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Com os avanços das novas tecnologias e ainda, com a pandemia de-

clarada no início deste ano, um tema de destaque foi o home office 

na esfera trabalhista. Uma ferramenta não tanto utilizada até então 

e com previsão legal, anteriormente apenas no art. 6º1 da Consoli-

dação das Leis do Trabalho (“CLT”) e após a Reforma Trabalhista (Lei 

13.467/2017), nos artigos 75-A até 75-E, que buscou de forma 

geral tratar mais especificamente sobre o tema.

Contudo, nesse momento em que a grande parte das pessoas estão 

trabalhando no regime de home office, cada vez mais surgem dúvi-

das e litígios acerca dessa modalidade de trabalho. Nesse sentido, 

estão em trâmite no Senado Federal e Câmara de Deputados, alguns 

projetos de lei que visam alterar e acrescentar artigos na CLT, para 

que sejam sanadas algumas problemáticas existentes acerca do 

tema na prática.

1 Art. 6o 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.
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Como exemplo, o PL 3512/2020 pretende obrigar o empregador a 

fornecer e manter os equipamentos e a infraestrutura necessária e 

adequada à prestação do trabalho em regime de teletrabalho, res-

salvado o disposto em acordo coletivo, bem como a reembolsar o 

empregado pelas despesas de energia elétrica, telefonia e internet, 

o que não é obrigatório atualmente, dependendo tão somente de 

acordo entre as partes. Além disso, este PL prevê que o empregado 

em regime de teletrabalho, ao contrário do que se pratica atual-

mente, siga normas relativas à jornada de trabalho.
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Outro exemplo é o PL 3915/2020 que também trata do controle de 

jornada dos trabalhadores em home office. O Deputado que propôs 

o PL entende que a inclusão do teletrabalhador nas exceções do art. 

62 da CLT, retirou a proteção da jornada de trabalho deste emprega-

do, desconsiderou o grande avanço tecnológico que permite aos 

empregadores controlar remotamente a localização exata do traba-

lhador, bem como as atividades que estão sendo desempenhadas e 

os horários de início e fim do trabalho. Assim, concluiu que “tal dis-

positivo não combina com as normas de proteção e saúde no traba-

lho e com a capacidade do empregador cumpri-las, de modo que 

propomos sua revogação”.
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Há também projeto que propõe acrescentar dispositivo na CLT para 

dar prioridade à prestação de serviços em regime de teletrabalho 

aos empregados que tenham filhos com idade igual ou inferior a 3 

(três) anos, como exemplo, o PL 561/2020 onde a preocupação foi 

aumentar a possibilidade de convívio familiar, “em especial nessa 

fase em que a criança, que chegou para completar a nova família, 

precisa tanto de atenção”.

Dessa forma, verifica-se que há ainda muito o que se discutir e 

acertar acerca do tema. Nesse meio tempo em que há discussões, o 

Ministério Público do Trabalho, por meio da Nota Técnica 17/2020, 

trouxe algumas recomendações para a proteção da saúde e demais 

direitos fundamentais dos trabalhadores em trabalho remoto e 

home office, sendo elas, basicamente:



Preservar o espaço dos trabalhadores quanto 
à sua intimidade, privacidade e segurança 
pessoal e familiar e quanto ao armazena-
mento e compartilhamento de dados.1
ÉTICA DIGITAL

Elaborar ou aditar contrato de trabalho, tratando 
de forma específica a duração, a responsabilidade, 
a estrutura e despesas para realização do trabalho.2
REGULAMENTAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Necessidade de observar mobiliário, equipamen-
tos, postura, conexão à rede, tempo, ritmo da ativi-
dade, formatações da reunião, transmissão de ta-
refas, feedback.3ERGONOMIA
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Garantir ao trabalhador, em especial no tele-
marketing, períodos de capacitação e adap-
tação, pausas e intervalos para descanso, re-
pouso e alimentação, de forma a impedir a 
sobrecarga psíquica e muscular, adequando 
às demandas da produção para impedir so-
brecarga habitual. 

PAUSAS

4
5 Oferecer apoio, orientação e capaci-

tação tecnológica aos empregados.

APOIO, ORIENTAÇÃO 
E CAPACITAÇÃO

Instruir de maneira expressa, clara e objetivos os 
empregados quanto às precauções necessárias 
para evitar doenças físicas e mentais, bem como 
acidentes de trabalho.6PRECAUÇÕES DE DOENÇAS
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Observar a jornada contratual, de modo a 
acomodar também as necessidades da vida 
familiar.7 JORNADA DE TRABALHO

8 Adotar modelos de etiqueta digital para orientar a 
equipe com especificações de horários de atendi-
mento das demandas, respeitado o direito à des-
conexão. Implementar medidas que visem evitar o 
bullying e qualquer tipo de assédio e preconceito.

ETIQUETA DIGITAL

9 Garantir o direito de imagem e privacidade dos empregados, 
seja por meio de orientação da realização do serviço de 
forma menos invasiva aos direitos fundamentais.

IMAGEM E PRIVACIDADE
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Assegurar que o uso da imagem e voz tenha 
consentimento do trabalhador, bem como 
utilização de eventual material produzido 
pelo trabalhador.

PLATAFORMA DIGITAL10
11Garantir a observação de prazo espe-

cífico e restrito ao período das medi-
das de contenção da pandemia.

PANDEMIA

12 Garantir o exercício de 
liberdade de expressão.

LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO
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Estabelecer políticas de autocuidado 
para o COVID-19 e garantir o isola-
mento do empregado, se necessário.13POLÍTICAS INTERNAS

14 Garantir que o teletrabalho seja oferecido ao idoso, 
de forma a favorecer sua liberdade e direito ao 
exercício da atividade profissional, respeitando 
suas condições físicas, intelectuais e psíquicas.

ESTATUTO DOS IDOSOS

15 Assegurar que o teletrabalho favoreça as pesso-
as com deficiência, com reintegração da pessoa 
na sociedade.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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Adotar mecanismo de controle de jornada 
para o uso de plataformas digitais priva-
das ou abertas.

CONTROLE DE JORNADA 
DE TRABALHO16

17 Estimular a criação de programas de 
profissionalização especializada para 
a mão de obra dispensa.

PROGRAMAS DE 
PROFISSIONALIZAÇÃO
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Vale lembrar que tais medidas tratam apenas de recomendações do MPT, não havendo pre-
visão de penalidade em caso de descumprimento. Contudo, é de extrema importância que 
sejam observadas, dentro das características individuais de cada relação de trabalho, vi-
sando-se evitar ações judiciais e administrativas. No mais, espera-se que cada vez mais as 
questões referentes ao trabalho remoto sejam vistas e pacificadas para que haja segurança 
jurídica, bem como para que se evite ações trabalhistas e prejuízos aos empregados e em-
pregadores, sejam eles de ordem financeira, física, psíquica ou moral.
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A equipe trabalhista do Eichenberg, Lobato, Abreu & Advogados Associados 

está à disposição para quaisquer esclarecimentos. 


