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ANO 5 - SEMANA 3 – 20/01/21 

Profa. Camilla Mello 

 

ESPELHO DE CORREÇÃO 

 

✔ Conceito:  

O teletrabalho constitui uma modalidade de trabalho à distância, que une três elementos: distância, 

tecnologia e organização flexível de trabalho (elemento flexível, porque não há regra clara sobre a 

logística do trabalho). A Lei 13.467/2017, conhecida como “Reforma Trabalhista”, definiu o teletrabalho 

como aquele que se utiliza de tecnologias de comunicação e é prestado preponderantemente fora da 

empresa (CLT, artigo 75-B1).  

 

✔ Espécies de teletrabalho:  

-Segundo o local de prestação dos serviços, o teletrabalho é gênero que abrange as seguintes espécies: 

a) “home office” ou trabalho em domicílio, quando o centro de trabalho for a residência do trabalhador; 

ou  

b) trabalho remoto, nômade ou móvel, quando a prestação de serviços ocorrer em espaços da empresa, 

utilizando-se da tecnologia. Ex. trabalho em polos da empresa, em telecentros.  

 

-Sendo espécie de trabalho à distância: 

Trabalho à distância como gênero, do qual são espécies o teletrabalho e o trabalho em domicílio (“home 

office”). 

 

-Segundo a interação da equipe de trabalho: 

                                                 
1 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. [Atenção: não é necessário transcrever o artigo no corpo da resposta, mas sim, explicar o seu conteúdo com 
conhecimento agregado.]  
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a) “Off-line”: não há comunicação entre a equipe de trabalho na plataforma (alguns autores nem 

consideram espécie de teletrabalho, porque não se utiliza o meio telemático); 

b) “On-line”: contato simultâneo e interativo entre a equipe de trabalho; 

c) “One way line”: contato para enviar ou receber tarefas, de uma única vez; 

 

Há inúmeras classificações doutrinárias, bastaria trazer apenas uma delas. Eu ficaria satisfeita com a 

diferença do teletrabalho e do “home-office”! 

 

✔ Base legal do teletrabalho:  

CLT, art. 6º, parágrafo único: É um artigo excelente, pois consubstancia a noção de subordinação 

objetiva, estrutural, algorítmica, equiparando os empregados subordinados por meios telemáticos e por 

meios presenciais; 

CLT, arts. 62, III, 75-A a 75-E, introduzidos pela Reforma Trabalhista: em uma interpretação literal, a 

CLT prevê que o teletrabalhador não tem direito à hora extra, adicional noturno, pausas, assim como os 

gerentes e os exercentes de atividade externa. O ponto em comum entre essas três situações seria o 

fato de não se poder controlar a jornada laboral, o que não se verifica na prática do teletrabalho, uma 

vez que os softwares permitem identificar a efetiva prestação de serviços pelo teletrabalhador. Assim, no 

caso concreto, se comprovado o controle de jornada do teletrabalhador, ele fará jus ao recebimento do 

adicional de horas extras, bem como aos intervalos. 

NR 17, anexo II (telemarketing, por analogia) 

Convenção 177 da OIT (não ratificada pelo Brasil, porém aplicável por integração) e 

Recomendação 184 (fonte material) 

Código de Trabalho Português (por integração, conforme art. 8º da CLT) – esse código é 

mencionado na NT 17/2020 

 

Também é possível afastar a incidência do art. 62, III da CLT com base em teorias de interpretação 

constitucional, como: a) interpretação conforme ao art. 7º da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

que constitui patamar civilizatório mínimo de todo trabalhador; b) princípio da força normativa e 

máxima efetividade das normas constitucionais, que assegura a maior eficácia aos dispositivos 

constitucionais de proteção ao trabalho, o qual é fundamento da República (CF/88, art. 1º, IV), direito 

social (CF/88, art. 6º), base da ordem econômica (CF/88, art. 170) e social (CF/88, art. 193); c) princípio 



 

3 
 

É proibida a divulgação e/ou reprodução, parcial ou integral,  

do conteúdo sem prévia e expressa autorização do autor (Lei 9.610/98). 

da vedação ao retrocesso social (CF/88, art. 7º, caput), que impõe a progressividade dos direitos 

trabalhistas, dentre outros princípios. Ademais, o artigo 6º da CLT equipara trabalho presencial e 

telemático, o que resguarda o direito do teletrabalhador ao limite diário e semanal de jornada e aos 

intervalos legais.  

 

✔ Potenciais efeitos deletérios: 

 

A) Aumento exponencial da jornada de trabalho, com sobrecarga de funções e atividades, e perda 

da desconexão: 

Em razão da literalidade do art. 62, III da CLT, que exclui o teletrabalho da limitação de jornada, tem sido 

exigida uma produtividade extrema dos teletrabalhadores, expostos a jornadas exaustivas. Tal situação 

desrespeita os limites biológicos, sociais e econômicos que regem o seu direito à jornada regular de 

8h/dia e 44h/semanais (CF/88, art. 7º, XIII, XVI).  

 

A conexão digital interminável, em tempo integral, inclusive em fins de semana, também resulta em 

vilipêndio de direitos fundamentais ao lazer (CF/88, art. 6º), à privacidade e intimidade (art. 5º, V e X), à 

convivência familiar (art. 227), à desconexão (arts. 6º c/c 7º, XIII, XVI). O direito à desconexão visa à 

restauração do organismo, por meio do descanso e do lazer, após um período em que foram despendidas 

energias no trabalho. Além disso, o efetivo gozo a tais direitos encerra norma de saúde e segurança do 

trabalho, haja vista permitir a desconexão com a atividade laborativa de forma a promover a recuperação 

psicofísica do trabalhador, bem como sua integração familiar e social. 

 

 

OBS: Eu não abordei no espelho, mas seria interessante ressaltar, sem perder o foco da resposta, que 

o excesso de jornada resultante do teletrabalho tem impacto desproporcional sobre a desigualdade de 

gênero, sobrecarregando e onerando ainda mais as mulheres. Base legal possível: Convenção 156 da 

OIT, não ratificada, porém aplicável por integração (CLT, art. 8º); CF/88 e normas antidiscriminação. 

 

B) Riscos à saúde física e mental do teletrabalhador – interface com o meio ambiente do trabalho: 

 

A jornada exaustiva tem íntima relação com a redução de riscos laboroambientais, que constitui direito 

fundamental de todo trabalhador (CF/88, art. 7º, XXII). Desde a formação do Direito do Trabalho, é sabido 

que a limitação de jornada visa à preservação da saúde do obreiro, estando relacionada ao meio laboral 
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sadio e seguro (CF/88, art. 225). Nesse sentido, as pausas são fundamentais para garantir a qualidade 

da saúde física e mental, assim como para manter a eficiência e a produtividade.  

 

Também é digno de nota o prejuízo da escravidão digital do trabalhador à sua saúde mental, um dos 

bens jurídicos mais caros ao ser humano, tutelado em normas nacionais e internacionais (CF/88, art. 6º, 

196; Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966, art.12; Convenção 190 da OIT, art., 

Convenção 155 da OIT, art.3º). Segundo o INSS, mais de 40% dos afastamentos de trabalho são 

causados por doenças mentais, o que reforça a importância de tutelar o teletrabalhador neste aspecto.  

 

O excesso de demandas pode causar doenças, como síndrome de “burnout” (doença ligada ao mundo 

do trabalho segundo a Organização Mundial da Saúde), depressão, síndrome do pânico, transtornos de 

ansiedade, “karoshi” ou morte por estresse, dentre outras. 

 

Outro aspecto do meio ambiente do trabalho no teletrabalho diz respeito às normas de ergonomia, 

“seja quanto aos equipamentos (mesas, assentos etc), seja quanto à postura física, e, principalmente, 

quanto à organização do trabalho que leve em consideração os seguintes aspectos: a) normas 

específicas de produção; b) operações a serem realizadas; c) exigência de tempo; d) determinação do 

conteúdo de tempo; e) ritmo de trabalho; f) conteúdo das tarefas.” (trecho retirado dos “considerandos” 

da Nota Técnica 17/2020 do Ministério Público do Trabalho, específica sobre teletrabalho, que deve ser 

estudada na íntegra por ser tão rica e importante! Também reputo essencial citar a NT no corpo da 

resposta, para mostrar conhecimento das normas produzidas pelo MPT.) 

 

Quanto à responsabilidade do empregador em matéria de meio ambiente do trabalho, em regra, é 

subjetiva (CF/88, art. 7º, XVIII). Entretanto, essa regra tem sido afastada, reconhecendo-se a 

responsabilidade ambiental objetiva, em prol da interpretação sistemática da Constituição (art. 7º c/c art. 

225, § 3º), bem como à luz das normas infraconstitucionais mais favoráveis ao obreiro (Código Civil, art. 

927, parágrafo único, e Lei 6938/81, art. 14). O Supremo Tribunal Federal recentemente reconheceu, na 

tese 932 de repercussão geral, a responsabilidade objetiva do empregador quando se tratar de atividade 

de risco. 

 

No que toca ao teletrabalho, permanece a responsabilidade do empregador pela garantia do meio laboral 

saudável e hígido (CF/88, art. 7º, XXII, CLT, art. 157). Considerando esse dever do empregador e o 

direito fundamental do obreiro à inviolabilidade de domicílio (CF/88, art. 5º, XI), impõe-se o sopesamento 

dos valores para possibilitar a fiscalização ambiental. Como a matéria ainda não foi devidamente 
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regulamentada pela legislação trabalhista, uma solução construída a partir da ponderação de interesses 

permite que o empregador fiscalize a residência do trabalhador, com sua anuência, em horário comercial 

e o devido respeito aos direitos fundamentais à privacidade e intimidade. Nesse sentido: 

 

Congresso Nacional dos Magistrados do Trabalho – XIX CONAMAT 

Enunciado 23.TELETRABALHO. FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LABORAL. 

OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR. LIMITES 

SEMPRE QUE O TELETRABALHO SEJA REALIZADO NO DOMICÍLIO DO 

TRABALHADOR, A VISITA AO LOCAL DE TRABALHO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO 

DO MEIO AMBIENTE LABORAL, DEVERÁ SE DAR: 

(I) COM A ANUÊNCIA E PRESENÇA DO EMPREGADO OU DE ALGUÉM POR ELE 

INDICADO; 

(II) A VISITA AO LOCAL DE TRABALHO SÓ DEVE TER POR OBJETO O CONTROLE 

DA ATIVIDADE LABORAL, BEM COMO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO; 

(III) EM HORÁRIO COMERCIAL SEGUNDO OS USOS E COSTUMES DO LOCAL; 

(IV) COM RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – INTIMIDADE E VIDA 

PRIVADA – DO EMPREGADO. 

 

2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, em encontro da Associação 

Nacional dos Magistrados – ANAMATRA – foi editado o Enunciado 72, nos seguintes 

termos: 72. TELETRABALHO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR 

DANOS A MERA SUBSCRIÇÃO, PELO TRABALHADOR, DE TERMO DE 

RESPONSABILIDADE EM QUE SE COMPROMETE A SEGUIR AS INSTRUÇÕES 

FORNECIDAS PELO EMPREGADOR, PREVISTO NO ART. 75-E, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA CLT, NÃO EXIME O EMPREGADOR DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE 

POR DANOS DECORRENTES DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TELETRABALHO. 

APLICAÇÃO DO ART. 7º, XXII DA CONSTITUICAO C/C ART. 927, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 

 

 

C) Assédio moral virtual no teletrabalho: 

 

O modo de organização do teletrabalho pode configurar o assédio moral virtual, caracterizado por atos 

de violência psicológica realizadas de modo virtual, por meios telemáticos de comando. Tal ilicitude se 

expressa por meio da exigência de respostas imediatas (“telepressão”), hiperconexão, disponibilidade 

virtual exaustiva, que degrada a integridade psicofísica do trabalhador (CF/88, art. 5º, V e X).  
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D) Redução do nível salarial 

 

Segundo o art. 75-D da CLT2, cabe ao empregado e empregador, em contrato escrito, acordarem sobre 

os custos da aquisição da infraestrutura necessária para a realização do teletrabalho. Este artigo deve 

ser lido conforme o princípio da proteção e o da intangibilidade salarial, que impedem descontos nos 

salários dos trabalhadores.  

 

Também é preciso observar a alteridade na relação de emprego (CLT, art. 2º), de modo que os custos 

não podem ser assumidos pelos empregados, sob pena de se admitir o “achatamento salarial” (artigo de 

Cassio Casagrande abaixo indicado no material de apoio). 

 

E) Sentimento de melancolia no teletrabalho: 

 

O teletrabalho aguça sentimento de melancolia entre os sujeitos trabalhadores e gera uma dificuldade 

de construir uma identidade coletiva (tese defendida por Gabriela Neves Delgado na palestra abaixo 

indicada).  

 

Ainda, há uma perda da sociabilidade laboral (Cassio Casagrande), uma vez que o distanciamento 

entre os trabalhadores resulta em redução do convívio com o outro, assim como do sentimento de 

trabalho em equipe, das noções de compartilhamento e empatia. 

 

✔ Outros efeitos negativos do teletrabalho que poderiam ser mencionados na questão: dificuldade de 

organização sindical; prejuízo à proteção de dados pessoais. 

 

✔ Necessidade de regulamentação do teletrabalho, em norma individual e/ou coletiva, para 

evitar a precarização da relação laboral: 

 

PANDEMIA – o teletrabalho foi uma das medidas que garantiram a conciliação da produtividade 

econômica, da preservação dos empregos e a garantia da saúde pública (MP 927/20203; MP 936/2020; 

                                                 
2 Art. 75-D.  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.     
3 MP 927/2020 (CADUCOU): Art. 3º  Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade 
pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes 
medidas: I - o teletrabalho; 
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Lei 14020/2020). A legislação pandêmica estabeleceu a dispensa de contrato individual específico 

para o teletrabalho, bem como de concordância do empregado. 

 

Consoante entrevista do Procurador-Geral do Trabalho disposta no enunciado em análise, o 

teletrabalho implantado na pandemia, em situação de urgência e calamidade em nível mundial, 

não é o mesmo que será modelo de organização produtiva no futuro. Em outros termos, em um 

contexto pós-pandêmico, exige-se a devida regulamentação, pelo menos em contrato individual escrito 

conforme previsto pela CLT, alterada pela Lei 13.467/17. 

 

A própria Lei 13.467/17 reputou que o teletrabalho é mais prejudicial ao trabalhador que o trabalho 

presencial, pois, dentre as maiores formalidades exigidas, estão: a) exigência de que conste 

expressamente em contratos individuais; b) exigência de mútuo acordo para a troca de regime presencial 

para teletrabalho, registrado em aditivo contratual; c) exigência de aditivo contratual mesmo quando há 

transição do regime de teletrabalho para presencial. É reforçada, portanto, a necessidade de pactuação 

escrita e pormenorizada das obrigações das partes. 

 

Além disso, a negociação coletiva é ferramenta indispensável à regulação digna e decente do 

teletrabalho, podendo inserir cláusulas de limitação de jornada, ajuda de custo para aquisição de 

ferramentas, proteção ao meio ambiente laboral, proteção dos dados pessoais etc. 

 

Segundo o recente relatório efetuado pela OIT intitulado “Working from home: From invisibility to decent 

work”, o teletrabalho tende a continuar em expansão mesmo após a pandemia, em razão da recessão 

econômica que perdurará por um tempo. Nesse sentido, alerta a OIT que os países devem elaborar 

políticas públicas que assegurem direitos ao teletrabalhador, nos termos da Convenção 177 da OIT, não 

ratificada pelo Brasil, porém aplicável por integração (CLT, art. 8º). 

 

Por fim, cumpre registrar a necessidade de formação profissional adequada para o teletrabalho, o 

que inclui o apoio tecnológico ao teletrabalhador e o desenvolvimento de habilidades específicas para o 

trabalho à distância. A capacitação é ressaltada pela NT 17/2020 do MPT e tem amparo na Convenção 

142 da OIT, ratificada pelo Brasil, de “status” ao menos supralegal (CF/88, art. 5º § 2º). 

 

 

PARA SE APROFUNDAR 

✔ ATUAÇÕES – MPT 
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▪ Notas Técnicas, especialmente a 11/2020 (professores) e 17/2020 (teletrabalho); 

▪ Recomendações expedidas na pandemia para Administração Pública e iniciativa privada; 

▪ PROMOS; 

▪ ACPs e TACs. 

 

✔ ENTREVISTA PGT  

Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-office-entra-

nas-negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html 

Destacamos:  

CORREIO BRAZILIENSE: O teletrabalho foi implementado da maneira correta na pandemia? 

PGT: “No primeiro momento, as pessoas foram jogadas para o teletrabalho sem planejamento, pois 

era uma situação pandêmica e esta era uma forma de contenção da pandemia. Setores que jamais 

trabalharam remotamente foram direcionados para casa. Foi bem diferente de uma política 

organizacional de teletrabalho. E é diferente da dinâmica que visualizamos hoje, com muitos 

setores passando a adotar o teletrabalho como uma política organizacional, por conta da 

percepção de que o home office ocasiona menos custos em relação ao funcionamento e à 

locação de escritório.” (grifos nossos) 

 

CORREIO BRAZILIENSE: Quais os problemas decorrentes dessa transição emergencial? 

PGT: “A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) requer um contrato escrito, que fixe as condições 

essenciais desse tipo de trabalho, como a aquisição dos equipamentos, a manutenção da internet, o 

reembolso. A CLT não é taxativa sobre a responsabilidade disso, mas diz que é preciso ter um 

direcionamento do tema. Não ocorreu, até porque a Medida Provisória 927 flexibilizou isso, o que era 

razoável porque era uma condição diferenciada. Mas, agora, volta a cobrança de um contrato 

escrito, pois estamos saindo de uma dinâmica de guerra para uma dinâmica organizacional.” 

(grifos nossos) 

 

CORREIO BRAZILIENSE: Como fazer essa transição? 

PGT: “É preciso separar o home office do momento da pandemia daquele que será uma política 

da empresa. E virar essa chave requer planejamento. O home office futuro não pode ser visto 

como uma situação pandêmica. Nesse sentido, é preciso incluir os riscos inerentes ao 

teletrabalho nos programas de saúde do trabalho, para que as empresas passem a adotar 

medidas de segurança e saúde do trabalho no home office. É preciso estabelecer mecanismos 

de controle de jornada, pois as pessoas não podem receber ligações o dia inteiro, elas têm o 

https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-office-entra-nas-negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4893410-home-office-entra-nas-negociacoes-coletivas-e-vira-pauta-no-congresso.html
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direito à desconexão e aos horários de descanso. Criar manuais de etiqueta digital, sobre o 

uso de imagem e som, por exemplo, porque nas videoconferências os trabalhadores, muitas 

vezes, ficam expostos ao risco de bullying e assédio. E também tratar dos custos de internet, 

equipamentos, ergonomia. Ou seja, o teletrabalho como uma política organizacional precisa 

de um cuidado redobrado. A migração não pode ser feita como ocorreu na pandemia, no improviso. 

Agora, é preciso organização.” (grifos nossos) 

 

✔ Artigos 

▪ ARTIGO DE CASSIO CASAGRANDE – “HOME-OFFICE É BOM, MAS É RUIM” (publicado 

no JOTA em agosto/2020) 

Destacamos:  

“Mesmo na presença de condições favoráveis, creio que a experiência do home-office implica 

em vários prejuízos – ao empregado e ao empregador – pela perda da “sociabilidade laboral”. 

A identidade de homens e mulheres como trabalhadores ou trabalhadoras é forjada no convívio 

sob a similaridade de relações de trabalho. A “solidariedade de classe” é impossível de ser 

formada sem a existência de vínculos prévios suscitados pela convivialidade e 

identificação no “outro” da similitude de condições de vida.”  

 

[...]O empregado que trabalha sozinho em casa reluta muito mais a trocar ideias com colegas 

do que aquele que executa as tarefas presencialmente; da mesma forma, os empregados em 

home-office costumam executar suas atividades de forma mais burocrática e 

desinteressada, por acreditar que o seu empenho não está sendo devidamente avaliado, 

buscando “livrar-se” dos encargos o mais rápido possível para maximizar o seu tempo em casa. 

 

[...] o trabalho domiciliar é um forte embaraço à ação sindical, o que pode significar 

achatamento salarial ao longo do tempo. Além disso, o empregador tende naturalmente 

a priorizar a negociação individual com os trabalhadores em home-office do que a 

resolver problemas de trabalho coletivamente com um representante dos trabalhadores. 

 

[...] Esses e outros dados já conhecidos demonstram que a extrema facilidade de 

comunicação por meios telemáticos, que permite ao empregador contatar o empregado 

“em qualquer lugar, a qualquer hora”, deve suscitar um importante debate sobre o direito 

à desconexão e à necessidade de um “muro de separação” entre trabalho e convívio 

familiar.” (grifos nossos) 
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▪ O USO DOS SMARTPHONES NA RELAÇÃO DE EMPREGO: UMA SNÁLISE DO PODER NA 

EMPRESA PARA ALÉM DO CONTRATO DE TRABALHO - ADRIANE REIS DE ARAÚJO. 

 

▪ DO DIREITO À DESCONEXÃO DO TRABALHO - JORGE LUIZ SOUTO MAIOR. 

 

▪ SEGURANÇA DO TRABALHO: DIREITO FUNDAMENTAL DO TRABALHADOR - CLÁUDIO 

MASCARENHAS BRANDÃO. 

 

▪ JORNADA DE TRABALHO E ACIDENTE DE TRABALHO: REFLEXÕES EM TORNO DA 

PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS COMO CAUSA DE ADOECIMENTO NO 

TRABALHO - CLÁUDIO MASCARENHAS BRANDÃO. 

 

▪ AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E O ASSÉDIO MORAL ORGANIZACIONAL VIRTUAL - 

CLAIZ MARIA PEREIRA GUNÇA DOS SANTOS. 

 

✔ Ebooks 

▪ MANUAL DE APOIO MPT SOBRE INCONSTITUCIONALIDADES DA REFORMA 

TRABALHISTA – págs. 101-103.  

 

Destacamos: 

“Constata-se que a definição do instituto dada pelo art. 75-B da CLT esclarece que não se tratar 

de trabalho externo, indicando por essa razão a possibilidade de controle da jornada de trabalho. 

No mesmo sentido, e com maior ênfase, o art. 6º, em especial o parágrafo único do dispositivo, 

consignam que, não obstante o trabalho seja realizado preponderantemente fora das 

dependências do empregador, 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. 

Até aqui, o que se via era uma inovação em sintonia fina com a flexibilização operada por outras 

nações do mundo. Uma flexibilização que visa oportunizar ao empregado maior tempo para o 

convívio familiar, colaborando desse modo para a concretização do ideal apontado pela OIT de 

promoção do trabalho decente. 
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A doutrina internacional é enfática em salientar que medidas de flexibilização da jornada de 

trabalho devem buscar a harmonização do trabalho com a vida familiar, nos termos do trecho 

abaixo transcrito referente a análise da OIT sobre a duração do trabalho no mundo:  

Nossa sugestão é que a resposta apropriada para tais tendências é fazer da harmonização do 

trabalho coma vida familiar uma preocupação importante das políticas econômicas e sociais dos 

países de todos os níveis de desenvolvimento e de que a necessidade de preservar tempo 

suficiente para combinar o trabalho remunerado com o cuidado dos filhos, dos idosos, além de 

outras obrigações domésticas e familiares, deve ser elemento essencial dessas políticas. 

Iniciativas de cunho trabalho-família, tanto no plano nacional como no âmbito das empresas, são 

essenciais para assegurar não apenas o bem-estar dos trabalhadores, particularmente 

mulheres, das crianças, dos mais velhos e dos doentes, mas também os interesses de 

produtividade da economia em longo prazo. 

Como se pode verificar, a adoção do teletrabalho deve vir acompanhada por mecanismos 

garantidores de que o empregado não acabe por ser submetido a longas jornadas no seu 

próprio domicílio, de modo a converter a flexibilização benéfica em algo prejudicial ao 

trabalhador. Dando um grande passo para trás, o legislador reformista busca negar a 

óbvia possibilidade de controle de jornada por meio do emprego dos equipamentos 

telemáticos indispensáveis para o labor em telejornada.” (grifos nossos) 

 

▪ MANUAL: O FUTURO DO TRABALHO – págs. 79-80 sobre teletrabalho 

 

▪ MANUAL TELETRABALHO TST. 

 

✔ Notícias 

 

https://unric.org/pt/oit-denuncia-mas-condicoes-no-teletrabalho-e-faz-apelo-a-decisores-politicos/ 

 

https://migalhas.uol.com.br/coluna/migalha-trabalhista/338676/nova-lei-do-trabalho-remoto-no-

brasil?s=FB 

 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/43-dos-casos-de-afastamentos-no-trabalho-sao-por-doencas-mentais 

 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/portaria-estabelece-medidas-de-prevencao-contra-o-covid-19-no-ambito-

do-ministerio-publico-da-uniao 

https://unric.org/pt/oit-denuncia-mas-condicoes-no-teletrabalho-e-faz-apelo-a-decisores-politicos/
https://migalhas.uol.com.br/coluna/migalha-trabalhista/338676/nova-lei-do-trabalho-remoto-no-brasil?s=FB
https://migalhas.uol.com.br/coluna/migalha-trabalhista/338676/nova-lei-do-trabalho-remoto-no-brasil?s=FB
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/43-dos-casos-de-afastamentos-no-trabalho-sao-por-doencas-mentais
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/portaria-estabelece-medidas-de-prevencao-contra-o-covid-19-no-ambito-do-ministerio-publico-da-uniao
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/portaria-estabelece-medidas-de-prevencao-contra-o-covid-19-no-ambito-do-ministerio-publico-da-uniao
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/tst-lanca-publicacao-explicativa-sobre-

modalidades-de-teletrabalho 

 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-nao-era-isto.html 

 

✔ Jurisprudência 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE 

TELETRABALHO. Não há ilegalidade em decisão que concede tutela de urgência para determinar 

realização de trabalho em homeoffice (modalidade teletrabalho) em observância a determinações do 

decreto municipal, as quais, diante da competência legislativa suplementar do respectivo ente federativo, 

prevalecem sobre o decreto estadual. A legalidade do ato assim foi considerada quando da decisão 

liminar no presente mandado de segurança em razão de que, no momento em que proferida, não havia 

probabilidade do direito vindicado, considerando-se as determinações governamentais daquele 

momento (em especial do Decreto Municipal de Porto Alegre nº 20.534 de 31 de março). Seguraça 

denegada. (TRT-4 - MSCIV: 00205732820205040000, Data de Julgamento: 22/08/2020, 1ª Seção de 

Dissídios Individuais) 

 

RECURSO ORDINÁRIO. ADOÇÃO DE REGIME DE TELETRABALHO PARA EMPREGADA COM 

DEFICIÊNCIA FÍSICA. Com fundamento na proteção constitucional da dignidade da pessoa humana, 

princípio erigido ao status de fundamento geral do Estado Democrático de Direito, ao lado da proteção 

do valor social do trabalho, impõe-se a manutenção da Decisão hostilizada que, aplicando à espécie o 

princípio da isonomia, segundo o qual cabem aos iguais tratamentos iguais e aos desiguais, tratamentos 

desiguais, determinou a adoção de regime misto de trabalho, sendo 4 horas presencialmente na empresa 

e 4 horas em teletrabalho residencial, para empregada cuja deficiência física impede sua permanência 

na empresa por toda a carga horária de labor (8 horas/dia), mas não impossibilita o desempenho de suas 

atribuições profissionais, inerentes à função de Advogada, lotada no Setor de Consultoria.I. (TRT-7 - RO: 

00001596920185070008, Relator: PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, Data de Julgamento: 

03/08/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2020) 

 

Liminar deferida em junho/2020 em ação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores contra a 

Petrobrás, a fim de a empregadora custear a infraestrutura necessária ao teletrabalho na 

pandemia:  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/tst-lanca-publicacao-explicativa-sobre-modalidades-de-teletrabalho
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/tst-lanca-publicacao-explicativa-sobre-modalidades-de-teletrabalho
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-08-09/o-teletrabalho-nao-era-isto.html
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“Do exposto, defiro a tutela de urgência em relação aos itens “a” e “c” do rol de pedidos da exordial, 

devendo a requerida cumprir a obrigação de fazer de disponibilizar aos substituídos mantidos em regime 

de teletrabalho, no prazo de 10 dias úteis, mobiliário compatível com as funções a serem exercidas 

remotamente, similar, em termos ergonômicos, àquele existente no local da efetiva prestação de 

serviços, devendo, ainda, providenciar a entrega na residência de cada substituído, sob pena de arcar 

com astreintes no importe de R$5.000,00 em relação a cada empregado prejudicado para a hipótese de 

descumprimento, revertida ao exequente substituído nesta ação.” 

 

✔ Palestras - MPT 

 Teletrabalho e melancolia na crise do coronavírus  

Palestrante: Gabriela Neves Delgado - Professora de Direito do Trabalho da UNB, 

convocada para a banca examinadora do 21º concurso (a banca foi alterada 

posteriormente, mas recomendo assistir a todas as palestras da Dra. Gabriela, que são 

excelentes!) 

Dia 19.05.2020 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=DEbOmKPOspE  

Início: 00:13:00 

 

 EAD - Webinário Trabalho Seguro Em Tempos De Covid-19: Painel Teletrabalho 

Palestrante: Luciane Cardoso  - Juíza TRT-4  

Dia 28.08.2020 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=QHArHfO8zLA  

Início: 01:09:00 a 01:45:00 (aproximadamente) 

Destacamos a classificação trazida na palestra: 

“Teletrabalho verde, decente e sustentável” 

VERDE: transformação das empresas e ambientes de trabalho rumo a uma economia 

sustentável. Em si, o teletrabalho já é VERDE, pois favorece o meio ambiente. Precisa 

preencher os outros elementos: 

DECENTE: digno, seguro, equitativo, direitos fundamentais específicos e inespecíficos 

(classificação do jurista Palomeque Lopez)  

SUSTENTÁVEL: desenvolvimento sustentável 

 

 1º WEBINAR INSTITUCIONAL - ATUAÇÃO DO MPT FRENTE À PANDEMIA COVID-19 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBHwC3uHn7Q 

https://www.youtube.com/watch?v=DEbOmKPOspE
https://www.youtube.com/watch?v=QHArHfO8zLA
https://www.youtube.com/watch?v=4hvNNENMd18&t=780s
https://www.youtube.com/watch?v=ZBHwC3uHn7Q

