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TELETRABALHO E 
“HOME OFFICE” 
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TELETRABALHO
Definição legal e regulamentação do teletrabalho

• Antes da Reforma Trabalhista: diretrizes previstas em regulamento interno ou instrumentos coletivos
aplicáveis, suscetíveis à interpretação do Judiciário.

• Reforma Trabalhista: “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” (artigos 75-A a 75-E da CLT) .

• Teletrabalho não é descaracterizado se o trabalhador comparecer às dependências do empregador para
reuniões e outras atividades presenciais.

• Mesma natureza empregatícia da relação existente entre o teletrabalhador e o empregador.
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TELETRABALHO
Implementação do Teletrabalho

Deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho, com a especificação das atividades a
serem realizadas (artigo 75-C da CLT).

• Transição do regime presencial para o regime de teletrabalho: concordância expressa do empregado e o
registro da alteração de regime em aditivo contratual.

• Conversão do teletrabalho em trabalho presencial: determinação expressa do empregador, registrada em
aditivo contratual, com prazo de transição de, no mínimo, 15 dias.

• Assinatura pelo empregado de termo de declaração de que está ciente e de acordo com a alteração do
regime de trabalho.
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TELETRABALHO
Jornada de trabalho – pontos de atenção

• Reforma Trabalhista: teletrabalhadores não serão submetidos a qualquer tipo de controle de horários, e,
por conseguinte, não farão jus a horas extras.

• Regra não absoluta: quando houver ou for possível o controle da jornada desses empregados.

• Jurisprudência majoritária: pagamento de horas extras aos teletrabalhadores, quando:
i. possível controlar a jornada de trabalho ou cobrança de atividades ou realização de reuniões virtuais

após o horário contratual e
ii. a extrapolação da jornada contratual.
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TELETRABALHO
Jornada de trabalho – pontos de atenção

• A ausência de controle não se confunde com a limitação da duração da jornada de trabalho para fins de
tutela do meio ambiente do trabalho e prevenção de doenças do trabalho.

• Direito a horas extras: possibilidade de controle do horário de trabalho e não a fixação ou
estabelecimento de duração máxima com o fim de evitar, por exemplo, doenças do trabalho.

• É possível fixar uma carga de jornada diária, indicando que o horário de trabalho do teletrabalhador deve
ser similar ao do funcionamento do estabelecimento do empregador ou horário comercial.

• Recomenda-se previsão no contrato de trabalho ou termo aditivo.
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TELETRABALHO x HOME OFFICE
• Home office já era possível mesmo antes da Reforma Trabalhista, que regulamentou o teletrabalho.

• Teletrabalho e home office não são necessariamente equivalentes e tendem a ser confundidas.

• No teletrabalho, o empregado:
i. desenvolve suas atividades predominantemente fora das dependências da empresa e
ii. usa tecnologias da informação e comunicação para realização das suas tarefas, conforme previsão

contratual.

• Home office ou trabalho domiciliar: o empregado realiza atividades em casa em determinadas ocasiões,
de forma esporádica, uma vez por semana ou por determinado período.

• Teletrabalho em sentido estrito: dispensa do controle de jornada e não gera o pagamento de horas extras.

• Home office: controle de jornada, como no trabalho em regime presencial, e pagamento de horas extras,
salvo se o empregado ocupar cargo de confiança (artigo 62, II da CLT).
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TELETRABALHO x HOME OFFICE

Recomendações para home office em caráter parcial (nem todos os dias) ou, para quando houver meios de
controle da jornada (salvo para cargo de confiança):

• Elaboração de política e aditivo contratual, que estabeleçam o número correto de dias em que os
colaboradores poderão fazer trabalho remoto (1, 2 ou todos os dias);

• Definição do procedimento a ser adotado se houver necessidade de o colaborador fazer horas extras:

a) Se o empregado deverá pedir permissão para o supervisor;

b) Como será feita essa comunicação e

c) Se haverá algum tipo de controle para essas horas extras, ainda que feito por exceção.
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TELETRABALHO E HOME OFFICE
Procedimentos formais para implementação do teletrabalho e do home office

• Previsão contratual: Adequação do contrato de trabalho de trabalho ou termo aditivo com termos e
condições.

• Normas de saúde e segurança:
• o empregador deve instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a

serem tomadas, a fim de se evitarem doenças e acidentes de trabalho.
• o empregado deve assinar termo de ciência e compromisso de seguir as regras preventivas repassadas

pelo empregador (artigo 75-E, parágrafo único da CLT).

• Apresentação das normas de segurança e a assinatura pelo empregado do termo de ciência não exime, por
si só, o empregador dos riscos de responsabilização para fins indenizatórios, em caso de ocorrência de
acidente do trabalho ou doença ocupacional.
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TELETRABALHO E HOME OFFICE
Procedimentos formais para implementação do teletrabalho e do home office

• Ferramentas para o trabalho remoto e despesas: contrato de trabalho ou termo aditivo deverá indicar,
expressamente:
• o responsável pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da

infraestrutura necessários e adequados à prestação do trabalho remoto,
• prazo e forma de reembolso de despesas arcadas pelo empregado.

• Termo de ciência e responsabilidade para cuidados com as ferramentas para o teletrabalho ou home office.

• A responsabilidade pelas despesas ainda é uma questão em discussão e há decisões conflitantes.

• O empregado não deve assumir os riscos do negócio, mas é difícil de dissociar qual o consumo de luz água,
por exemplo, durante e fora do horário de trabalho.

• É possível estabelecer uma política de reembolso de despesas.
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TELETRABALHO E HOME OFFICE
Mitigadores de riscos

• Política de Teletrabalho e Home Office prevendo:

 O uso e manutenção das ferramentas
 A forma de comunicação
 A existência (ou não) de forma do controle da jornada; e
 O cumprimento das normas de saúde e segurança pelo empregado.
 Definição de normas de confidencialidade.

• Orientação específica aos empregados sobre: ergonomia, saúde e segurança do trabalho.

• Saúde mental do empregado e o direito à desconexão.
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PLANO EMPRESARIAL DE 
RETOMADA DE ATIVIDADES 
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PLANO DE RETOMADA
• Plano de retomada de atividade: protocolos trabalhistas e de segurança e saúde.

• Política clara e ministrem treinamentos com as orientações e medidas que devem ser adotadas por seus
empregados e parceiros na retomada das atividades.

• Portaria Conjunta nº 20/2020 do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 
(18/06/2020): medidas básicas a serem observadas pelos empregadores para prevenir, controlar e mitigar os 
riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho.

• Determinações especificas em decretos e regulamentos sanitários estaduais e municipais, aplicáveis às suas 
atividades.

• A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, vem editando protocolos específicos para cada setor, como é o caso
da Portaria 605/2020, que regulamenta a retomada das atividades em escritórios de prestação de serviços.
mais restritiva que a Portaria Conjunta.
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Obrigada!
EQUIPE TRABALHISTA

trabalhista@madronalaw.com.br

www.madronalaw.com.br


