


TELETRABALHO

• Capítulo incluído no Título da CLT que trata das
Normas Gerais de Tutela do Trabalho.

• Artigos 75-A a 75-E da CLT (com redação dada pela
Lei nº 13.467/2017).

• Vigência a partir de 11/11/2017.



Conceito

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.

� Trabalho preponderantemente fora das dependências do empregador;
� Uso de tecnologias de informação e de comunicação;
� Trabalho, por sua natureza, pode ser executado dentro das dependências da empresa.

Trabalhador externo: também realizado fora das dependências do empregador porque sua
própria natureza assim obriga. Ex: instaladores de antenas de TV.

Teletrabalhador: o trabalho poderia ser realizado na empresa mas, por opção do empregado
e empregador, passa a ser realizado fora de suas dependências.

Comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas
que exijam a presença do empregado no estabelecimento – não descaracteriza o regime.

Atenção para a exigência contínua de comparecimento ao ambiente de trabalho.



Art. 62 da CLT

Não são abrangidos pelo regime previsto neste Capítulo:

I – os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de
trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no
registro de empregados;

II – os gerentes assim considerados os exercente de cargos de gestão, aos quais se
equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou
filial;

III – os empregados em regime de teletrabalho.



Interpretação restritiva

- Constituição Federal – limite de 8 horas diárias e 44 horas semanal, sem distinção;

- art. 6º da CLT: Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do
empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que
estejam caracterizados os pressupostos da relação de empregado. Parágrafo único: Os
meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para
fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e
supervisão do trabalho alheio.

- Posicionamento doutrinário - Para compatibilizar os limites trazidos pela constituição e o
art. 6º da CLT, o novo inciso III do art. 62 da CLT deve ser interpretado como: encontram-se
excluídos da proteção da jornada os teletrabalhadores que não possuem nenhuma forma de
controle do tempo de trabalho. Empregados que iniciam e terminam suas atividades no
horário que bem entenderem, com total liberdade. Caso houver vigilância dos períodos de
conexão e das atividades realizadas, o empregado estará fora do art. 62 da CLT.



Procedimentos

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do
contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo
empregado.

Possibilidade de Alteração do Regime

É possível a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo
acordo entre as partes, mediante aditivo contratual.

Também é possível que o empregador determine a alteração do regime de teletrabalho para
o presencial, garantindo-se um prazo mínimo de transição ao empregado (15 dias), com
registro em aditivo contratual. Há quem já sustente que tal norma viola o art. 468 da CLT
(principio da inalterabilidade contratual lesiva) e, portanto, tal alteração somente seria
possível mediante a concordância do empregado.



Infraestrutura
As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do
trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão
previstas em contrato escrito.

Atenção ao princípio da alteridade.

As utilidades pagas pelo empregador ao empregado relativas à infraestrutura não integram a
remuneração do empregado.

Doenças e Acidentes de Trabalho
O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às
precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.

O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as
instruções fornecidas pelo empregador.



TRABALHO EM HOME-OFFICE ESPORÁDICO

� Não foi regulamentado pela Reforma Trabalhista.
� Aplicação do art. 6º da CLT: “Não se distingue entre o trabalho realizado no

estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a
distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.
Parágrafo único: Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e
supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos
de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.”

Diferença entre o trabalho em home-office esporádico e o teletrabalho

Teletrabalho - Trabalho preponderantemente fora das dependências do empregador;
Trabalho em Home-Office Esporádico – Trabalho realizado preponderantemente dentro das
dependências do empregador. Período em home-office ou em outro local à escolha do
empregado.

Não inclusão no artigo 62 da CLT

Não está incluído no rol do art. 62 da CLT e, portanto, devem ser observadas todas as normas
relativas ao controle de jornada, pagamento de horas extraordinárias, intervalo e trabalho
noturno, etc.



Jornada de Trabalho – controle

Trabalho em home-office esporádico. Não é teletrabalhador porque o trabalho é realizado
preponderantemente dentro das dependências da empresa. Não é também externo, pelo
próprio conceito de trabalhador externo (que não possui local físico de trabalho).

A jornada deve ser controlada, justamente por não haver distinção entre as modalidades de
trabalho presencial e à distância (art. 6º da CLT).

Caso não seja, o empregador poderá pagar horas extras e reflexos, caso o empregado consiga
provar o trabalho em sobrejornada.

Contratos – Sugestões de cláusulas para maior segurança

Benefícios para o trabalhador:
Praticidade e economia de tempo, eis que não haverá necessidade de deslocamento;
Incremento da autonomia organizacional;
Maior convivência do trabalhador junto à sua família.



Não cumprimento de horário de trabalho específico:
Liberdade ampla na organização do horário de trabalho;
Limites para realização de horas extras;
Fixação da forma de controle de jornada (jornada (controle alternativo, apenas mediante
CCT ou ACT);

OU

Fixação dos horários de trabalho esperados:
Fixação da forma de controle de jornada (controle alternativo, apenas mediante CCT ou
ACT);

Repousos:
Obrigação em interromper o seu trabalho para repouso e alimentação;

Liberdade de escolha do empregado quanto ao período para realização do intervalo, desde
que tal escolha seja eficiente para garantir sua saúde e higidez física OU fixação do horário
de intervalo esperado.



Outros temas relevantes:
Regras relativas a comunicações prévias entre as partes (afastamentos ou interrupções do
trabalho), para eventual necessidade de redistribuição de tarefas urgentes ou inadiáveis;

Regras relativas ao reembolso de despesas com custos necessários à realização das
atividades;

Regras relativas às boas práticas de medicina e segurança do trabalho (inclusive regra na
qual o empregado poderá solicitar apoio técnico dos serviços em higiene e segurança no
trabalho de seu empregador para avaliar as condições de segurança de sua residência).



Obrigada.
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