valente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de 
pequeno valor;
IV – demais precatórios de natureza alimentícia além do valor pre‑
visto no inciso III deste parágrafo;
V – demais precatórios.

	Art. 107-A acrescido pela EC no 114, de 16-12-2021.
......................................................................................................
Art. 118. Os limites, as condições, as normas de acesso e os de‑
mais requisitos para o atendimento do disposto no parágrafo único 
do art. 6o e no inciso VI do caput do art. 203 da Constituição Federal 
serão determinados, na forma da lei e respectivo regulamento, até 
31 de dezembro de 2022, dispensada, exclusivamente no exercício 
de 2022, a observância das limitações legais quanto à criação, 
à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento de despesa no referido exercício.

	Artigo acrescido pela EC no 114, de 16-12-2021.

Art. 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provo‑
cado pela pandemia da COVID‑19, os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e os agentes públicos desses entes federados não po‑
derão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente 
pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros 
de 2020 e 2021, do disposto no caput do art. 212 da Constituição 
Federal.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o 
ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desen‑
volvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferen‑
ça a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada 
no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor míni‑
mo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021.

	Art. 119 acrescido pela EC no 119, de 27-4-2022.

EC No 113/2021 
PÁGINA(S): 141 
INSTR.: INSERIR REDAÇÃO

Art. 4o  .........................................................................................
......................................................................................................
§ 5o O aumento do limite previsto no § 1o deste artigo será desti‑
nado, ainda, ao atendimento de despesas de programa de trans‑
ferência de renda.
§ 6o O aumento do limite decorrente da aplicação do disposto no 
inciso II do § 1o do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias deverá, no exercício de 2022, ser destinado somente 
ao atendimento das despesas de ampliação de programas sociais 
de combate à pobreza e à extrema pobreza, nos termos do parágra‑
fo único do art. 6o e do inciso VI do caput do art. 203 da Constituição 
Federal, à saúde, à previdência e à assistência social.

	§§ 5o e 6o acrescidos pela EC no 114, de 16-12-2021.

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
PÁGINA(S): 141 
INSTR.: INSERIR REDAÇÃO

EMENDA CONSTITUCIONAL No 114,  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para estabelecer 

o novo regime de pagamentos de precatórios, 
modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e 
autorizar o parcelamento de débitos previdenciários 

dos Municípios; e dá outras providências.
	Publicada no DOU de 17-12-2021.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
termos do § 3o do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1o Os arts. 6o, 100 e 203 da Constituição Federal passam a 
vigorar com as seguintes alterações:

 “Art. 6o  .....................................................................................
 Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnera-

bilidade social terá direito a uma renda básica familiar, 
garantida pelo poder público em programa permanente de 
transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso 
serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e 
orçamentária.”

 “Art. 100.  .................................................................................
   ................................................................................................
 § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades 

de direito público de verba necessária ao pagamento de 
seus débitos oriundos de sentenças transitadas em jul-
gado constantes de precatórios judiciários apresenta-
dos até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do 
exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados 
monetariamente.

   .............................................................................................. ”
 “Art. 203.  .................................................................................
   ................................................................................................
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES NO COMÉRCIO

3o GRUPO – Agentes autônomos do comércio 
Atividades ou categorias econômicas

2o GRUPO – Empregados de agentes autônomos 
de comércio Categorias profissionais

Corretores de mercadorias
Corretores de navios
Corretores de imóveis
Despachantes aduaneiros
Despachantes de estrada de ferro
Leiloeiros
Representantes comerciais
Comissários e consignatários

Empregados de agentes autônomos do comércio

4o GRUPO – Comércio armazenador
Atividades ou categorias econômicas

3o GRUPO – Trabalhadores no comércio 
armazenador Categorias profissionais

Trapiches
Armazéns gerais (de café, algodão e outros produtos)
Entreposto (de carnes, leite e outros produtos)

Trabalhadores no comércio armazenador (Trapiches, armazéns gerais e 
entrepostos)
Carregadores e ensacadores de café
Carregadores e ensacadores de sal

5o GRUPO – Turismo e hospitalidade
Atividades ou categorias econômicas

4o GRUPO – Empregados em Turismo e 
hospitalidade Categorias profissionais

Empresa de turismo
Hotéis e similares (restaurantes, pensões, bares, cafés, leiterias e 
confeitarias
Hospitais, clínicas casa de saúde
Casas de diversões
salões de barbeiros e de cabeleireiros, institutos de beleza e similares
Empresas de compra e venda e de locação de imóveis
Serviços de lustradores de calçados

Intérpretes e guias de turismo
Empregados no comércio hoteleiro e similares (inclusive porteiros e 
cabineiros de edifícios)
Enfermeiros e empregados em hospitais e casas de saúde, inclusive 
duchista e massagistas
Empregados em casas de diversões
Oficiais, barbeiros, cabeleireiros e similares
Lustradores de calçados

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES 
MARÍTIMOS, FLUVIAIS E AÉREOS

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
EM TRANSPORTES MARÍTIMOS, FLUVIAIS E AÉREOS

1o GRUPO – Empresa de navegação marítima e 
fluvial Atividades ou categorias econômicas

1o GRUPO – Trabalhadores em transportes 
marítimos e fluviais Categorias profissionais

Empresa de navegação marítima

Oficiais de náutica da Marinha Mercante
Oficiais de máquinas da Marinha Mercante
Comissários da Marinha Mercante
Motoristas e condutores da Marinha Mercante
Conferentes de carga da Marinha Mercante
Práticos, arrais e mestres de cabotagem em transportes marítimos
Contramestres, marinheiros e moços em transportes marítimos
Radiotelegrafistas da Marinha Mercante
Taifeiros, culinários e panificadores marítimos
Foguistas na Marinha Mercante (inclusive carvoeiros)
Médicos da Marinha Mercante
Enfermeiros da. Marinha Mercante
Empregados em escritórios das empresas de navegação marítima
Mestres e encarregados de estaleiros das empresas de navegação 
marítima
Operários navais (trabalhadores em estaleiros de navegação marítima e 
calafates navais)
Carpinteiros navais

Empresa de navegação fluvial e lacustre
Agências de navegação

Oficiais de náutica em transportes fluviais 
Oficiais de máquinas em transportes fluviais
Comissários em transportes fluviais
Motoristas e condutores em transportes fluviais
Conferentes de carga em transportes fluviais
Práticos, arrais e mestres de cabotagem em transportes fluviais
Contramestres, marinheiros e moços em transportes fluviais
Radiotelegrafistas em transportes fluviais
Taifeiros, culinários e panificadores em transportes fluviais
Foguistas em transportes fluviais (inclusive carvoeiros)
Médicos em transportes fluviais
Enfermeiros em transportes fluviais
Empregados em escritórios das empresas de navegação fluvial
Mestres e encarregados de estaleiros das empresas de navegação fluvial
Operários fluviais (trabalhadores em estaleiros de navegação fluvial e 
calafates fluviais)
Carpinteiros fluviais
Enfermeiros da Marinho Mercante.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES 
MARÍTIMOS, FLUVIAIS E AÉREOS

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
EM TRANSPORTES MARÍTIMOS, FLUVIAIS E AÉREOS

2o GRUPO – Empresas aeroviárias 
Atividades ou categorias econômicas

2o GRUPO – Trabalhadores em transportes 
aéreos Categorias profissionais

Empresas aeroviárias
Aeronautas
Aeroviários

3o GRUPO – Empresários e administradores de 
portos Atividades ou categorias econômicas 3o GRUPO – Estivadores Categorias profissionais

Empresários e administradores de portos
Carregadores e transportadores de bagagem dos portos (trabalhadores 
autônomos)

Estivadores
Trabalhadores em estiva de minérios

4o GRUPO 
4o GRUPO – Portuários

Categorias profissionais

Trabalhadores nos serviços portuários
Motoristas em guindastes dos portos
Conferentes e consertadores de carga e descarga nos portos

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRANSPORTES TERRESTRES

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES 
EM TRANSPORTES TERRESTRES

1o GRUPO – Empresas ferroviárias 
Atividades ou categorias econômicas

1o GRUPO – Trabalhadores ferroviários 
Categorias profissionais

Empresas ferroviárias
Carregadores e transportadores de bagagens em estações ferroviárias 
(trabalhadores autônomos)

Trabalhadores em empresas ferroviárias

2o GRUPO – Empresas de transportes rodoviárias 
Atividades ou categorias econômicas

2o GRUPO – Trabalhadores em transportes 
rodoviárias Categorias profissionais

Empresas de transportes de passageiros
Empresas de veículos de carga
Empresas de garagens
Carregadores e transportadores de volumes de bagagens em geral 
(trabalhadores autônomos)

Empregados em escritórios de  empresas de transportes rodoviárias
Condutores de veículos rodoviários (inclusive ajudantes e carregadores, 
trocadores de ônibus, lavadores de automóveis)

3o GRUPO – Empresas de carrís urbanos (inclusive 
cabos aéreos Atividades ou categorias econômicas

3o GRUPO – Trabalhadores em empresas de carrís urbanos 
(inclusive cabos aéreos) Categorias profissionais

 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE 
COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
EM TRANSPORTES TERRESTRES

1o GRUPO – Empresas de comunicações
Atividades ou categorias econômicas

1o GRUPO – Trabalhadores em empresas de comunicações
Categorias profissionais

Empresas telegráficas terrestres
Empresas telegráficas submarinas
Empresas radiotelegráficas e radiotelefônicas
Empresas telefônicas
Empresas mensageiras

Trabalhadores em empresas telegráficas
Trabalhadores em empresas radiotelegráficas
Trabalhadores em empresas radiotelefônicas
Trabalhadores em empresas telefônicas
Trabalhadores em empresas mensageiras

2o GRUPO – Empresas de publicidade
Atividades ou categorias econômica

2o GRUPO – Trabalhadores em empresas de publicidade
Categorias profissionais

Empresas de publicidade comercial (inclusive preparação de material para 
publicidade)
Empresa de radiofusão

Agenciadores de publicidade e propagandistas
Trabalhadores em empresas de radiodifusão

3o GRUPO – Empresas jornalísticas
Atividades ou categorias econômica

3o GRUPO – Trabalhadores em empresas jornalísticas
Categorias profissionais

Empresas proprietárias de jornais e revistas 
Distribuidores e vendedores de jornais e revistas (trabalhadores 
autônomos)

Jornalistas profissionais (redatores, repórteres, revisores, fotógrafos etc.)

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
EMPRESAS DE CRÉDITO

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
NAS EMPRESAS DE CRÉDITO

1o GRUPO – Estabelecimentos bancários
Atividades ou categorias econômicas

1o GRUPO – Empregados em estabelecimentos bancários
Categorias profissionais

Bancos
Casas bancárias

Empregados em estabelecimentos bancários

2o GRUPO – Empresas de seguros 
privados e capitalização

Atividades ou categorias econômicas

2o GRUPO – Empregados em empresas de 
seguros privados e capitalização

Categorias profissionais

Empresas de seguros
Empresas de capitalização

Empregados de empresas de seguros privados e capitalização

3o GRUPO – Agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito

Atividades ou categorias econômicas

3o GRUPO – Empregados de agentes autônomos 
de seguros privados e de crédito

Categorias profissionais
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Seção VI
DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PAGAMENTO 
DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE 
MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA

Art. 40. Fica dispensada a licitação para contratação da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A. para a operacionali‑
zação do pagamento do BEm.
Art. 41. O beneficiário poderá receber o BEm na instituição finan‑
ceira em que possuir conta‑poupança ou conta de depósito à vista, 
exceto conta‑salário, desde que autorize o empregador a informar 
os seus dados bancários quando prestadas as informações de que 
trata o inciso I do § 2o do art. 27.
§ 1o Na hipótese de não validação ou de rejeição do crédito na con‑
ta indicada, inclusive pelas instituições financeiras destinatárias 
das transferências, ou na ausência da indicação de que trata o 
caput, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A. pode‑
rão utilizar outra conta‑poupança de titularidade do beneficiário, 
identificada por meio de processo de levantamento e conferência 
da coincidência de dados cadastrais para o pagamento do BEm.
§ 2o Na hipótese de não ser localizada conta‑poupança de titulari‑
dade do beneficiário na forma prevista no § 1o, a Caixa Econômica 
Federal e o Banco do Brasil S.A. poderão realizar o pagamento do 
BEm por meio de conta digital, de abertura automática, em nome 
do beneficiário, com as seguintes características:
I – dispensa de apresentação de documentos pelo beneficiário;
II – isenção de cobrança de tarifas de manutenção;
III – direito a, no mínimo, três transferências eletrônicas de valores 
e a um saque ao mês, sem custos, para conta mantida em institui‑
ção autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil; e
IV – vedação à emissão de cheque.
§ 3o É vedado às instituições financeiras, independentemente da 
modalidade de conta utilizada para pagamento do BEm, efetuar 
descontos, compensações ou pagamentos de débitos de qualquer 
natureza, mesmo a pretexto de recompor saldo negativo ou de sal‑
dar dívidas preexistentes, que impliquem a redução do valor do 
benefício.
§ 4o Os recursos relativos ao BEm creditados nos termos do § 2o e 
não movimentados no prazo de um ano, contado da data do depó‑
sito, retornarão para a União.
Art. 42. O Ministério do Trabalho e Previdência editará os atos 
complementares necessários à execução do disposto nos art. 40 
e art. 41.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. Durante o prazo previsto no ato do Ministério do Traba‑
lho e Previdência de que trata o art. 2o, o curso ou o programa de 
qualificação profissional de que trata o art. 476‑A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto‑Lei no 5.452, de 1943, 
poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modali‑
dade não presencial e terá duração de, no mínimo, um mês e, no 
máximo, três meses.
§ 1o A suspensão do contrato de trabalho para a realização do curso 
de qualificação de que trata o caput poderá ser realizada por acor‑
do individual escrito, quando houver o pagamento pelo empregador 
de ajuda compensatória mensal em valor equivalente à diferença 
entre a remuneração do empregado e a bolsa qualificação.
§ 2o O pagamento da ajuda compensatória de que trata o § 1o deste 
artigo observará o disposto no § 1o do art. 31.
§ 3o Se, após a pactuação de acordo individual na forma prevista 
no § 1o, houver a celebração de convenção coletiva ou de acordo 
coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes com as cláusulas 
do acordo individual, deverão ser observadas as seguintes regras:

I – a aplicação das condições estabelecidas no acordo individual 
em relação ao período anterior ao período da negociação coletiva; 
e
II – a prevalência das condições estipuladas na negociação coleti‑
va, naquilo em que conflitarem com as condições estabelecidas no 
acordo individual, a partir da data de entrada em vigor da conven‑
ção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho.
§ 4o As condições do acordo individual prevalecerão sobre a nego‑
ciação coletiva se forem mais favoráveis ao trabalhador.
Art. 44. Durante o prazo previsto no regulamento de que trata o 
art. 2o, fica permitida a utilização de meios eletrônicos para cum‑
primento dos requisitos formais previstos no Título VI da Consoli‑
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto‑Lei no 5.452, de 
1943, inclusive para convocação, deliberação, decisão, formaliza‑
ção e publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho.
Art. 45. Durante o prazo previsto no ato do Ministério do Trabalho 
e Previdência de que trata o art. 2o, os prazos previstos no Título VI 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto‑Lei 
no 5.452, de 1943, ficam reduzidos pela metade.
Art. 46. O disposto nesta Medida Provisória aplica‑se também:
I – às relações de trabalho regidas:
a) pela Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974; e
b) pela Lei no 5.889, de 8 de junho de 1973; e
II – no que couber, às relações regidas pela Lei Complementar 
no 150, de 2015, tais como as disposições referentes ao Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, à redução de 
jornada, ao banco de horas e às férias.
Art. 47. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 25 de março de 2022;  
201o da Independência e  

134o da República.
Jair Messias Bolsonaro
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PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 913,  
DE 22 DE ABRIL DE 2022

Declara o encerramento da Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 
em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019‑nCoV) e revoga a Portaria 
GM/MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020.

	Publicada no DOU de 22-4-2022 (edição extra E).

Art. 1o Fica declarado o encerramento da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infec‑
ção Humana pelo novo Coronavírus (2019‑nCov), de que tratava a 
Portaria GM/MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020.
Art. 2o O Ministério da Saúde orientará os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios sobre a continuidade das ações que com‑
põem o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus, com base na constante avaliação técnica dos 
possíveis riscos à saúde pública brasileira e das necessárias ações 
para seu enfrentamento.
Parágrafo único. As orientações serão dadas precipuamente pelas 
Secretarias finalísticas da Pasta, em especial a Secretaria de Vi‑
gilância em Saúde, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde e a 
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.
Art. 3o Fica revogada a Portaria GM/MS no 188, de 3 de fevereiro 
de 2020, publicada no Diário Oficial da União no 24‑A, de 4 de 
fevereiro de 2020, Seção 1, página 1.
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Art. 4o Esta Portaria entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data 

de sua publicação.

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes
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