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RESUMO 

 

O presente trabalho abordou dois macros temas: o teletrabalho e a segurança e saúde 
ocupacional. No primeiro capítulo foi abordado a segurança e saúde ocupacional de modo geral, 
no segundo, de forma mais específica o mesmo assunto no teletrabalho e no terceiro, fez-se 
uma comparação entre alguns dos diplomas internacionais. Teve como objetivo detalhar esses 
dois temas a fim de que se possa cooperar de algum modo para os projetos de lei futuros no 
país. O trabalho versou sobre a relação de emprego no teletrabalho. Foram abordados temas 
como a inviolabilidade, normas regulamentadoras, equipamentos de proteção individual (EPI) 
devidos, controle de jornada, entre outros. Foi usado o método dedutivo  
 
Palavras-chave: Teletrabalho; Trabalho a distância; Trabalho no domicílio; Segurança e 
saúde ocupacional; Acidente do trabalho; Ergonometria; Estabilidade; Direito 
comparado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 
This work paper introduced a study on two main subjects: teleworking and security and health 
labor. On the first chapter, a study on security and health labor, in general, was made. On the 
second chapter, in a specific way, we treated about security and health labor in teleworking. 
The third chapter is about comparative law. The main goal of this work paper was to detail 
those subjects in order to cooperate somehow to futures projects. The paper contain subjects 
about employment relationship in teleworking. Topics as inviolability, regulatory rules, 
individual protection equipment, daily control e others. Was used the deductive method.  
 
Key-words: Teleworking; Home office; Security and health labor; Work accident; 
Ergonomics; Stability; Comparative law.  
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INTRODUÇÃO 
  

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso – TCC abordará o tema “Teletrabalho: 

segurança e saúde”. Relativamente uma modalidade nova no ordenamento brasileiro, merece 

uma atenção especial, pois, algumas empresas públicas e privadas já começam a se utilizar. 

Será usado como método o dedutivo e composto por três capítulos. No primeiro a 

abordagem será com relação à segurança e saúde ocupacional de modo amplo. O segundo, de 

um modo um pouco mais específico, falará sobre a segurança e saúde na modalidade 

teletrabalho. E o terceiro será um comparativo com outros diplomas. 

Temas como inviolabilidade, normas regulamentadoras de segurança e saúde do 

trabalho, controle de jornada de trabalho, entre outros, serão abordados por serem considerados 

muito relevantes. 

Será baseado em ordenamentos de outros países e normas internacionais, buscando-se 

trazer todos os pontos positivos, bem como os negativos, a fim de melhor demonstrar o uso 

prático. Por conta das muitas lacunas em nosso direito, todas as soluções apresentadas são 

levantadas a partir de julgados paralelos e/ou outros diplomas de direito internacional. 

Me desperta o interesse por esse assunto haja vista que no direito do trabalho as 

mudanças são constantes e sempre buscam a melhor alternativa para o problema. As novas 

tecnologias e dinâmicas não só em nosso país como no resto do mundo requerem algo mais 

sofisticado e que preze o tempo do trabalhador. Tempo esse que tem como significado o 

dinheiro, mostra-se relevante inclusive para a economia. 

Esse trabalho não esgotará as pesquisas, visto que está apenas no começo de sua 

implantação no país. Ainda assim, busca-se a melhor reflexão sobre o assunto e uma chance de 

desenvolvê-lo como estudante de direito. 
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1 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 
 

 

Muito se ouve falar sobre segurança e saúde ocupacional, mas poucos têm o real 

conhecimento do que é, quais seus impactos na vida do homem, entre outros questionamentos. 

Em primeiro lugar, e em simples termos, a segurança e saúde ocupacional afeta diretamente a 

vida do trabalhador. Quer porque ele precisa de segurança para trabalhar, quer porque o trabalho 

não pode afetar de forma negativa a saúde. Por isso, é um tema que por mais simples que possa 

parecer, guarda suas regras próprias e desafios.  

As regras são muitas e às vezes de difícil execução, por isso se tornam desafios para os 

empregadores. São regras próprias porque cada categoria de trabalho, ou seja, cada área, cada 

função ou cargo, ou até profissão, exige uma cautela específica. Embora algumas regras sejam 

amplas e abranjam todas. O simples fato de o empregador ignorar as regras de segurança e 

saúde pode causar-lhe prejuízos as vezes incalculáveis, especialmente, os eventuais acidentes 

do trabalho.  

Podemos fazer um paralelo com o antigo, e que ainda pode ser encontrado, trabalho escravo. 

É um dos exemplos mais reais da total falta de respeito com as normas de segurança e saúde. 

Condições precárias, salários que não dão sustento básico à família do trabalhador, muitas vezes 

o assédio moral e sexual, enfim, condições desumanas. É isso que motiva as normas de 

Segurança e Saúde do Trabalho - SST- como fazer com que todo trabalho seja seguro e 

saudável, respeitando a lei e acima de tudo a dignidade da pessoa humana.  

Segundo Barbosa Filho, o estudo sobre a segurança e saúde ocupacional vai muito além da 

“integridade dos trabalhadores e as implicações diretas da presença ou ausência dos cuidados 

necessários para a sua preservação, mas também com efeitos indiretos, muitos dos quais de 

difícil mensuração ou avaliação, como a motivação para o trabalho, o medo e, até mesmo, a 

insegurança. ” 1 

 

                                                           
1 BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. “Segurança do trabalho & Gestão ambiental”. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2011, 

p. 15 e 16. 
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1.1 Ergonometria  
 

 

Ergonomia vem do grego “ergon”, que significa trabalho, e “nomos”, que significa leis ou 

normas. Assim, a ergonometria pode ser considerada o estudo sobre as normas no ambiente do 

trabalho, ou seja, do bem estar do homem em seu ambiente de trabalho. 

Conforme Barbosa Filho, é possível dividir a aplicação da ergonomia em duas linhas: a 

ergonomia de produto e a de produção. A ergonomia de produto cuidará do produto em si, além 

de investigar e projetar a utilização deles e dos utensílios para o trabalho que o homem realizará. 

A segunda ramificação, de produção, não cuida apenas dos objetos e utensílio, mas, de forma 

geral, cuida do trabalho como um todo.2 

No Anexo-A encontramos algumas figuras que demonstram a posição correta para uma 

estação de trabalho, bem como as especificações dela. Também estão algumas dicas de 

alongamento que podem ser feitas ao longo do dia para melhor desempenho do trabalho e 

visando à saúde do trabalhador que pode passar até 5 ou 6 horas sentado em frente a uma tela 

de computador. 

Nos dias atuais, considerável parcela da população trabalha sentada e/ou em computadores. 

Esta informação deve ser processada de acordo com cada profissão, pois não existe uma única 

regra que abranja todas. Algumas têm jornadas menores. Outras exigem uma certa mobilidade 

que em algumas não é necessária. Assim, é preciso observar o ofício que será realizado naquele 

ambiente de trabalho para decidir adequadamente qual a mobília correta, a fim de afastar 

qualquer risco de doença ocupacional, desconforto ou risco a saúde em geral. 

Barros expõe que “as más condições de trabalho provocam riscos já conhecidos há muitos 

anos”. Entre elas estão as doenças profissionais. Ademais, temos também outras que geram 

acidentes e envelhecimento precoce como a duração excessiva da jornada, tarefas repetitivas, 

postura inadequada, ritmo de trabalho e etc. 

                                                           
2 BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. “Segurança do Trabalho & Gestão Ambiental”. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2011,  p. 81 a 85 
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Sobre a postura inadequada, cita o artigo 199 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

O mesmo traz a obrigação do empregador de fornecer os assentos confortáveis que visam a 

melhor postura do trabalhador a fim de que este evite posições incômodas ou forçadas, quando 

do trabalho sentado. Por outro lado, àqueles que trabalham de pé, o parágrafo único do mesmo 

artigo assegura o assento para as pausas em que o serviço permitir.3 

Para um melhor aproveitamento das normas de trabalho, foi criada a Norma 

Regulamentadora 17 (NR-17). Ela regula os parâmetros que permitem a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. No Anexo-B 

encontramos a NR-17 na íntegra. 

Ainda sobre a NR-17, Barros explica que a tarefa de digitador tem um número máximo de 

toques, qual seja 8.000 por hora, não devendo ser ultrapassado segundo o item 17.6.4. Além 

disso, a própria súmula 346 do TST (Tribunal Superior do Trabalho) regula um tempo de pausa 

de 10 minutos para cada 90 trabalhado. 

Oliveira trata do tema de forma mais ampla, pois considera lacunoso. Diz-se que o 

empregador deve acatar as regras pertinentes à ergonometria, providenciando os bens materiais 

necessários para o bom funcionamento do trabalho, como maquinário, móveis, equipamentos 

de segurança e etc. Esbarra na questão da fiscalização do uso adequado de tais bens. 

Como seria, por exemplo, a fiscalização de um teletrabalhador a domicílio que fica “exposto 

à tela do computador, ponto de telefone, digitação que, por intensidade e repetição, poderão 

causar problemas visuais, auditivos, tendinite (doença ocupacional), dentre outros problemas 

de saúde e integridade física”. 4 

Dessa forma, sugere a referida autora que a solução para a questão deva ser concluída entre 

o sindicato de classe e os médicos do trabalho, assim, existindo acompanhamento médico em 

substituição à fiscalização direta. 

                                                           
3 BARROS, Alice Monteiro de. “Curso de direito do Trabalho”. 9 ed. São Paulo: LTr, 2013, p.838 e 839. 

 
4 OLIVEIRA, Ana Paula Cazarini Ribas de. “Das condições legais do trabalho a distância no Brasil”. Revista de 
Direito do Trabalho (RDT). Ano 40, vol. 158. São Paulo: Revista dos Tribunais – RT, 2014, p.174.  
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De forma paralela, podemos abordar um pouco sobre os riscos ambientais. São todos os 

riscos a que o trabalhador está sujeito em seu ambiente de trabalho e que podem, de alguma 

forma, denegrir sua integridade física ou psíquica. São apenas especulações de risco a saúde do 

trabalhador, mas que o empregador deve prevenir ou, pelo menos, tentar impedir que venham 

acontecer.  

Barbosa Filho cita alguns passos que podem ser utilizados como forma de prevenção dos 

riscos ambientais. Em linhas gerais são eles: identificar toda e qualquer possibilidade de risco; 

avaliar a potencialidade e chances de ocorrência mediante avaliação qualitativa e/ou 

quantitativa e medições e observações in loco; decidir por ordem prioritária de intervenção; 

busca pela eliminação, em não havendo possibilidade de realizar por critérios técnicos ou 

econômicos, deve-se isolar. Em sendo possível a eliminação primária ou optando pelo 

isolamento, uma coisa é certa: deve haver a sinalização correta do produto de risco para que 

terceiros possam tomar ciência sem correr outros riscos.5 

É importante também explicar um pouco sobre como é um ambiente seguro e saudável para 

o trabalho. Muitos tópicos poderiam ser desenvolvidos nesse tema, como ruídos ou som, riscos 

elétricos, equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivo (EPC), temperatura, umidade, 

ventilação, riscos químicos, riscos biológicos, iluminação, cores, e muitos outros. O que 

importa dizer é que cada um desses pequenos temas pode ter grande impacto na vida do 

trabalhador se não for corretamente observado. 

 

 

1.2 CIPA 
 

 

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), é uma comissão organizada 

dentro da empresa, com representante dos empregadores e dos empregados. Tem por escopo a 

prevenção de acidentes e doença do trabalho, garantindo assim o melhor estado de saúde do 

                                                           
5 BARBOSA FILHO, Antonio Nunes.  “Segurança do Trabalho & Gestão Ambiental”. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2011 p. 103 a 105. 
 



14 
 

 
 

trabalhador. É composta por trabalhadores da empresa, que serão indicados pelos empregados 

e pelo empregador, cada um representando a classe que o recomendou. A CIPA encontra 

legalidade e regulamentação através da Norma Regulamentadora nº5 (NR-5). 

O empregado indicado será chamado de Cipeiro titular, os outros, dependendo do 

número de empregados na empresa, serão chamados de Cipeiros suplentes. Lembrando que 

para que a CIPA seja instalada é preciso que haja um número mínimo, de acordo com a 

atividade econômica que a empresa exerce. A própria NR-5 traz algumas tabelas 

correspondentes a cada grupo de estabelecimento e suas dimensões.  

Para aquele Cipeiro titular recomendado pelos empregados, é dada, conforme o artigo 

165 da CLT, uma garantia de estabilidade no emprego, podendo este ocupar o cargo por mais 

uma vez subsequente. Essa garantia apenas inibe a prática da dispensa arbitrária, imotivada ou 

sem justa causa, não se valendo para aquelas que se encaixam na dispensa com justa causa.  

Essa garantia não se estende ao empregado Cipeiro titular representante do empregador, 

pois em regra, estaria “apoiando” este último, além de ter sido indicado pelo próprio 

empregador, o que dá margem a interpretação de maior confiança nele, e que não precisaria da 

estabilidade, enquanto que o Cipeiro da classe dos empregados poderia de alguma forma sofrer 

coação ou assédio do empregador, por cuidar da segurança do ambiente de trabalho.  

O artigo 10, II, “a”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 

regulamentou o prazo de um ano da seguinte maneira: do registro da candidatura ao cargo de 

dirigente da CIPA até um ano após o final de seu mandato. Assim, de forma suplementar ao 

artigo 165 da CLT e não fazendo distinção entre os cargos de suplente ou titular. Dessa forma, 

a melhor doutrina interpreta no sentido de: em se fazendo ausente o titular, o suplente que 

assumir seu lugar terá direito a estabilidade, enquanto na função.  

Nesse sentido, tivemos a súmula 339, I, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) dizendo que: “O suplente da CIPA goza da garantia de emprego previsto no art. 10, inciso 

II, alínea a, do ADCT da Constituição da República de 1988”, e também a súmula 676 do 

Superior Tribunal Federal (STF), nos dizeres: “A garantia da estabilidade prevista no art. 10, 

II, “a”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também se aplica ao suplente do 

cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

O Cipeiro tem como missão, segundo a NR-5 o seguinte:  
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5.16 A CIPA terá por atribuição: a) identificar os riscos do processo de 
trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de 
trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver; b) elaborar plano de 
trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de 
segurança e saúde no trabalho; c) participar da implementação e do controle 
da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação 
das prioridades de ação nos locais de trabalho; d) realizar, periodicamente, 
verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a identificação de 
situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos 
trabalhadores; e) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas 
fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram 
identificadas; f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança 
e saúde no trabalho; g) participar, com o SESMT, onde houver, das discussões 
promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos de alterações no 
ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos 
trabalhadores; h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a 
paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente 
à segurança e saúde dos trabalhadores; i) colaborar no desenvolvimento e 
implementação do PCMSO e PPRA e de outros programas relacionados à 
segurança e saúde no trabalho; j) divulgar e promover o cumprimento das 
Normas Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções 
coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho; l) participar, 
em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise 
das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução 
dos problemas identificados; m) requisitar ao empregador e analisar as 
informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos 
trabalhadores; n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; o) 
promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT; p) participar, 
anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção da 
AIDS. 

 

O SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho), quando existente no local em que a empresa está estabelecida, ajudará no que couber, 

os membros da CIPA na prevenção de acidentes e doença do trabalho. Nos dizeres de Martíns, 

“As empresas estão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina 

do trabalho, nos quais será necessária a existência de profissionais especializados exigidos em 

cada empresa (médico e engenheiro do trabalho)”.6  

Do ponto de vista do teletrabalho, algumas observações devem ser feitas, haja visto que 

ainda não há regulamentação própria para a modalidade. Em se tratando de trabalho fora da 

sede da empresa, devemos levar em consideração o local que será utilizado para o labor. Se for 

                                                           
6 MARTÍNS, Sérgio Pinto. “Direito do Trabalho”. 30 ed., atual até 17-12-2013. São Paulo: Atlas, 2014. p.714 e 

715. 
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na residência do trabalhador, devem ser feitas as devidas inspeções no local, para certificar que 

a saúde e segurança do trabalhador não serão afetadas.  

Caputo Bastos afirmar que a intimidade do trabalhador não pode ser infringida pela 

inspeção nos locais de trabalho, como a residência, a fim de garantir a dignidade da pessoa 

humana. O autor esclarece que, mesmo não sendo presencial a subordinação, por meio de 

Software e acessos a históricos e Cookies é possível fazer o controle a distância. Ainda ele 

sugere que, em havendo visitas presenciais do empregador, essas devem ser agendada e 

monitoradas virtualmente, justamente para não ir contra a Constituição Federal (CF). 7 

Em recente lei aprovada no âmbito trabalhista, a Lei Complementar 150 de 2015, 

conhecida como a Lei do Doméstico, estipulou que será possível a visita de auditor fiscal do 

trabalho na residência em que laborar o doméstico. Mais precisamente o artigo 44 da LC150 

alterou 10.593/02 em seu artigo 11-A, acrescentando a ele três parágrafos.  

Em suma, foi decidido que: dependerá de agendamento e entendimento prévios entre a 

fiscalização e o empregador; terá natureza de orientação; em caso de lavração de auto de 

infração deverá ser feito dupla visita; durante a inspeção, o auditor-fiscal far-se-á acompanhar 

pelo empregador ou por alguém de sua família por este designado. 

Entendemos que a visita é legal e deva ocorrer, porém, respeitando o horário que futura 

lei determinar, e, se possível, que seja monitorada/gravada a inspeção, a fim de que não venha 

a constituir fraude e possa servir como provas em eventuais processos.  

Se for utilizado um escritório compartilhado, a locação de uma sala por exemplo ou 

apenas diárias para locação de mesa que conta com internet, telefone e alguns serviços de 

escritório como correio, café, lanches, sala de reunião com multimídia, etc., pode ser a opção 

mais viável por diversos motivos. Primeiramente é possível dizer que todo estabelecimento 

regular que se preze já conta com uma norma interna e algumas com seguro de responsabilidade 

civil para os que dele se utilizem.  

                                                           
7 BASTOS, Guilherme Augusto Caputo. “Teletrabalho (Telework ou Telecommuting): uma nova forma de ver o 
tempo e o espaço nas relações de trabalho”. Revista magister de Direito do Trabalho, número 58. Brasília: 2013, 
p.37. 
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Um exemplo desse tipo de empreendimento é a empresa Regus, que conta com mais de 

2300 centros comerciais em 120 países. Esse empreendimento facilita a vida daqueles 

trabalhadores que passam um, dois dias ou até uma semana em algum lugar distante. 

Em se tratando de responsabilidade, no caso acima exposto, temos que sempre o 

empregador será responsável pela atividade que exerce, bem como pelos seus empregados que 

constituem vínculo legal. O tema em debate ainda é lacunoso e por isso não existem, ainda, 

julgados nesse sentido. Porém, de forma paralela é possível entender como seria julgado um 

caso como este: um teletrabalhador que usa de centro empresariais para realizar o seu trabalho 

quando em viagem. No caso abaixo temos um teletrabalho no domicílio e a respectiva 

condenação do empregador para indenizar o dano sofrido. 

 

TRABALHO EXTERNO, PARTE DELE EM DOMICÍLIO. DOENÇA DO 
TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O art.6º da CLT afasta qualquer 
possibilidade de distinção entre o trabalho que se realiza no estabelecimento 
do empregador e aquele executado no domicílio do empregado. Ainda, o 
artigo 154 do mesmo diploma estabelece que cabe à empresa observar o 
quanto disposto no Capítulo V ("Da Segurança e da Medicina do Trabalho") 
em "todos os locais de  
trabalho", pelo que o trabalho externo não isenta o empregador do 
cumprimento do quanto disposto no artigo 157 da CLT. Segue, assim, 
competindo ao empregador promover ações de orientação e suporte ao 
trabalhador na prestação do seu trabalho, onde quer que ele se desenvolva, de 
modo a prevenir doenças decorrentes do labor exercido em proveito do 
empreendimento. Omitindo-se a empresa, e advindo o dano, é devida a 
indenização. Recurso patronal a que se nega provimento. (TRT/SP - 
01215200702102002 - RO - Ac. 4ªT 20100403071 -  
Rel. RICARDO ARTUR COSTA E TRIGUEIROS - DOE 21/05/2010)   

 

Notamos que o julgado se refere ao trabalho a distância realizado em domicílio. O artigo 

154 da CLT expõe a frase: “em todos os locais de trabalho”. Em nosso entendimento, essa 

expressão abrange não só o trabalho em domicílio, mas sim todos aqueles que se encaixam na 

modalidade tele. Portanto, em nossa singela opinião, há responsabilidade do empregador em 

todos os casos, ficando a cargo dele fazer a devida inspeção prévia.8 

Ainda Caputo Bastos acrescenta que para haver a responsabilidade do empregador é 

preciso três elementos, para qualquer uma das hipóteses: 1- Que ocorra um ato ilícito pelo 

                                                           
8OLIVEIRA, Ana Paula Cazarini Ribas de. “Das condições legais do trabalho a distância no Brasil”. Revista de 
Direito do Trabalho (RDT). Ano 40, vol. 158. São Paulo: Revista dos Tribunais – RT, 2014, p. 173. 
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empregador ou um de seus prepostos; 2 – Que a lesão seja a um direito de personalidade do 

empregado, quando a sua dignidade; 3 – Que haja relação, nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano que o empregado sofreu.9 

 

  

1.3 Normas regulamentadoras 
 

 

O Direito do Trabalho é uma área que está amplamente amparada por súmulas, 

orientações jurisprudenciais (OJ), normas regulamentadoras (NR), convenções, tratados e 

muitos outros meios além das leis constitucionais e a CLT.  

Segundo o INBEP (Instituto Brasileiro de Educação Profissional), as normas 

regulamentadoras tratam-se de conjunto de requisitos e procedimentos relativos à segurança e 

medicina do trabalho, de observância obrigatória às empresas privadas, públicas e órgãos do 

governo que possuam empregadores regidos pela CLT. 

As normas regulamentadoras surgiram quando da inclusão dos artigos 154 a 201 da CLT 

e a responsabilidade de edita-las é do Ministério do Trabalho, conforme dita o artigo 200 do 

mesmo diploma. Primeiramente eram 28 NRs, em 1978. Porém, hoje em dia já foram aprovadas 

36 normas. 

As normas, como já definidas acima, servem para regularizar os requisitos e 

procedimentos relativos à segurança e saúde do trabalho. Assim, conforme o tempo passa e 

novas tecnologias surgem, são necessárias novas normas regulamentadoras, bem como são 

necessárias as atualizações daquelas já existentes. 10  

Algumas NRs se destacam para o presente trabalho devido a relação direta com o tema, 

exemplo a NR-5, NR-17, já citadas anteriormente, e a NR-7 e NR-9.  

Por exemplo, a NR-7 “estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por 

parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, 

do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 

                                                           
9 BASTOS, Guilherme Augusto Caputo. “Teletrabalho (Telework ou Telecommuting): uma nova forma de ver o 
tempo e o espaço nas relações de trabalho”. Revista magister de Direito do Trabalho, número 58. Brasília: 2013. 
p.38 e 39. 
10 http://inbep.com.br/blog/normas-regulamentadoras-nrs-o-que-sao-e-como-surgiram/ 

http://inbep.com.br/blog/normas-regulamentadoras-nrs-o-que-sao-e-como-surgiram/
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promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores”. Trata das diretrizes e 

responsabilidades que os médicos de saúde ocupacional têm, bem como traz uma tabela, ao 

final, que demonstra os Parâmetros para Controle Biológico da Exposição Ocupacional a 

Alguns Agentes Químicos”. 

Já a NR-9 “estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de 

todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais”.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm 

 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
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2 SEGURANÇA E SAÚDE NO TELETRABALHO 
 

 

O Brasil ainda é relativamente retrogrado em certas questões de direito do trabalho, como 

saúde e segurança em matéria de teletrabalho – especialmente se comparado com países como 

Portugal, que esta facilmente 40 anos à frente na questão legislativa. Porém, analogicamente, 

podemos entender como seria aplicada a segurança e medicina no teletrabalho, sobretudo 

usando como exemplos alguns casos de empresas e tribunais que já utilizam do sistema, em 

fase experimental. 

Com efeito, muitas empresas, principalmente as de grande porte ou multinacionais, já se 

utilizam do sistema, com nomes variados. São empresas que se espelham em outros países e 

observam o crescimento do próprio Brasil.  

Essas empresas já adotam o sistema de teletrabalho por conta da praticidade e conforto para 

o empregado e a consequente redução de custos para o empregador.  

De um lado, temos que o empregado não sairá de casa com tanta frequência, reduzindo 

problemas no trajeto. Para a maioria dos residentes de grandes cidades, o trajeto casa-trabalho 

trabalho-casa pode ser considerado uma verdadeira viagem, cheia de emoções. Isso sem citar 

aqueles que ao longo do dia tem que deixar a empresa para atender clientes em almoços, fazer 

visitas ou até mesmo ter que fiscalizar de alguma forma outras filiais.  

No teletrabalho, o empregado poderá desfrutar às vezes de até 2 horas de sono a mais, por 

não mais ter que esperar esse tempo durante o percurso casa-trabalho. Do lado das empresas 

temos a redução com vários custos: estação de trabalho, que envolve energia, infraestrutura, 

Internet, limpeza, etc.; redução com custos relativos a vales e benefícios; enfim, reduções 

significativas.  

Não podemos deixar de considerar as micro, pequenas empresas ou de médio porte. Muitas 

delas começam a atividade empresarial com um plano de não expandir geograficamente, sem 

prédio ou qualquer outro tipo de estabelecimento comercial. Para algumas áreas de atividade, 

hoje em dia, basta termos um telefone móvel ou fixo, um computador e uma estação de trabalho 

para que o empregado possa desenvolver sua atividade. Por isso, a redução - às vezes milionária 

- com gastos como aluguel de sala, de mobiliário, de instalação elétrica, câmeras de segurança, 
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equipe de limpeza e até mesmo o “cafezinho” servido para os clientes pode ser crucial na hora 

de começar um novo empreendimento.  

Hoje, com a globalização é possível chegar a lugares que antigamente nunca foram 

cogitados. Podemos fazer contato com empresas para as quais o país, em questão de espaço 

geográfico, não “abriria as portas” ao comércio. Não há dúvidas de que a globalização ajudou 

o comércio mundial de forma exponencial.  

 

 

2.1 O instituto do teletrabalho 
 

 

O teletrabalho é a modalidade em que o trabalhador, seja ele empregado ou não, desenvolve 

sua jornada de trabalho em um meio ambiente diferente daquele delimitado pela empresa ou 

companhia, ou seja, a distância. Pode ainda ser feito de forma parcial, assim parte do trabalho 

na empresa e a outra parte a distância ou no domicílio. O teletrabalho abrange todo tipo de 

trabalhador, ou seja, todos aqueles que se enquadram no conceito do artigo 3º da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, isto é, que possuem os requisitos necessários, tais como: 

subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e alteridade. Essa distinção é necessária 

apenas para fins trabalhistas, pois envolve todos os direitos que um empregado com vínculo 

possui.  

É possível também a configuração do teletrabalho pelos trabalhadores autônomos, que 

prestam serviços, porém, de forma remota, sendo de sua residência ou outro local. Não devem 

ser confundidos com serviços remotos prestados dentro da empresa em que trabalha para o 

cliente. São trabalhadores que não possuem vínculo com nenhum empregador. 

Além disso, para alguns autores como Pino Estrada, o teletrabalho é muito mais do que o 

trabalho realizado a distância por meio tecnológicos. Afirma esse autor que não é uma 

modalidade nova ou recente, muito pelo contrário, remete aos primórdios. Classifica como 

teletrabalho histórico toda forma antiga de telecomunicação, isto é, a fumaça, os sons de 
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tambores, assovios, gritos, posteriormente os correios postais, telégrafos, sinais de luz, faz, 

telefone e outros.12 

Não obstante esse seja um conceito mais amplo, hoje de uma forma mais inovadora, é 

comumente utilizada a terminologia “teletrabalho” para caracterizar aqueles trabalhadores que 

se utilizam de tecnologias para ajudar na execução de seu trabalho fora dos limites territoriais 

da empresa. Ainda nesse sentido, temos o conceito da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho) que diz ser: “a forma de trabalho efetuada em lugar distante do escritório central e/ou 

do centro de produção, que permita a separação física e implique o uso de uma nova facilitadora 

da comunicação”.  

O artigo 6º da CLT traz a seguinte redação: 

 

Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 
empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à 
distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de 
emprego. (Grifo nosso).  

 

Como destacado, o caput do artigo elenca três tipos de modalidades de trabalho, o 

realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o 

realizado a distância. Cabe aqui uma explicação sobre a diferença entre o trabalho executado 

no domicílio do empregado e o realizado a distância. Conforme ensina Caputo Bastos, o 

realizado a distância não se confunde com o no domicílio, por fazer, aquele, uso de tecnologias 

que facilitam a execução das tarefas, bem como a possibilidade de realizar em qualquer lugar 

trabalhos mais complexos e menos manuais que o no domicílio.13 

O citado artigo trata da não distinção entre empregado que trabalha no estabelecimento 

empresarial e aquele que, tendo o mesmo vínculo de emprego, realiza a mesma tarefa em sua 

residência ou à distância. Assim, a CLT traz um cunho inovador ao aplicar essa igualdade entre 

o trabalhador moderno e o comum. Esse artigo foi modificado recentemente, em 16 de 

Dezembro de 2011 e tinha como escopo a modernização da legislação trabalhista para 

                                                           
12 ESTRADA, Manuel Martíns Pino. “Teletrabalho & Direito”.  Curitiba: Juruá, 2014., p.18. 

13 BASTOS, Guilherme Augusto Caputo. “Teletrabalho (Telework ou Telecommuting): uma nova forma de ver 
o tempo e o espaço nas relações de trabalho”. Revista magister de Direito do Trabalho, número 58. Brasília: 
2013.p.27 e 28. 
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enquadrar aqueles que já se utilizavam desse instituto, mas não tinham seus direitos equiparados 

aos demais.  

Foi preciso essa mudança, pois a globalização, juntamente com as novas tecnologias, 

estava cada vez mais aparente e precisava de espaço na legislação vigente para começar a se 

tornar efetiva. Essa alteração foi apenas o começo da modernização dos direitos do trabalho, 

porém ainda há muito o que ser feito.  

Um trabalhador contratado pode, por vontade própria ou de seu empregador, mudar para 

o ambiente comum de trabalho, ou seja, aquele na própria empresa. Essa vontade do empregado 

em não mais trabalhar no domicílio ou a distância não deve ser causa para o empregador 

rescindir o contrato. Muito menos a recusa em mudar do ambiente empresarial/sede para o 

teletrabalho, caso haja fundado motivo para tanto.  

Nosso entendimento segue as normas da CLT, no Título IV, capítulo III, que versa sobre 

a alteração no contrato individual de trabalho. É preciso obedecer às regras quanto a essa 

matéria, enquanto não há regulamentação própria. No caso do estabelecimento que fecha o local 

geográfico e altera os contratos para que sejam todos teletrabalhadores, a nosso ver, não há que 

se falar em prejuízo para o empregado, pois, o mesmo não terá mais despesas que o habitual. 

Entretanto, se ocorrer do empregado não conseguir se adaptar, melhor seria a rescisão do 

contrato sem justa causa. 

Quando abordamos o tema da transferência do empregado do estabelecimento sede para 

o teletrabalho ou o contrário, necessariamente estamos falando de contrato. Esse deve ser 

aditado para conter as informações necessárias referentes ao novo modelo de trabalho que o 

empregado passará a usar, bem como todas as novas regras em conformidade com o regimento 

interno da empresa e as leis específicas.  

Deve-se ter o cuidado para não impor ou coagir o empregado a mudar de ambiente, pois 

existem muitos fatores por detrás da recusa em trabalhar no domicílio ou a distância. As razões 

serão analisadas, em sub-tópicos próprios, mas podemos citar a não adaptação ao novo 

ambiente ou a falta de disciplina em um ambiente menos formal e a falta de um ambiente social. 

Outro fator a se acrescentar na discussão sobre a importância da inserção da modalidade 

na legislação vigente faz relação com as pessoas com pouca mobilidade ou até mesmo 

nenhuma. De forma muito ampla, chamamos de pessoas especiais, pois necessitam de 
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alternativas no cotidiano que outras pessoas não precisam. Nesses casos, seria muito importante 

para a pessoa com pouca mobilidade ter a escolha de trabalhar no domicílio ou até mesmo em 

algum lugar mais perto de sua residência.  

Além desse grupo, também incluímos as amamentantes, que precisam ficar por mais 

tempo em casa por recomendação médica. Seria um modo de conseguir conciliar algumas horas 

do dia para o trabalho e ainda dar toda atenção e cuidado para o recém-nascido. Um terceiro 

grupo é o de mães com filhos, criança, jovem ou adulto, que têm uma necessidade especial de 

cuidado. Também não é possível coagir a mãe, tanto do recém-nascido como do filho especial, 

a voltar a trabalhar antes da liberação do médico, porém, pode ser uma forma de a mãe, que 

quiser, conciliar ambas as coisas. 

Por mais que o Direito brasileiro ainda esteja caminhando para uma regularização desse 

instituto, é possível notar que já existem jurisprudências relacionadas ao tema.  

O julgado abaixo deixa claro que para ser reconhecido o vínculo de empregado no 

teletrabalho são necessários os requisitos do artigo 3º, os mesmo que são necessários para o 

trabalho comum em estabelecimento comercial.  

RELAÇÃO DE EMPREGO. A prestação de serviços na residência do 
empregado não constitui empecilho ao reconhecimento da relação de 
emprego, quando presentes os pressupostos exigidos pelo artigo 3º da CLT, 
visto que a hipótese apenas evidencia trabalho em domicílio. Aliás, 
considerando que a empresa forneceu equipamentos para o desenvolvimento 
da atividade, como linha telefônica, computador, impressora e móveis, 
considero caracterizada hipótese de teletrabalho, visto que o ajuste envolvia 
execução de atividade especializada com o auxílio da informática e da 
telecomunicação. 

(TRT-3 - RO: 3197309  00977-2009-129-03-00-7, Relator: Convocado Jesse 

Claudio Franco de Alencar, Sétima Turma, Data de Publicação: 26/11/2009  25/11/20 

09. DEJT. Página 97. Boletim: Sim.) 

 

Uma importante organização no Direito do Trabalho é a famosa OIT (Organização 

Internacional do Trabalho). É uma organização que envolve o empregado, o empregado e os 

Estados-membros que fazem parte dela. Seu maior objetivo é o de regular normas referentes ao 

Direito do Trabalho.  
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Suas convenções e recomendações são fundadas na melhora das condições para o 

trabalhador. Os dados contabilizam mais de 180 convenções e mais de 190 recomendações, que 

tratam de vários temas, tanto individuais como os coletivos.14  

Em 2009, o Direito-adjunto da OIT, Senhor José Carlos Ferreira, expôs no I Congresso 

Brasileiro de Teletrabalho a respeito do teletrabalho. O tema foi “Aspectos econômicos e sociais 

do teletrabalho”. Em seu trabalho foi tratados dois macro temas: a Convenção 177 e a 

Recomendação 184 da OIT, ambas datadas de 1996. 15 

A Convenção 177 da OIT foi assim conceituada: “Trabalho a domicílio significa 

trabalho realizado por uma pessoa, na sua residência ou em outro local que não seja o local de 

trabalho do empregador, remunerado, resultando num produto ou serviço especificado pelo 

empregador, independentemente de quem provê o equipamento, materiais ou outros insumos, 

a não ser que esta pessoa tenha o grau de autonomia e independência econômica para ser 

considerado trabalhador independente segundo as leis nacionais”. 

Quanto a Recomendação 184 da OIT, as seguintes ponderações foram feitas: o impacto 

do teletrabalho é a interação entre recursos humanos, as inovações tecnológicas e novas formas 

de organização da produção que transformam informação em conhecimento e, depois, em 

crescimento da produtividade, com vantagens comparativas (ou competitivas) e melhores 

condições de vida e trabalho. 

Além disso, é notável o impacto em quatro frentes. Para o empregador, o empregado, a 

família e a comunidade como meio ambiente. O empregador ganha produtividade, reduz custo 

fixos e variáveis, pode aumentar a produtividade, o mercado e os lucros. Entre as muitas 

vantagens para o empregado, citamos a maior independência e autonomia, os menores custos 

com transporte e vestuário, mais tempo para auto estudos, menos stress, entre muitas outras.  

A família também tem vantagens, pois, sendo o trabalho em casa, o empregado, 

organizado, consegue conciliar as atividades laborais com a convivência família que falta no 

dia-a-dia, dando mais atenção a crianças e idosos. Além disso, no caso de uma grávida podemos 

dizer que a licença maternidade será “permanente”. 

A comunidade como um todo do meio ambiente ganha com menos poluição externa, 

maior comodidade nos transportes coletivos e, ainda, maior oportunidade de trabalho para 

deficientes.  

                                                           
14 http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_03b_pt.htm 
15 http://www.sobratt.org.br/cbt2006/pdf/jose_carlos_ferreira.pdf  

http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_03b_pt.htm
http://www.sobratt.org.br/cbt2006/pdf/jose_carlos_ferreira.pdf
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Em seguida, analisaremos cada um dos aspectos positivos e negativos, a depender do 

caso, da segurança e saúde no teletrabalho. Lembrando que estes são apenas alguns dos pontos 

que serão levados em consideração, por considerarmos os mais importantes. 

 

 

2.2 A não adaptação e desorganização 
 

 

Uma das dificuldades encontradas na hora de implementar o modelo do teletrabalho está 

intimamente ligada à não adaptação. De uma forma ampla, todos aqueles nascidos nos anos 80 

em diante, não têm problemas com a questão tecnológica. Por isso, facilmente se adaptam em 

ambientes diferentes. De outro lado, aqueles nascidos antes de 1980 passaram por todas as 

mudanças tecnológicas e, a cada dia, devem aprender um pouco sobre para não perderem seus 

postos para os novatos no mercado.  

Claramente essa dificuldade segue para a hora da mudança de local de trabalho. Muitos são 

acostumados a trabalhar 10, 20 ou até 30 anos nas empresas. São acostumados a sair cedo de 

casa, fazer o trajeto para a empresa, ter o seu espaço, interagir com pessoas do mesmo convívio 

de trabalho, alguns acostumados a levar o almoço de casa, outros a ter o almoço fornecido pela 

empresa e até mesmo aqueles que utilizam de seus benefícios para almoçar na rua. São 

acostumados a cumprir o horário e “bater o ponto”, se despedir de seus colegas de trabalhas, 

fazer o trajeto de volta para casa e só então se desligar do trabalho.  

Certamente essa não é uma regra, mas podemos afirmar que boa parte, se não metade dos 

trabalhadores, segue esse padrão. O fato todo se justifica no entrar e sair do trabalho. Na questão 

de pensar no serviço apenas enquanto estiver no local, podendo se desligar quando sair. Essa é 

uma grande polêmica quando se encaixa no teletrabalho. 

Não é uma questão fácil se organizar em sua casa, por exemplo, e reservar o tempo exato 

do trabalho, sem notar o que acontece em casa, sem se preocupar com os afazeres, sem ter que 

resolver problemas domésticos. Essa tarefa pode ser mais simples para casais sem filhos, em 

que um dos cônjuges trabalhe fora, e também para solteiros que morem sozinhos.  
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É preciso conciliar o tempo em casa e fazer dele tão produtivo quanto no estabelecimento 

comercial. Evitar quaisquer tipos de distrações que tirem o foco do trabalho a ser realizado. Por 

isso, as vezes uma saída, para aqueles que laboram no teletrabalho apenas de forma eventual, 

seja a locação de estações de trabalho, pagando a diária do empreendimento.  

Mas, quando o teletrabalho vira uma regra, é preciso maturidade para saber se aquela 

modalidade faz bem ao empregado, em primeiro lugar, e se este consegue trabalhar com a 

mesmo eficiência que na empresa sede. Em não sendo verdadeira uma das questões, 

aconselhável é que o trabalhador exponha sua posição para o empregador a fim de que possa 

retornar ou alterar seu local de trabalho. 

 

 

2.3 A falta de socialização 
 

 

Outro problema que o trabalhador pode enfrentar ao começar a laborar na modalidade 

teletrabalho é a falta de socialização que existe no ambiente de trabalho comum. Nas sedes e 

estabelecimentos comerciais, por menor que seja o comércio, é costumeiro ter ao menos dois 

trabalhadores por turno. Esse relacionamento é criado por conta do ambiente de trabalho e um 

ajuda o outro no que for preciso, isso inclui tanto questões profissionais como pessoais, como 

quando um precisar de conselhos por exemplo.  

Trabalhar no ambiente residencial ou até mesmo em algum outro estabelecimento que 

diverso da sede traz uma exclusão ao trabalhador. Em casa, muitas vezes, a falta de contato 

físico com um colega de trabalho pode gerar o desestímulo ou até em casos extremos uma 

depressão. Por outro lado, existem empregados que viram trabalhadores em excesso, os 

chamados workaholics. Fato é que nenhum dos extremos é bom para o trabalhador e pode 

causar sérios danos a sua saúde. 
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2.4 Burnout 
 

 

 O termo da língua inglesa tem como objetivo mostrar o estado de espírito do trabalhador. 

Foi primeiramente prevista pelos médicos nos anos 60. Acontece quando um empregado, que 

trabalha em excesso, é consumido pelo trabalho a ponto de sofrer sérios danos físicos e 

psíquicos. Explica Barbosa Filho que esse quadro, diversas vezes gerando perda de motivação 

e energia, é aparente nos trabalhadores que “lidam e se relacionam de maneira intensa com 

necessidades alheias, tais como os professores, profissionais da saúde e operadores do direito 

(juízes, delegados, advogados e outros).”16 

 O fato de o trabalhador laborar em sua própria residência pode levar a dois caminhos. 

De um lado por se tratar de um ambiente informal, com pouca conversa, relativamente menos 

cobrança, pois essa seria feita apenas por meios telemáticos e não pessoalmente, pode dar 

margem a interpretação de menos stress. Porém, do outro lado, em que o trabalhador se sente 

na obrigação de produzir para provar o próprio trabalho, níveis altos de stress podem se 

configurar.  

 A partir do momento em que a cobrança do próprio trabalhador é maior do que a do 

superior hierárquico, também podemos observar a configuração do fenômeno do burnout.  

 O julgado a seguir mostra qual sério é o problema, a ponto de no TST (Tribunal Superior 

do Trabalho) haver uma majoração em dobro do valor a ser indenizado. Uma gerente de banco 

foi diagnostica e afastada pelo INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) por conta da 

síndrome burnout.  

 
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍNDROME DE BURNOUT. 
DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE 
TRABALHO. VALOR ARBITRADO À CONDENAÇÃO. R$ 30.000,00 
(TRINTA MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, REDUZIDO 
PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL  
REAIS) PELO TRIBUNAL REGIONAL. STRESS OCUPACIONAL E 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. MAJORAÇÃO DEVIDA. R$ 
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).17 

                                                           
16 BARBOSA FILHO, Antonio Nunes.  “Segurança do Trabalho & Gestão Ambiental”. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2011, p. 42. 
17 file:///C:/Users/Schiavi/Downloads/59429_2015_1431079200000.pdf Processo número nº TST-RR-959-
33.2011.5.09.0026 
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 Segundo o Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE)18, como já mencionado, as pessoas 

que lidam diretamente com a vida de terceiros são fortes candidatos à síndrome. Entre eles 

também não podemos deixar de incluir os worksholics, que vivem para o trabalho e têm níveis 

elevados de stress.  

 O HIAE elencou alguns sintomas que podem ser observados em portadores da síndrome, 

como a fadiga, cansaço constante, alteração de humor e de memória, entre outros. Algumas 

pessoas ainda acreditam que basta tirarem as férias que voltarão ao normal, mas não é bem isso 

o que acontece. 

 A solução para o problema pode ser iniciada com a procura de um especialista no tema, 

com exames psicológicos e, caso constatado que o stress referente ao trabalho está gerando tal 

comportamento, entender qual dos três pontos a seguir é o problema: 1 – relação com a 

profissão; 2 – o ambiente de trabalho; 3 – o trabalho com foco nos sintomas exemplo a 

dificuldade de concentração. 

 A seguir, aconselham os especialistas que a pessoa melhore sua qualidade de vida, 

praticando esportes ou algum hobbie, alimentando-se melhor e prevenindo e evitando o stress. 

 

 

2.5 O controle pelo empregador 
 

 

Com a tecnologia avançando a cada dia, aquele que não se atualiza fica para trás. O mesmo 

é verdade no Direito do Trabalho. Cada vez mais vemos máquinas substituindo o trabalho 

mecânico do homem. Por um lado temos a tecnologia que produz mais, em menos tempo, com 

menor número de defeitos do que aqueles referentes ao homem, pois máquinas não adocem, 

não perdem parentes, não se casam, enfim, são consideradas de menor gasto.  

Porém, é necessário filtrar o que há de melhor nas novas tecnologias e usar a favor do 

homem, sem que aquela roube seu espaço no mercado de trabalho. Por isso, hoje já existem 

alguns sistemas que ajudam o empregador a controlar a jornada de seu empregado. Seja ela na 

empresa ou em um lugar distante. Por isso, o fato de o trabalhador fazer sua jornada fora da 

                                                           
18 http://www.einstein.br/einstein-saude/em-dia-com-a-saude/Paginas/sindrome-de-burnout.aspx  

http://www.einstein.br/einstein-saude/em-dia-com-a-saude/Paginas/sindrome-de-burnout.aspx
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empresa, hoje em dia, não deve mais ser considerado uma “barreira” para a empresa controlar 

seus horários. Pelo contrário, agora é possível mapear horários e locais em que o trabalhador 

acessou o sistema ou a rede do trabalho, por exemplo. 

Dessa forma, encontramos ainda algumas opiniões parcialmente em contrário, isto é, que 

entendem que o trabalho a distância ou no domicílio não é passível de pagamento de hora extra, 

exemplo Julio Bernardo do Carmo, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3a. 

Região, Presidente da 4a. turma e da 2a. Seção de Dissídios que entende que quando a jornada 

de trabalho acabar, a exigência por horas extras deverá partir do empregado, ou seja, somente 

após o comando desse último para que o teletrabalhador estenda sua jornada, e não pura e 

simplesmente por vontade do trabalhador em terminar determinada tarefa.19 

Mas essa teoria deve cair por terra. A entrada em vigor da atualização do artigo 6º da CLT, 

em especial seu parágrafo único, não deixam dúvidas de que o controle por parte do empregador 

é possível e deve assegurar todos os direitos do trabalhador, inclusive a hora extra. 

 

Artigo 6º, 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.” 

 

 No mesmo sentido, se possível é a interpretação favorável no sentido de ser cabível o 

pagamento de horas extraordinárias, o melhor entendimento seria pelo cabimento do pagamento 

do adicional noturno. 

 

 

2.6 Acidente de trabalho  
 

 

A lei número nº 8.213/91, em seu artigo 19, estabelece que “Acidente do trabalho é o 

que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 

                                                           
19 https://www.trt3.jus.br/download/artigos/pdf/300_lei_12551_11.pdf  

https://www.trt3.jus.br/download/artigos/pdf/300_lei_12551_11.pdf
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segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação 

funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade 

para o trabalho”. 

Já o artigo 20 da lei equipara aos acidentes de trabalho as doenças do trabalho e 

profissionais, bem como o artigo 21 dessa lei faz uma ampliação do conceito. De acordo com 

Barbosa Filho, o acidente de trabalho não deve ser a regra. São três os requisitos: 1 – que não 

haja dolo, sendo considerado um acontecimento inesperado; 2 – a sua prejudicialidade pode 

estar entre o mínimo, uma lesão menor e o extremo, a morte do trabalhador; 3 – o nexo de 

causalidade, entre a atividade praticada e o acidente ocorrido.20 

 Infelizmente, por se tratar de um evento inesperado, não há como prever quais as 

consequências causarão, somente depois que vier a acontecer. Por outro lado, existindo uma 

prevenção por parte da empresa, da CIPA (quando houver) e do próprio empregado, que pode 

tomar algumas medidas cautelares a fim de não se expor a risco, é possível ao menos reduzir 

os infortúnios.  

 Ainda nos dizeres de Barbosa Filho, torna-se importante diferenciar o acidente da 

doença ocupacional. Diz que:  

 
Acidente tem como resultado uma resposta abrupta, a curto prazo, e, 
geralmente, associa danos pessoais e perdas materiais. Sua ocorrência torna-
se, dessa forma, mais aparente; a doença, por sua vez, apresenta na maioria 
dos casos uma resposta lenta. A médio e longo prazos, manifesta-se, por assim 
dizer, de forma insidiosa, sorrateiramente. Pode, portanto, resultar, pela 
ausência de sintomas aparentes em seus primeiros estágios, em sua detecção 
tardia. Daí a necessidade da guarda e conservação dos registros sobre a saúde 
dos empregados por prazos tão amplos. 21 

  

Como bem citou Barbosa Filho em seu livro: “a casa mais limpa não é aquela que mais 

se varre e sim aquela que menos se suja”, e, “a empresa que melhor protege o trabalhador não 

é aquela que lhe oferece os melhores meios de proteção e sim aquela que menos o expõe a 

riscos ou que menos oferece possibilidades de danos a sua saúde e integridade”. 22 

                                                           
20 BARBOSA FILHO, Antonio Nunes.  “Segurança do Trabalho & Gestão Ambiental”. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2011, p.31. 
 
21 BARBOSA FILHO, Antonio Nunes.  “Segurança do Trabalho & Gestão Ambiental”. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2011, p.33. 
 
22 BARBOSA FILHO, Antonio Nunes.  “Segurança do Trabalho & Gestão Ambiental”. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2011, p. 11 e 12. 
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 No caso do teletrabalho ou trabalho a distância podem surgir algumas dúvidas. No caso 

do trabalho comum, conta-se como acidente do trabalho o percurso que o empregado faz uso 

para ir de sua casa ao trabalho e vice versa. Como bem observou Pino Estrada, é possível 

equiparar o acidente de trabalho que ocorre com empregado em domicílio para o teletrabalho. 

 O seguinte acórdão traz uma solução:  

 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. 
CULPA DO EMPREGADOR. EMPREGADO EM DOMICÍLIO. O fato de o 
empregador trabalhar em domicílio não constitui, por si só, motivo para eximir 
o empregador da observância das normas de segurança e medicina do trabalho, 
colocando o trabalhador à margem da proteção legal que deve abranger. 
‘Todos os locais de trabalho’, sem distinção (art. 154 da CLT). É certo que 
não há como exigir do empregador, em semelhante circunstância, a 
fiscalização cotidiana dos serviços prestados, inclusive quanto à efetiva 
observância pelo empregado das normas de segurança e medicina, mesmo 
porque a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 
sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, 
nos termos da garantia no art. 5, inciso XI, da Constituição Federal. Essa 
particularidade, sem dúvidas, constitui elemento que vai interferir na gradação 
da culpa do empregador em relação a eventual doença profissional constatada, 
mas não permite isentá-lo do cumprimento de obrigações mínimas, como a de 
instruir os empregados quando às precauções no sentido de evitar acidentes 
do trabalho ou doenças ocupacionais, nos termos do art. 157, II da CLT, além 
de fornecer mobiliário adequado, orientando o empregado quanto à postura 
correta (art. 199 da CLT), pausas para descanso, etc. Verificado o 
descumprimento  dessas obrigações primordiais pelo empregados, em face a 
sua omissão negligente no tocante aos cuidados com a saúde da empregada, é 
inegável a sua culpa no surgimento da doença profissionais constatada, 
incidindo sua responsabilidade pela compensação do dano moral sofrido pela 
obreira. (Processo 00208-2006-143-03-00-2 RO, Des. Rel. Heriberto de 
Castro. Juiz de Fora, 02.09.2008)23 

 
 Entendemos que a partir do momento em que determinada pessoa é contratada para 

trabalhar, seja modalidade tele ou não, o empregador está sujeito a culpa in eligendo, ou seja, 

ser responsável pela má escolha do empregado quando esse último agir de forma inadequada 

no trabalho.  

 Todo cuidado é pouco quando falamos de vidas de terceiros. O empregador é 

responsável pela atividade que desenvolve, assim como pelo quadro de empregados. Os 

acidentes de trabalho correm a expensas do empregador. Por isso, no caso da modalidade tele, 

devem ser dadas todas as recomendações, se possível implementar sistemas capazes de avisar 

                                                           
23 ESTRADA, Manuel Martíns Pino. “Teletrabalho & Direito”.  Curitiba: Juruá, 2014, p.84 e 85. 
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o empregado sobre determinado risco ou medida que deveria ser tomada para evitar um 

acidente.  

 Porém, algo deve ser levado em conta quando falamos em teletrabalho, o asilo 

inviolável. Nos parece coerente afirmar que antes do teletrabalho a distância no domicílio 

iniciar, providências como uma vistoria prévia e recomendações iniciais são necessárias. Dessa 

forma, os próprios membros da CIPA podem fazer uma vistoria no local, além dos serviços 

especializados como o SESMT, que tem como objetivo avaliar o ambiente e a estrutura, dizendo 

se o local é apropriado ou não para o trabalho.  

Assim tentaremos inibir o empregado de faltar com o compromisso de manutenção no 

ambiente. Manutenção essa que às vezes pode ser feita pelo empregado ou outras por conta do 

empregador. 

 Outro ponto nebuloso, mas com relevante interesse diz respeito a ergonomia do 

empregado. É verdade que não será possível uma supervisão constante do superior com o 

empregado na questão de ergonomia, mas hoje já existem equipamentos até mesmo cadeiras 

com sensores que avisam a pessoa quando esse tiver que se ajustar no assento. Outra solução 

para esse problema podem ser os exames médicos ocupacionais com maior frequência, como 

por exemplo a cada 4 meses. 

 

 

 

 

2.7 Projetos de lei 
 

 

Alguns projetos de lei sobre o teletrabalho estão tramitando no congresso, alguns a 

passos largos. Vejamos por exemplo dois projetos que são datados do mesmo ano, 2013, mas 

que ainda não foram votados, estão aguardando para serem votados. 

A seguir estão as ponderações referente ao Projeto de lei (PL) 274 : 
 
Inclui parágrafo único ao art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para que os meios 
telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparem, 
para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, 
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controle e supervisão do trabalho alheio; acresce ao Capítulo I do Título III 
desta Consolidação Seção XIII-A; considera-se serviço em regime de 
teletrabalho a relação de emprego, na qual o empregado desempenha 
regularmente suas funções, no todo ou em parte, em local alheio a 
estabelecimento do empregador, utilizando-se, para tanto, de recursos de 
informática e de telecomunicações; que não compreende o trabalho que, em 
virtude de sua natureza, possui caráter eminentemente externo, e que, em 
razão disso, seja desempenhado fora de estabelecimento do empregador, 
mesmo que com a utilização de recursos de informática e de 
telecomunicações; ao empregado em regime de teletrabalho são aplicáveis, no 
que for omissa esta Seção, as disposições legais aplicáveis ao contrato de 
trabalho em geral; dispõe que a contratação em regime de teletrabalho deve 
constar expressamente do contrato de trabalho, que deverá dispor sobre: I – a 
natureza do serviço prestado; II – a jornada de trabalho a ser cumprida pelo 
empregado; III – proporção da jornada a ser cumprida em estabelecimento do 
empregador, se o caso; IV – locais de prestação do trabalho, se definidos; V – 
equipamentos utilizados e seu regime de utilização; VI – estabelecimento do 
empregador ao qual o trabalhador esteja funcionalmente vinculado; VII – 
meios e periodicidade de contato entre trabalhador e empregador; permite a 
qualquer momento, a conversão de contrato de trabalho regular em contrato 
em regime de teletrabalho, e vice-versa, mediante anuência expressa do 
empregado, por meio de instrumento específico adstrito ao contrato de 
trabalho; dispõe que a contratação em regime de teletrabalho e a conversão de 
contrato devem ser anotadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social; a 
recusa do empregado em aceitar a adoção de regime de teletrabalho não 
constitui causa para a rescisão de contrato de trabalho; determina que o 
instrumento jurídico que estabelecer regime de teletrabalho deve indicar a 
jornada a ser cumprida pelo empregado, sendo lícita a adoção de jornada 
flexível de trabalho, observadas as disposições deste artigo, sob pena de 
nulidade; a jornada estipulada não poderá ser superior, em número de horas, 
àquela fixada nas disposições constitucionais, legais ou convencionais 
aplicáveis ao empregado; em caso de adoção de jornada flexível é vedada a 
adoção de qualquer tipo de monitoramento de trabalho que caracterize 
controle direto ou indireto da jornada, de parte do empregador; são aplicáveis 
ao trabalhador em jornada flexível as disposições referentes a períodos de 
descanso contidas nos artigos 66 a 70 da CLT; o empregador deve manter os 
registros de conexão do trabalhador ao seu sistema, pelo prazo de vinte anos; 
dispõe que o instrumento jurídico que estabelecer regime de teletrabalho pode 
determinar que o empregado desempenhe suas funções, em parte, em 
estabelecimento do empregador ou, no todo ou em parte, em centros de 
teletrabalho especificamente designados; determina que o empregador é 
responsável pelo fornecimento e manutenção dos equipamentos a serem 
utilizados pelo empregado e pelas despesas de transmissão dos dados 
necessários à prestação do serviço; é dever do empregador informar o 
empregado das diretrizes de segurança, higiene e saúde do trabalho aplicáveis 
– observadas as normas regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego – e fiscalizar seu cumprimento, sem prejuízo da atuação 
das autoridades competentes; veda qualquer forma de discriminação do 
empregado em regime de teletrabalho, especialmente no tocante a treinamento 
profissional, a oportunidades de desenvolvimento na carreira e aos direitos de 
filiação e participação sindical; determina que constitui justa causa para a 
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador – sem prejuízo do disposto 
no art. 482 da CLT – a utilização dos equipamentos ou de vias de transmissão 
de dados cedidos pelo empregador para o acesso ou veiculação de páginas, 
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mensagens, arquivos ou qualquer outro tipo de recurso que veicule conteúdo 
ilícito. 24 

 

 Nota-se que esse projeto de lei tem um viés que recai para o lado do empregado, ou seja, 

tão protetivo quando a CLT é. É um PL muito completo, pois contém assuntos variados sobre 

o teletrabalho. Poderia ser o primeiro passo para uma legislação mais robusta e isonômica a 

ambas as partes. 

Já com relação ao PL 326, diz: 

 
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5452/43) 
para normatizar o trabalho à distância; classifica o trabalho à distância em: a) 
regular; b) teletrabalho; define e estabelece regras para a prestação do trabalho 
à distância regular e para o teletrabalho; estabelece que a prestação de serviços 
por autônomo não se configura como teletrabalho; veda a contratação de 
empregado estrangeiro na modalidade de teletrabalho sem a expressa 
autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, na forma em que dispuser 
o regulamento; determina que o empregado submetido ao teletrabalho 
responde pelos riscos do local do trabalho em que é executado o serviço, mas 
faz jus a um seguro adicional de vida e acidentes pessoais, na forma em que 
dispuser o regulamento; estabelece que o empregador não responde 
solidariamente ou subsidiariamente pelos danos decorrentes do trabalho 
efetuado fora do ambiente da empresa, exceto quando o acidente de trabalho 
ou o sinistro tiver como causa equipamentos telemáticos ou de comunicações 
fornecidos pela própria empresa ou ocorrer durante o percurso de ida ou 
retorno do local de trabalho ou residência para a sede da empresa; veda 
visitação ao local de trabalho do empregado, exceto para uma vistoria inicial 
ou para instalação, manutenção, ou substituição de equipamentos, que deverá 
ocorrer das oito às dezoito horas de dias úteis, salvo expressa autorização do 
empregado; concede ao empregado submetido ao teletrabalho o direito ao 
ressarcimento dos gastos extraordinários decorrentes das funções inerentes a 
esta atividade, caracterizando-se este ressarcimento como parcela 
indenizatória; estabelece que não há pagamento de horas extras durante o 
período em que o empregado estiver submetido ao teletrabalho; determina que 
no teletrabalho o empregado faz jus à metade do vale-transporte a que teria 
direito normalmente, mas o direito a alimentação é integral. 

 

Já com relação a esse projeto de lei, temos algo um pouco menos elaborado e claramente 

com uma proteção maior para o empregador. Diante da realidade do país, entendemos que seria 

muito difícil uma aprovação integral desse PL, por conta da história protetiva do trabalhador 

brasileiro. Por outro lado, seria um bom início de proteção aos empregadores e empresas que 

atualmente contam com uma pesada contribuição fiscal, além de muitos outros encargos. 

                                                           
24 http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113558 
 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113558
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Ante esse quadro, é possível dizer que atualizações estão sendo feitas, com o esforço de 

deputados e senadores que veem projetos em longo prazo e sabem regularizar essa situação. 

Ainda assim, ambos os projetos são apenas uma ponta do que deveria ocorrer, ou deve, ocorrer 

nos próximos 50 anos. 

Em sendo esse ou aquele PL aprovados, certamente o Brasil estará caminhando. 

Possíveis e devidas mudanças virão. 

 

 

2.8 O início da regulamentação do teletrabalho 
 

 

Como  já abordado no presente trabalho, o instituto em estudo ainda encontra pouca 

regulamentação. Melhor dizer que encontra apenas algumas correlações com aqueles direitos 

que já foram regulamentados. 

Dessa forma, enquanto não é devidamente regulamentado, algumas empresas, tribunais 

e outros comércios, que já estão implementando o modelo, tendem a fazer sua própria norma 

interna, sem que essa venha a infringir qualquer direito já assegurado.  

Aparentemente, o resultado tem sido positivo tanto para o empregador quanto para o 

empregado. Mediante muita conversa, esses entram em um acordo que beneficia ambas as 

partes. Alguns exemplos podem ser dados a fim de ilustrar como estão ocorrendo, por todo o 

país. 

Primeiramente foi publicado um artigo na revista “PROTEÇÃO” que abordou o tema 

Teletrabalho e a SST25. Foi entrevistada a analista de suporte técnico, e empregada, da empresa 

TOTVS, Tabata Bruna Arboleya Amaral, que trabalha no regime à distância, de sua casa, que 

foi denominado pela empresa como home based. Juntamente com ela, existem mais 114 pessoas 

na TOTVS que exercem a atividade dessa maneira.  

Foi averiguado que Tabata é contratada pelo regime CLT, com todos os direitos que os 

demais colegas de trabalho da sede tem. Antes de iniciar sua atividade em casa, o ambiente de 

trabalho foi detalhadamente inspecionado, para que não houvesse prejuízo para a trabalhadora. 

                                                           
25 KLEIN,  Litiane. Revista “Prevenção” – A distância. Junho, 2015, p.36 a 54. 
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Além disso, ela mantém constantemente contato com seu superior hierárquico e seus colegas 

de trabalho.  

O processo para que um empregado seja direcionado para o home based, no caso da 

TOTVS, é a partir de uma entrevista com o departamento de Recursos Humanos (RH). Se após 

a avaliação for considerado viável para a empresa e o empregado, então este é designado para 

a etapa de adequação de ambiente. Nos dizeres de Daniela Cabral, do departamento de RH, 

“Profissionais do SESMT vão até o local em que a pessoa vai trabalhar, e é feita uma avaliação 

do ambiente e da estrutura, para verificar se é possível que aquele local seja adequado para ser 

um ponto fixo de trabalho”.26 

A mobília como cadeira, mesa, iluminação, ruídos e computador, deve ser observada. 

A empresa fornece telefone e computador. Além disso, todo o ambiente deve ser vistoriado, 

para que não acarrete prejuízos no futuro.  

 Tabata relata que mora com os pais, e esses trabalham o dia todo, o que facilita sua vida, 

em ter um espaço sem muita distração pessoal. Com relação ao controle de jornada, a empresa 

conta hoje com um sistema de RH online, em que a eficiência é a mesma de quando o trabalho 

é realizado na sede. 

 Outro exemplo da implementação precoce é a SERPRO (Serviço Federal de 

Processamento de Dados), empresa pública vinculada junto ao Ministério da Fazenda. Para que 

seja instalada em determinado lugar, é preciso que haja autorização dos superiores responsáveis. 

Hoje a empresa conta com 101empregados utilizando da modalidade. 27  

 Para que seja garantido o mínimo legal em questão de segurança e saúde, é realizada 

vistorias periódicas anuais no domicílio do empregado. A SERPRO também oferece os 

equipamentos individuais necessários para que respeite toda a ergonomia do ambiente e do 

trabalhador, como apoio para os pés e suporte para notebook. Porém a questão da mobília corre 

as despesas do empregado, conforme acordado em normativa.  

 Da mesma forma que no trabalho comum, todos os exames necessários (admissionais, 

periódicos e demissionais) são feitos conforme as leis próprias. Em sendo alterado alguma coisa 

                                                           
26 KLEIN,  Litiane. Revista “Prevenção” – A distância. Junho, 2015, p.42. 

 
27 KLEIN,  Litiane. Revista “Prevenção” – A distância. Junho, 2015, p.47. 
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ou no ambiente de trabalho ou com relação aos dados pessoais, devem ser informados de 

imediato à empresa, para que faça as devidas alterações. 

 Já em algumas outras empresas como a “Locaweb”, a modalidade home office não existe 

para tempo integral, ou seja, não há um contrato específico para tal trabalho.28 Porém, quando 

determinado empregado solicita fazer o trabalho no domicílio para seu superior hierárquico este 

pode conceder. 

 Alguns setores que trabalham em regime de escala precisam seguir estar determinados 

dias e horários na empresa, o que impede que exerçam o trabalho à distância. Mas os demais, 

conforme requerimento e metas, podem usufruir do benefício. 

 Relatou Cláudia Ajbeszyc, gerente executiva de RH da empresa, que 

 “O trabalhador está inserido em todos os programas de SST da empresa, e é 
acompanhado por este setor. Ele não trabalha em casa. Eventualmente, por 
questão pessoal, ele solicita fazer o trabalho em casa. Desta forma, como é 
algo esporádico, isso não deve gerar danos à saúde e segurança do 
trabalhador”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 KLEIN,  Litiane. Revista “Prevenção” – A distância. Junho, 2015, p.51. 
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3 DIREITO COMPARADO 
 

 

Estudar o direito e criar novas normas, basicamente, é comparar leis, é se basear em 

ideias, é buscar avanços partindo do pressuposto da mudança constante. O Direito Brasileiro 

pode ser considerado um avanço para algumas áreas, enquanto que para outras, parece estar 

estagnado. O povo clama por mudanças que diversas vezes são ignoradas pelos representantes 

eleitos.  

 No caso do teletrabalho, já existem projetos de lei em tramitação no congresso, porém 

ainda pouco eficientes. A melhor doutrina explica que a solução para a criação de uma boa 

norma de teletrabalho é a partir da análise das leis que já deram certo em alguns países. 

 Poderemos iniciar a comparação com o Paraguai. Lá não existe uma legislação especial 

para a modalidade tratada, porém, em seu Código de Trabalho, de 1993, é destinado um capítulo 

inteiro (Capítulo II) para regular. Primeiramente o artigo 137 traz o conceito de teletrabalho, 

que diz: 

 

Art. 137. Trabalho em domicílio é todo labor por conta alheia realizado por 
salário, por tarefa ou por empreitada, em oficina de família, no domicílio do 
trabalhador ou noutro lugar, escolhido por ele, sem supervisão ou direção 
imediata do empregador ou do seu representante. (grifo nosso)29 

 

 Nota-se que, aparentemente, apenas o empregado contratado pode exercer a modalidade 

tele. Outra observação diz respeito a supervisão ou direção. O artigo traz a palavra “imediata”, 

o que dá margem a entender que de alguma forma, provavelmente remota, o empregador ou 

representante faz a supervisão. 

Da mesma forma é utilizado o método no Brasil, pois o empregador ou superior não se 

encontra no mesmo local que o trabalhador. Nota-se que no capítulo reservado para o 

teletrabalho, não foi encontrado nenhuma regulamentação referente a segurança e saúde 

ocupacional. 30 

                                                           
29 ESTRADA, Manuel Martíns Pino. “Teletrabalho & Direito”.  Curitiba: Juruá, 2014, p. 44 a 46. 
30 ESTRADA, Manuel Martíns Pino. “Teletrabalho & Direito”.  Curitiba: Juruá, 2014, p. 44 a 46. 
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 A Bolívia também conta com alguns capítulos dentro da Lei Geral do Trabalho de 1942, 

que foi atualizada em 1992 para incluir o trabalho em domicílio. Diz o artigo: 

 

Art. 32. Entende-se por trabalho em domicílio, aquele que é realizado por 
conta alheia e com remuneração determinada, no lugar da residência do 
trabalhador, em sua oficina doméstica ou no domicílio do empregador. 
Encontram-se compreendidos dentro desta definição: 

1. Os que trabalham isoladamente ou constituindo oficina de família em seu 
domicílio em forma de empreitada por conta de um empregador. Oficina 
de família é aquele formado por parentes do chefe da mesma que 
habitualmente moram com ele; 

2. Os que trabalham com companhia por conta de um empregador, a partir 
de ganhos e no domicílio de um deles; 

3. Os que trabalham por salário, por tarefa ou empreitada no domicílio de 
um empregador. Não se considera trabalho em domicílio aquele realizado 
diretamente para o público. (grifo nosso)31 

 

Já no Código Boliviano, no último item, segunda parte, fica certa que o autônomo não 

se encaixa na modalidade domicílio, pois esse pode prestar serviço diretamente para o público. 

Nos outros 3 artigos que compreendem o Código, também não encontramos nenhuma relação 

com a segurança e saúde ocupacional. 

No Chile, a Lei 19.759/02 alterou o Código de trabalho, para que o artigo 22 passasse a 

ter a seguinte redação: 

 
Assim mesmo, ficam excluídos da limitação da jornada aqueles que prestam 
os seus serviços preferentemente fora do lugar ou posto de funcionamento da 
empresa, mediante a utilização de meios informáticos ou telecomunicações. 
(grifo nosso) 

 

 A partir da leitura do artigo citado, entende-se que o teletrabalhador não deve ter um 

registro de horário para o labor. Horas extras não são pagas. Segurança e saúde não foram 

citadas. 

 Dois são os países Latinos que contam com leis próprias para o teletrabalho, a Colômbia, 

que foi pioneira na edição da lei 1.221 de 28.08.2008, com autoria da Senadora Dra. Claudia 

Rodriguez de Castellanos, e o Peru, com a lei 20.036 de 2013 com os autores: Urtecho Medina 

Michael, Morales Castillo Fabíola María, Menchola Vásquez Walter Ricardo, León Zapata 

Antonio, Perry Cruz Juan David, Lazo Rios de Hornung Alda Mirta e Saldaña Tovar José. 

                                                           
31 ESTRADA, Manuel Martíns Pino. “Teletrabalho & Direito”.  Curitiba: Juruá, 2014, p. 48 e 49. 
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 A lei Colombiana traz em seu artigo 2º o seguinte conceito: 

 

Art. 2º. Definições. Para a entrada em vigor da presente lei ter-se-ão as 
seguintes definições: 
Teletrabalho. É uma forma de organização laboral, que consiste no 
desenvolvimento de atividades remuneradas ou prestação de serviços a 
terceiros utilizando como suporte as Tecnologias da Informação e a 
Comunicação - TIC para o contato entre o trabalhador e a empresa, sem ser 
requerida a presença física do trabalhador num lugar específico de trabalho. 
O teletrabalho pode ter as seguintes modalidades: 
Autônomos, são aqueles que utilizam o seu próprio domicílio ou um lugar 
escolhido para desenvolver a sua atividade profissional, pode ser um pequeno 
escritório, um local comercial. Neste tipo se encontram as pessoas que 
trabalham sempre fora da empresa e só vão ao escritório em algumas ocasiões. 
Itinerante, são aqueles teletrabalhadores que não têm um lugar de trabalho 
estabelecido e cujas ferramentas primordiais para desenvolver as suas 
atividades profissionais são as Tecnologias da Informação e a Comunicação, 
em ferramentas móveis.  
Suplementares, são aqueles teletrabalhadores que laboram dois ou três dias 
por semana em sua casa e o resto do tempo o fazem num escritório. 
Teletrabalhador, pessoa que desenvolve atividades laborais através de 
Tecnologias da Informação e a Comunicação por fora da empresa à qual 
presta os seus serviços. (grifo nosso) 32 

 

 A lei toda conta com apenas 9 artigo, alguns parágrafos e itens. Em seu artigo 6º 

encontramos no item 9 a seguinte redação: 

 
O empregador deve contemplar a vaga de trabalho do teletrabalhador nos 
planejamos e programas de saúde ocupacional, assim mesmo, deve contar 
com uma rede de atendimento de urgência no caso de surgimento de um 
acidente ou doença do teletrabalhador quando estiver trabalhando. (grifo 
nosso) 33 

 

 O que nos chama atenção de forma curiosa é quando o artigo citado acima regula o 

programa de saúde ocupacional “quando estiver trabalhando”. É uma forma ampla de regular 

um direito e ainda mais na modalidade teletrabalho, pois, em sendo o ambiente de trabalho a 

residência do trabalhador, por exemplo, entendemos que do momento em que ele começa a 

trabalhar até a hora em que não mais está trabalhando, todo esse tempo pode ser considerado 

trabalho. 

 Dessa forma, se o teletrabalhador faz uma pausa para ir ao banheiro, ir a cozinha ou até 

mesmo a um restaurante por perto, e acontece algum acidente, é possível conceder o benefício. 

                                                           
32 ESTRADA, Manuel Martíns Pino. “Teletrabalho & Direito”.  Curitiba: Juruá, 2014, p. 52 e 53. 
33 ESTRADA, Manuel Martíns Pino. “Teletrabalho & Direito”.  Curitiba: Juruá, 2014, p. 55. 
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O artigo ainda vai além quando regula que não só o acidente, mas a doença ocupacional também 

será beneficiada com o programa.  

 É uma forma de padronizar o benefício tanto para o teletrabalhador quando para o 

trabalhador comum. Resta apenas a dúvida de saber para até qual momento os tribunais 

Colombianos estão aceitando os acidentes na modalidade tele. 

 A segunda lei existente, é a lei Peruana. Traz no artigo 2º o conceito de teletrabalho. 

 
Art. 2º. Definições 
Para determinar os alcances desta lei se estabelecem as seguintes definições: 
Teletrabalho. Entende-se por teletrabalho a realização dos atos, execução de 
obras ou prestação de serviços, nas quais o objeto do contrato ou relação de 
trabalho se realiza total ou parcialmente em lugares diversos do 
estabelecimento do empregador, utilizando todo tipo de Tecnologia da 
Informação e a Comunicação (TIC). 
Teletrabalhador. Entende-se por teletrabalhador a toda pessoa que realiza a 
modalidade laboral do telatrabalho conforme a definição supracitada. (grifo 
nosso) 34 

 

 Também uma lei muito pequena, que conta com apenas 11 artigo, alguns parágrafo e 

itens. Traz um artigo específico para a segurança e saúde, qual seja, o 9º. 

 
Art.9. Adequação das normas de higiene e segurança do teletrabalho.  
O Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego deve promover a 
adequação das normas relativas à higiene e segurança no trabalho às 
características próprias da prestação do teletrabalho, e incluir as doenças 
causada por este tipo de atividades dentro da lista prevista na legislação 
vigente. (grifo nosso) 35 

 

 A redação do artigo 9º se mostra muito prudente uma vez que estabelece que o órgão 

responsável pela matéria de Trabalho fará a devida adequação da modalidade tele, bem como a 

inclusão em lista própria. Ainda assim, fica a dúvida quanto ao critério utilizado pelo órgão 

responsável. 

 Outro importante documento que foi assinado em Bruxelas em 2002 foi o Acordo Marco 

Europeu Sobre Teletrabalho (AMET). Foi convocada a reunião para que os parceiros sociais 

negociassem sobre a modernização da organização do trabalho, como forma de melhorar a 

produtividade e atingir o equilíbrio entre flexibilização e segurança.  

                                                           
34 ESTRADA, Manuel Martíns Pino. “Teletrabalho & Direito”.  Curitiba: Juruá, 2014, p.56. 
35 ESTRADA, Manuel Martíns Pino. “Teletrabalho & Direito”.  Curitiba: Juruá, 2014, p.58. 
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 O resultado foi o documento que começaria a dar mais segurança a mais de 4,5 milhões 

de trabalhadores da União Europeia (UE). Este acordo foi negociado através dos representantes 

dos empregadores e dos sindicatos de classe correspondentes.  

Em declaração, Anna Diamantopoulou, comissária responsável pelo Emprego e 

Assuntos sociais, disse que:  

 

Trata-se de um acordo histórico. Não só esta iniciativa aproveitará aos 
trabalhadores e às empresas, mas trata-se também do primeiro acordo europeu 
concluído pelos próprios parceiros sociais. Este facto marca o advento da era 
do diálogo social europeu. 36 

 

 Também é o nosso entendimento. O acordo é um documento muito completo, talvez o 

mais completo da época em que foi assinado e até mesmo hoje em dia, que versa sobre muitas 

questões da modalidade tele. O item 8 do acordo traz o aspecto da Saúde e Segurança. 

 

8) Saúde e Segurança 
O empregador é responsável pela proteção da saúde e segurança no trabalho 
do teletrabalhador, em conformidade com a Diretiva 89/391, bem como 
diretivas, legislação nacional e acordos coletivos. 
O empregador informa o teletrabalhador da política da empresa sobre saúde 
e segurança, especialmente sobre as exigências sobre as telas de dados. Ao 
teletrabalhador se lhes aplica essas políticas de segurança corretamente.  
Para verificar a correta aplicação das normas de saúde e segurança, o 
empregador, os representantes dos trabalhadores e/ou as autoridades 
competentes têm acesso ao local de teletrabalho, dentro dos limites da 
legislação e acordos coletivos. Se o teletrabalhador trabalha em casa, este 
acesso está sujeito a notificação prévia e consentimento. O teletrabalhador 
tem direito a pedir uma inspeção. (grifo nosso) 37 

 

 Em nossa singela opinião, este acordo supera as expectativas de uma boa 

regulamentação. Ele respeita a dignidade da pessoa humana, as leis e acordos vigentes, bem 

como preza pela máxima segurança ocupacional.  

 O Código de Trabalho de Portugal, a nosso ver, muito evoluído e organizado, já conta 

com um capítulo dedicado ao teletrabalho. Por mais que em outros lugares do Código possamos 

encontrar interpretações analógicas à modalidade tele, vê-se a importância que o País dá para 

essa evolução do trabalho com a criação de um capítulo exclusivo.  

 A seguir faremos alguns comentários ao Código.  

                                                           
36 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-1057_pt.htm 
 
37 ESTRADA, Manuel Martíns Pino. “Teletrabalho & Direito”.  Curitiba: Juruá, 2014, p.76. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-02-1057_pt.htm
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 Primeiramente, antes de iniciarmos efetivamente o capítulo do teletrabalho, alguns 

artigos e itens nos mostraram ser relevantes para uma interpretação paralela ao teletrabalho.  

 
Artigo 127º - Deveres do empregador 
(...) 
c) Proporcionar boas condições de trabalho, do ponto de vista físico e moral; 
(...) 
g) Prevenir risco e doenças profissionais, tendo em conta a protecção da 
segurança e saúde do trabalhador, devendo indemnizá-lo dos prejuízos 
resultantes de acidentes de trabalho; 
h) adoptar, no que se refere a segurança e saúde no trabalho, as medidas que 
decorram de lei ou instrumento de regulamentação colectiva de trabalho; 
i) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção 
de riscos de acidentes ou doenças; 
(...) 
2 – Na organização da actividade, o empregador deve observar o princípio 
geral da adaptação do trabalho à pessoa, com vista nomeadamente a atenuar o 
trabalho monótomo ou cadenciado em função do tipo de actividade, e as 
exigências em matéria de segurança e saúde designadamente no que se refere 
a pausa durante o tempo de trabalho. 
3 – O empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de trabalho que 
favoreçam a conciliação da actividade profissional com a vida familia e 
pesssoal. 
(...) 

  
Nesse artigo fica expressa a não deixar dúvidas, que o empregador tem total 

responsabilidade pela segurança e saúde do trabalho, o que inclui o teletrabalho. Nota-se que 
no item 3 existe uma linha de pensamento adotada que indica o teletrabalho como uma 
alternativa mais saudável ao trabalhador no quesito vida social e familiar.  

 
 

Artigo 128º - Deveres do trabalhador 
(...) 
c) Realizar o trabalho com zelo e diligência; 
(...) 
e) Cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes a execução ou 
disciplina do trabalho, bem como a segurança e saúde no trabalho, que não 
sejam contrárias aos seus direitos ou garantias; 
(...) 
i) Cooperar para a melhoria da segurança e saúde no trabalho, nomeadamente 
por intermédio dos representantes dos trabalhadores eleitos para esse fim; 
j) Cumprir as prescrições sobre segurança e saúde no trabalho que decorram 
de lei ou instrumento de regulamentação colectiva de trabalho. 

 
Já nesse artigo encontramos a importância do empregado em ser zeloso e observar todos 

os meios de segurança e saúde que são obrigatórios, assim como normas internas e coletivas 
vigentes. 

 
SUBSECÇÃO V – TELETRABALHO  
 
Artigo 165º - Noção de teletrabalho 
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Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com subordinação 
jurídica, habitualmente fora da empresa e através do recurso a tecnologias de 
informação e de comunicação. 
 
Artigo 166º - Regime de contrato para prestação subordinada de teletrabalho 
1 – Poder exercer a actividade em regime de teletrabalho um trabalhador da 
empresa ou outro admitido para o efeito, mediante a celebração de contrato 
para prestação subordinada de teletrabalho. 
2 – Verificadas as condições previstas no n.º1 do artigo 195.º, o trabalhador 
tem direito a passar a exercer a actividade em regime de teletrabalho. Quando 
este seja compatível com a actividade desempenhada.  
3 – O empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador nos termos do 
número anterior. 
4 – O contrato está sujeito a forma escrita e deve conter: 
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;  
b) Indicação da actividade a prestar pelo trabalhador, com menção expressa 
do regime de teletrabalho, e correspondente retribuição; 
c) Indicação do período normal de trabalho;  
d) se o período previsto para a prestação em regime de teletrabalho for inferior 
à duração previsível do contrato de trabalho, a actividade a exercer após o 
termo daquele período; 
e) Propriedade dos instrumentos de trabalho bem como o responsável pela 
respectiva instalação e manutenção e pelo pagamento das inerentes despesas 
de consumo e de utilização; 
f) Identificação do estabelecimento ou departamento da empresa em cuja 
dependência fica o trabalhador, bem como quem este deve contactar no âmbito 
da prestação de trabalho. 
5 – O trabalhador em regime de teletrabalho pode passar a trabalhar no regime 
dos demais trabalhadores da empresa, a título definitivo ou por período 
determinado, mediante acordo por escrito com o empregador. 
6 -  A forma escrita é exigida apenas para prova da estipulação do regime de 
teletrabalho.  
7 – Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto no n.º 3 e constitui 
contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º4. 

 
 O artigo 165 traz um breve conceito sobre teletrabalho. Já o artigo 166 esclarece que 
deve haver um contrato, na forma escrita. O trabalhador que quiser desempenhar a função tele 
deve comunicar o superior e este não pode obstar sua decisão. 
 

Artigo 167º - Regime no caso de trabalhador anteriormente vinculado ao 
empregador 
1 – No caso de trabalhador anteriormente vinculado ao empregado, a duração 
inicial do contrato para prestação subordinada de teletrabalho não pode 
exceder três anos, ou o prazo estabelecido em instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho. 
2 – Qualquer das partes pode denunciar o contrato referido no número anterior 
durante os primeiros 30 dias da sua execução.  
3 – Cessando o contrato para prestação subordinada de teletrabalho, o 
trabalhador retoma a prestação de trabalho, nos termos acordados ou nos 
previstos em instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho.  
4 – Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto no número 
anterior. 
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Artigo 168º - Instrumento de trabalho em prestação subordinada de 
teletrabalho 
1 – Na falta de estipulação no contrato, presume-se que os instrumentos de 
trabalho respeitantes a tecnologias de informações e de comunicação 
utilizados pelo trabalhador pertencem ao empregador, que deve assegurar as 
respectivas instalações e manutenção e o pagamento das inerentes despesas.  
2 – O trabalhador deve observar as regras de utilização e funcionamento dos 
intrumentos de trabalho que lhe forem disponibilizados.  
3 – Salvo acordo em contrário, o trabalhador não pode dar aos instrumentos 
de trabalho disponibilizados pelo empregador uso diverso do inerente ao 
cumprimento de sua prestação de trabalho. 

 
 O artigo 168 deixa certo que na omissão de estipulação contratual, todo material 
fornecido pertence ao empregador, devendo esse arcar com as despesas e manutenções dos 
mesmos. Também há a responsabilidade do empregado em zelar pelo material fornecido. E 
salvo acordo em contrário, o material fornecido é único e exclusivamente para a prestação do 
serviço. 

 
Artigo 169º - Igualdade de tratamento de trabalhador em regime de 
teletrabalho 
1 – O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmo direitos e deveres 
dos demais trabalhadores, nomeadamente no que se refere a formação e 
promoção ou carreira profissional, limites do período normal de trabalho e 
outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e reparação de 
danos emergentes de acidentes de trabalho ou doença profissional. 
2 – No âmbito da formação profissional, o empregador deve proporcionar ao 
trabalhador, em caso de necessidade, formação adequada sobre a utilização de 
tecnologias de informação e de comunicação inerentes ao exercício da 
respectiva actividade.  
3 – O empregador deve evitar o isolamento do trabalhador, nomeadamente 
através de contactos regulares com a empresa e os demais trabalhadores. 

 
 O artigo 169 esclarece que os mesmos direitos dos trabalhadores em sede serão para os 
teletrabalhadores, incluindo promoções, segurança e saúde e reparação de danos. O empregador 
é responsável por iniciar, quando necessário, a formação adequada para a respectiva atividade. 
Deve o empregador, também, manter contato com o teletrabalhador de forma a não deixa-lo se 
isolar. 
  

Artigo 170º - Privacidade de trabalhador em regime de teletrabalho 
1 – O empregador deve respeitar a privacidade do trabalhador e os tempos de 
descanso e de repouso da família deste, bem como proporcionar-lhe boas 
condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como psíquico.  
2 – Sempre que o teletrabalhado seja realizado no domicílio do trabalhador, a 
visita ao local de trabalho só deve ter por objeto o controlo da actividade 
laboral, bem como dos instrumentos de trabalho e apenas pode ser efectuada 
entre 9 e as 19 horas, com a assistência do trabalhador ou de pessoa por ele 
designada.  
3 – Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto neste artigo. 

 
 O artigo 170 traz o respeito a privacidade do teletrabalhador. Note-se que o Código 
Português cita que devem ser respeitados os tempos de descanso e repouso da família. O 
teletrabalhador poderá ter o seu ambiente inspecionado, apenas no que concerne ao seu 
trabalho, entre o horário estipulado das 9 às 19 horas, sempre com uma pessoa lhe auxiliando. 
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Artigo 171º - Participação e representação colectivas de trabalhador em 
regime de teletrabalho 
1 – O trabalhador em regime de teletrabalho integra o número de trabalhadores 
da empresa para todos os efeitos relativos a estruturas de representação 
colectiva, podendo candidatar-se a essas estruturas. 
2 – O trabalhador pode utilizar as tecnologias de informação e de comunicação 
afectadas à prestação de trabalho para participar em reunião promovida no 
local de trabalho por estruturas de representação colectiva dos trabalhadores. 
3 – Qualquer estrutura de representação colectiva dos trabalhadores poder 
utilizar as tecnologias referidas no número anterior para, no exercício de sua 
actividade, comunicar com o trabalhador em regime de teletrabalho, 
nomeadamente divulgando informações a que se refere o n.º 1 do artigo 465.º 
4 – Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto nos n.os 2 ou 3. 

 
 A interpretação deste artigo equipara os teletrabalhadores aos demais na questão de 
organização da empresa, de forma a não restar dúvidas que, no caso de uma CIPA por exemplo, 
o teletrabalhador também tem direito aos mesmos cargos.38 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                                           
38 http://www.cite.gov.pt/pt/legis/CodTrab_L1_004.html#L004S3 
 

http://www.cite.gov.pt/pt/legis/CodTrab_L1_004.html#L004S3


48 
 

 
 

CONCLUSÃO 
 

 

O estudo do Direito do Trabalho é algo que nunca se esgotará. É o direito que cuida de 

todos aqueles que a cada dia precisam levantar para ganhar o seu sustento ou de sua família. É 

o “pão nosso de cada dia”.  

Os tempos mudaram muito desde a antiguidade e por isso precisam renovar suas leis. 

Existem aqueles que foram do tempo em que o trabalho escravo era legal, outros em que a 

mulher apenas fazia trabalhos domésticos. 

Hoje, depois de tantas pesquisas, verificou-se que se não tomarmos cuidado seremos 

substituídos em pouco tempo por máquinas que trabalham mais e dão menos problemas. Dessa 

forma, o estudo da segurança e saúde ocupacional tornou-se imprescindível. 

O teletrabalho, ainda pouco difundido no Brasil, começou a ganhar espaço e tem 

necessitado de uma legislação específica de modo urgente. Já existem projetos de lei em 

tramitação, porém cada um cuidando do interesse de uma determinada classe. 

Precisamos unir as boas ideias e filtrar os projetos, de modo que todos possam ser 

beneficiados com a nova lei futura. Hoje, de modo paralelo, as questões relacionadas ao tema 

são decididas, mesmo que isso traga um ônus excessivo aqueles que não tem culpa, mas que 

terminam com ela pela falta de legislação própria. 
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4 ANEXOS 
 

 

4.1 ANEXO-A  
 

 

A posição de trabalho deve ser a mais relaxada possível, sem posições forçadas. Alterne as 

posições com freqüência. 

A borda superior da tela do monitor deve ficar no mesmo nível da linha dos olhos do usuário 

("linha do horizonte"). Se o monitor ficar um pouco mais baixo, não tem problema, desde que 

você não tenha que dobrar o pescoço, mantendo-o em posição natural. 

Os reflexos na tela dos monitores devem ser evitados através de mudanças no layout e da 

posição do monitor. Quando isso for impossível, deve-se lançar mão de persianas e cortinas. 

Não é recomendável o uso de telas espelhadas existentes no mercado que, ao contrário do que 

propõem, aumentam os reflexos. O conforto visual deve ser buscado com ajuste do brilho e 

contraste no próprio monitor. 

O monitor deve ficar à frente do usuário, sendo aceitável que seja lateralizado em 20º até 25°, 

no caso de postos em que haja atendimento a interlocutores. 

O teclado deve estar posicionado em frente ao usuário e ao monitor. 

As mãos devem ficar retas, sem desvios para cima, para baixo ou para os lados. 

Os antebraços devem ficar mais ou menos paralelos ao piso, com os cotovelos em ângulos de 

90º ou mais abertos. O uso de apoio para os punhos é recomendável quando o móvel não tiver 

bordas arredondadas ou por preferência do usuário. 

O mouse deve ficar em posição que permita que o cotovelo fique próximo ao corpo, sem desvios 

dos ombros e punhos. 
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A cadeira para trabalho com computadores deve ser regulável e com rodízios. Cada usuário 

deve conhecer os ajustes possíveis da cadeira e fazer a regulagem necessária para o seu maior 

conforto. 

A utilização de braços na cadeira é opção de cada um, para seu maior conforto. Se os braços 

impedem que você se aproxime da mesa, peça para retirá-los. Apoiar os membros superiores 

sobre a mesa de trabalho também é aceitável, desde que você fique em posição relaxada. 

Procure trabalhar sempre com as costas apoiadas. Ajuste o encosto da cadeira na melhor posição 

para você. 

Os pés devem ficar bem apoiados no piso, sendo recomendado o uso do apoio para os mesmos, 

quando o ajuste da cadeira ao posto de trabalho ocasionar compressão da parte posterior da 

coxa ou não permitir que os pés fiquem bem apoiados. 

Sob as mesas, mantenha o espaço para as pernas desobstruído, sem caixas e objetos. 

A área de saída das mesas não deve ficar obstruída por volantes, escaninhos, CPU. No novo 

mobiliário, coloque os volantes do lado contrário de onde você sai do posto de trabalho. 

Evite ficar muito tempo digitando ou mesmo trabalhando no computador. Alterne as atividades 

do seu dia-a-dia, de modo a usar grupos musculares diferentes. 

Faça alongamentos sempre que ficar muito tempo numa mesma posição. Participe dos grupos 

de alongamentos. 

Ao utilizar o computador por mais tempo, procure olhar para distâncias maiores, 

periodicamente, evitando o cansaço da musculatura visual. 

Pisque! Durante o uso do computador, procure piscar com freqüência. Geralmente ficamos com 

o olhar fixo na tela e acabamos esquecendo de piscar. No final do dia, passamos a sentir ardência 

nos olhos, que podem até ficar vermelhos. Piscar é a prevenção. 
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4.2 ANEXO-B  
 

 

17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

17.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e 

descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de 

trabalho e à própria organização do trabalho. 

17.1.2. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a 

mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma 

Regulamentadora. 

17.2. Levantamento, transporte e descarga individual de materiais.   
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17.2.1. Para efeito desta Norma Regulamentadora: 

17.2.1.1. Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é 

suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição 

da carga. 

17.2.1.2. Transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira 

contínua ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas. 

17.2.1.3. Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a dezoito anos e maior 

de quatorze anos. 

17.2.2. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador 

cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. 

17.2.3. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as 

leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que 

deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes. 

17.2.4. Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas deverão ser usados meios 

técnicos apropriados. 

17.2.5. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de 

cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os 

homens, para não comprometer a sua saúde ou a sua segurança. 

17.2.6. O transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes sobre 

trilhos, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão ser executados de forma 

que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e 

não comprometa a sua saúde ou a sua segurança. 

17.2.7. O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de ação 

manual deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja 

compatível com sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou a sua segurança. 

17.3. Mobiliário dos postos de trabalho. 
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17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve 

ser planejado ou adaptado para esta posição. 

17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, 

escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, 

visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos: 

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com 

a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados 

dos segmentos corporais. 

17.3.2.1. Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, além dos requisitos 

estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés 

devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos 

adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador, em função das características e 

peculiaridades do trabalho a ser executado. 

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos 

mínimos de conforto: 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada; 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

17.3.4. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise 

ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento 

da perna do trabalhador. 
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17.3.5. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados 

assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores 

durante as pausas. 

17.4. Equipamentos dos postos de trabalho.  

17.4.1. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

17.4.2. Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, datilografia ou 

mecanografia deve: 

a) ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado proporcionando boa 

postura, visualização e operação, evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; 

b) ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que possível, sendo vedada a utilização 

do papel brilhante, ou de qualquer outro tipo que provoque ofuscamento. 

17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de 

vídeo devem observar o seguinte: 

a) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à 

iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de 

visibilidade ao trabalhador; 

b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de 

acordo com as tarefas a serem executadas; 

c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as 

distâncias olho-tela, olho- teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais; 

d) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável. 

17.4.3.1. Quando os equipamentos de processamento eletrônico de dados com terminais de 

vídeo forem utilizados eventualmente poderão ser dispensadas as exigências previstas no 

subitem 17.4.3, observada a natureza das tarefas executadas e levando-se em conta a análise 

ergonômica do trabalho. 
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17.5. Condições ambientais de trabalho.  

17.5.1. As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

17.5.2. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual 

e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de 

desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes 

condições de conforto: 

a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no 

INMETRO; 

b) índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC (vinte e três graus centígrados); 

c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s; 

d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento. 

17.5.2.1. Para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas 

não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível 

de ruído aceitável para efeito de conforto será de até 65 dB (A) e a curva de avaliação de ruído 

(NC) de valor não superior a 60 dB. 

17.5.2.2. Os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, 

sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura 

do tórax do trabalhador. 

17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, 

geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. 

17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. 

17.5.3.2. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar 

ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. 
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17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os 

valores de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO. 

17.5.3.4. A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita 

no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula 

corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência. 

17.5.3.5. Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, este 

será um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso. 

17.6. Organização do trabalho.  

17.6.1. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

17.6.2. A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração, no 

mínimo: 

a) as normas de produção; 

b) o modo operatório; 

c) a exigência de tempo; 

d) a determinação do conteúdo de tempo; 

e) o ritmo de trabalho; 

f) o conteúdo das tarefas. 

17.6.3. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, 

ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, 

deve ser observado o seguinte: 

a) todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens 

de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos 

trabalhadores; 
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b) devem ser incluídas pausas para descanso; 

c) quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 

(quinze) dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de 

produção vigentes na época anterior ao afastamento. 

17.6.4. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, deve-se, salvo o disposto em 

convenções e acordos coletivos de trabalho, observar o seguinte: 

a) o empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores 

envolvidos nas atividades de digitação, baseado no número individual de toques sobre o teclado, 

inclusive o automatizado, para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie; 

b) o número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 8.000 

por hora trabalhada, sendo considerado toque real, para efeito desta NR, cada movimento de 

pressão sobre o teclado; 

c) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de 5 

(cinco) horas, sendo que, no período de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer 

outras atividades, observado o disposto no art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, desde 

que não exijam movimentos repetitivos, nem esforço visual; 

d) nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos para 

cada 50 minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho; 

e) quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 

(quinze) dias, a exigência de produção em relação ao número de toques deverá ser iniciado em 

níveis inferiores do máximo estabelecido na alínea "b" e ser ampliada progressivamente. 

ANEXO II 

TRABALHO EM TELEATENDIMENTO/TELEMARKETING 

(Aprovado pela Portaria SIT n.º 09/2007) 

1. O presente Anexo estabelece parâmetros mínimos para o trabalho em atividades de 

teleatendimento/telemarketing nas diversas modalidades desse serviço, de modo a proporcionar 

um máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portariasst9_2007.htm
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1.1. As disposições deste Anexo aplicam-se a todas as empresas que mantêm serviço de 

teleatendimento/telemarketing nas modalidades ativo ou receptivo em centrais de atendimento 

telefônico e/ou centrais de relacionamento com clientes (call centers), para prestação de 

serviços, informações e comercialização de produtos. 

1.1.1. Entende-se como call center o ambiente de trabalho no qual a principal atividade é 

conduzida via telefone e/ou rádio com utilização simultânea de terminais de computador. 

1.1.1.1. Este Anexo aplica-se, inclusive, a setores de empresas e postos de trabalho dedicados 

a esta atividade, além daquelas empresas especificamente voltadas para essa atividade-fim. 

1.1.2. Entende-se como trabalho de teleatendimento/telemarketing aquele cuja comunicação 

com interlocutores clientes e usuários é realizada a distância por intermédio da voz e/ou 

mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição/escuta e fala 

telefônica e sistemas informatizados ou manuais de processamento de dados. 

2. MOBILIÁRIO DO POSTO DE TRABALHO 

2.1. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé deve ser proporcionado ao 

trabalhador mobiliário que atenda aos itens 17.3.2, 17.3.3 e 17.3.4 e alíneas, da Norma 

Regulamentadora n.º 17 (NR 17) e que permita variações posturais, com ajustes de fácil 

acionamento, de modo a prover espaço suficiente para seu conforto, atendendo, no mínimo, aos 

seguintes parâmetros: 

a) o monitor de vídeo e o teclado devem estar apoiados em superfícies com mecanismos de 

regulagem independentes; 

b) será aceita superfície regulável única para teclado e monitor quando este for dotado de 

regulagem independente de, no mínimo, 26 (vinte e seis) centímetros no plano vertical; 

c) a bancada sem material de consulta deve ter, no mínimo, profundidade de 75 (setenta e cinco) 

centímetros medidos a partir de sua borda frontal e largura de 90 (noventa) centímetros que 

proporcionem zonas de alcance manual de, no máximo, 65 (sessenta e cinco) centímetros de 

raio em cada lado, medidas centradas nos ombros do operador em posição de trabalho; 
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d) a bancada com material de consulta deve ter, no mínimo, profundidade de 90 (noventa) 

centímetros a partir de sua borda frontal e largura de 100 (cem) centímetros que proporcionem 

zonas de alcance manual de, no máximo, 65 (sessenta e cinco) centímetros de raio em cada 

lado, medidas centradas nos ombros do operador em posição de trabalho, para livre utilização 

e acesso de documentos; 

e) o plano de trabalho deve ter bordas arredondadas; 

f) as superfícies de trabalho devem ser reguláveis em altura em um intervalo mínimo de 13 

(treze) centímetros, medidos de sua face superior, permitindo o apoio das plantas dos pés no 

piso; 

g) o dispositivo de apontamento na tela (mouse) deve estar apoiado na mesma superfície do 

teclado, colocado em área de fácil alcance e com espaço suficiente para sua livre utilização; 

h) o espaço sob a superfície de trabalho deve ter profundidade livre mínima de 45 (quarenta e 

cinco) centímetros ao nível dos joelhos e de 70 (setenta) centímetros ao nível dos pés, medidos 

de sua borda frontal; 

i) nos casos em que os pés do operador não alcançarem o piso, mesmo após a regulagem do 

assento, deverá ser fornecido apoio para os pés que se adapte ao comprimento das pernas do 

trabalhador, permitindo o apoio das plantas dos pés, com inclinação ajustável e superfície 

revestida de material antiderrapante; 

j) os assentos devem ser dotados de: 

1. apoio em 05 (cinco) pés, com rodízios cuja resistência evite deslocamentos involuntários e 

que não comprometam a estabilidade do assento; 

2. superfícies onde ocorre contato corporal estofadas e revestidas de material que permita a 

perspiração; 

3. base estofada com material de densidade entre 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) kg/m3; 

4. altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso, entre 37 (trinta e sete) e 50 

(cinquenta) centímetros, podendo ser adotados até 03 (três) tipos de cadeiras com alturas 

diferentes, de forma a atender as necessidades de todos os operadores; 



63 
 

 
 

5. profundidade útil de 38 (trinta e oito) a 46 (quarenta e seis) centímetros; 

6. borda frontal arredondada; 

7. características de pouca ou nenhuma conformação na base; 

8. encosto ajustável em altura e em sentido antero-posterior, com forma levemente adaptada ao 

corpo para proteção da região lombar; 

largura de, no mínimo, 40 (quarenta) centímetros e, com relação aos encostos, de no mínimo, 

30,5 (trinta vírgula cinco) centímetros; 

9. apoio de braços regulável em altura de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) centímetros a partir do 

assento, sendo que seu comprimento não deve interferir no movimento de aproximação da 

cadeira em relação à mesa, nem com os movimentos inerentes à execução da tarefa. 

3. EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE TRABALHO 

3.1. Devem ser fornecidos gratuitamente conjuntos de microfone e fone de ouvido (head-sets) 

individuais, que permitam ao operador a alternância do uso das orelhas ao longo da jornada de 

trabalho e que sejam substituídos sempre que apresentarem defeitos ou desgaste devido ao uso. 

3.1.2. Alternativamente, poderá ser fornecido um head set para cada posto de atendimento, 

desde que as partes que permitam qualquer espécie de contágio ou risco à saúde sejam de uso 

individual. 

3.1.3. Os head-sets devem: 

a) ter garantidas pelo empregador a correta higienização e as condições operacionais 

recomendadas pelos fabricantes; 

b) ser substituídos prontamente quando situações irregulares de funcionamento forem 

detectadas pelo operador; 

c) ter seus dispositivos de operação e controles de fácil uso e alcance; 
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d) permitir ajuste individual da intensidade do nível sonoro e ser providos de sistema de 

proteção contra choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade, garantindo o 

entendimento das mensagens. 

3.2. O empregador deve garantir o correto funcionamento e a manutenção contínua dos 

equipamentos de comunicação, incluindo os conjuntos de head-sets, utilizando pessoal técnico 

familiarizado com as recomendações dos fabricantes. 

3.3. Os monitores de vídeo devem proporcionar corretos ângulos de visão e ser posicionados 

frontalmente ao operador, devendo ser dotados de regulagem que permita o correto ajuste da 

tela à iluminação do ambiente, protegendo o trabalhador contra reflexos indesejáveis. 

3.4. Toda introdução de novos métodos ou dispositivos tecnológicos que traga alterações sobre 

os modos operatórios dos trabalhadores deve ser alvo de análise ergonômica prévia, prevendo-

se períodos e procedimentos adequados de capacitação e adaptação. 

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO 

4.1. Os locais de trabalho devem ser dotados de condições acústicas adequadas à comunicação 

telefônica, adotando-se medidas tais como o arranjo físico geral e dos postos de trabalho, pisos 

e paredes, isolamento acústico do ruído externo, tamanho, forma, revestimento e distribuição 

das divisórias entre os postos, com o fim de atender o disposto no item 17.5.2, alínea “a” da 

NR-17. 

4.2. Os ambientes de trabalho devem atender ao disposto no subitem 17.5.2 da NR-17, 

obedecendo-se, no mínimo, aos seguintes parâmetros: 

a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no 

INMETRO, observando o nível de ruído aceitável para efeito de conforto de até 65 dB(A) e a 

curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB; 

b) índice de temperatura efetiva entre 20º e 23ºC; 

c) velocidade do ar não superior a 0,75 m/s; 

d) umidade relativa do ar não inferior a 40% (quarenta por cento). 
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4.2.1. Devem ser implementados projetos adequados de climatização dos ambientes de trabalho 

que permitam distribuição homogênea das temperaturas e fluxos de ar utilizando, se necessário, 

controles locais e/ou setorizados da temperatura, velocidade e direção dos fluxos. 

4.2.2. As empresas podem instalar higrômetros ou outros equipamentos que permitam ao 

trabalhador acompanhar a temperatura efetiva e a umidade do ar do ambiente de trabalho. 

4.3. Para a prevenção da chamada “síndrome do edifício doente”, devem ser atendidos: 

a) o Regulamento Técnico do Ministério da Saúde sobre “Qualidade do Ar de Interiores em 

Ambientes Climatizados”, com redação da Portaria MS n.º 3.523, de 28 de agosto de 1998 ou 

outra que a venha substituir; 

b) os Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados 

artificialmente de uso público e coletivo, com redação dada pela Resolução RE n.º 9, de 16 de 

janeiro de 2003, da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou outra que a venha 

substituir, à exceção dos parâmetros físicos de temperatura e umidade definidos no item 4.2 

deste Anexo; 

c) o disposto no item 9.3.5.1 da Norma Regulamentadora n.º 9 (NR 9). 

4.3.1. A documentação prevista nas alíneas “a” e “b” deverá estar disponível à fiscalização do 

trabalho. 

4.3.2. As instalações das centrais de ar condicionado, especialmente o plenum de mistura da 

casa de máquinas, não devem ser utilizadas para armazenamento de quaisquer materiais. 

4.3.3. A descarga de água de condensado não poderá manter qualquer ligação com a rede de 

esgoto cloacal. 

5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

5.1. A organização do trabalho deve ser feita de forma a não haver atividades aos domingos e 

feriados, seja total ou parcial, com exceção das empresas autorizadas previamente pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, conforme o previsto no Artigo 68, “caput”, da CLT e das 

atividades previstas em lei. 
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5.1.1. Aos trabalhadores é assegurado, nos casos previamente autorizados, pelo menos um dia 

de repouso semanal remunerado coincidente com o domingo a cada mês, independentemente 

de metas, faltas e/ou produtividade. 

5.1.2. As escalas de fins de semana e de feriados devem ser especificadas e informadas aos 

trabalhadores com a antecedência necessária, de conformidade com os Artigos 67, parágrafo 

único, e 386 da CLT, ou por intermédio de acordos ou convenções coletivas. 

5.1.2.1. Os empregadores devem levar em consideração as necessidades dos operadores na 

elaboração das escalas laborais que acomodem necessidades especiais da vida familiar dos 

trabalhadores com dependentes sob seus cuidados, especialmente nutrizes, incluindo 

flexibilidade especial para trocas de horários e utilização das pausas. 

5.1.3. A duração das jornadas de trabalho somente poderá prolongar-se além do limite previsto 

nos termos da lei em casos excepcionais, por motivo de força maior, necessidade imperiosa ou 

para a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar 

prejuízo manifesto, conforme dispõe o Artigo 61 da CLT, realizando a comunicação à 

autoridade competente, prevista no §1º do mesmo artigo, no prazo de 10 (dez) dias. 

5.1.3.1. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso mínimo de 

15 (quinze) minutos antes do início do período extraordinário do trabalho, de acordo com o 

Artigo 384 da CLT. 

5.2. O contingente de operadores deve ser dimensionado às demandas da produção no sentido 

de não gerar sobrecarga habitual ao trabalhador. 

5.2.1. O contingente de operadores em cada estabelecimento deve ser suficiente para garantir 

que todos possam usufruir as pausas e intervalos previstos neste Anexo. 

5.3. O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento/telemarketing é de, no 

máximo, 06 (seis) horas diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração. 

5.3.1. A prorrogação do tempo previsto no presente item só será admissível nos termos da 

legislação, sem prejuízo das pausas previstas neste Anexo, respeitado o limite de 36 (trinta e 

seis) horas semanais de tempo efetivo em atividade de teleatendimento/telemarketing. 
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5.3.2. Para o cálculo do tempo efetivo em atividade de teleatendimento/telemarketing devem 

ser computados os períodos em que o operador encontra-se no posto de trabalho, os intervalos 

entre os ciclos laborais e os deslocamentos para solução de questões relacionadas ao trabalho. 

5.4. Para prevenir sobrecarga psíquica, muscular estática de pescoço, ombros, dorso e membros 

superiores, as empresas devem permitir a fruição de pausas de descanso e intervalos para 

repouso e alimentação aos trabalhadores. 

5.4.1. As pausas deverão ser concedidas: 

a) fora do posto de trabalho; 

b) em 02 (dois) períodos de 10 (dez) minutos contínuos; 

c) após os primeiros e antes dos últimos 60 (sessenta) minutos de trabalho em atividade de 

teleatendimento/telemarketing. 

5.4.1.1. A instituição de pausas não prejudica o direito ao intervalo obrigatório para repouso e 

alimentação previsto no §1° do Artigo 71 da CLT. 

5.4.2. O intervalo para repouso e alimentação para a atividade de teleatendimento/telemarketing 

deve ser de 20 (vinte) minutos. 

5.4.3. Para tempos de trabalho efetivo de teleatendimento/telemarketing de até 04 (quatro) horas 

diárias, deve ser observada a concessão de 01 pausa de descanso contínua de 10 (dez) minutos. 

5.4.4. As pausas para descanso devem ser consignadas em registro impresso ou eletrônico. 

5.4.4.1. O registro eletrônico de pausas deve ser disponibilizado impresso para a fiscalização 

do trabalho no curso da inspeção, sempre que exigido. 

5.4.4.2. Os trabalhadores devem ter acesso aos seus registros de pausas. 

5.4.5. Devem ser garantidas pausas no trabalho imediatamente após operação onde haja 

ocorrido ameaças, abuso verbal, agressões ou que tenha sido especialmente desgastante, que 

permitam ao operador recuperar-se e socializar conflitos e dificuldades com colegas, 
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supervisores ou profissionais de saúde ocupacional especialmente capacitados para tal 

acolhimento. 

5.5. O tempo necessário para a atualização do conhecimento do operador e para o ajuste do 

posto de trabalho é considerado como parte da jornada normal. 

5.6. A participação em quaisquer modalidades de atividade física, quando adotadas pela 

empresa, não é obrigatória, e a recusa do trabalhador em praticá-la não poderá ser utilizada para 

efeito de qualquer punição. 

5.7. Com o fim de permitir a satisfação das necessidades fisiológicas, as empresas devem 

permitir que os operadores saiam de seus postos de trabalho a qualquer momento da jornada, 

sem repercussões sobre suas avaliações e remunerações. 

5.8. Nos locais de trabalho deve ser permitida a alternância de postura pelo trabalhador, de 

acordo com suas conveniência e necessidade. 

5.9. Os mecanismos de monitoramento da produtividade, tais como mensagens nos monitores 

de vídeo, sinais luminosos, cromáticos, sonoros, ou indicações do tempo utilizado nas ligações 

ou de filas de clientes em espera, não podem ser utilizados para aceleração do trabalho e, quando 

existentes, deverão estar disponíveis para consulta pelo operador, a seu critério. 

5.10. Para fins de elaboração de programas preventivos devem ser considerados os seguintes 

aspectos da organização do trabalho: 

a) compatibilização de metas com as condições de trabalho e tempo oferecidas; 

b) monitoramento de desempenho; 

c) repercussões sobre a saúde dos trabalhadores decorrentes de todo e qualquer sistema de 

avaliação para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie; 

d) pressões aumentadas de tempo em horários de maior demanda; 

e) períodos para adaptação ao trabalho. 

5.11. É vedado ao empregador: 
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a) exigir a observância estrita do script ou roteiro de atendimento; 

b) imputar ao operador os períodos de tempo ou interrupções no trabalho não dependentes de 

sua conduta. 

5.12. A utilização de procedimentos de monitoramento por escuta e gravação de ligações deve 

ocorrer somente mediante o conhecimento do operador. 

5.13. É vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, medo ou constrangimento, 

tais como: 

a) estímulo abusivo à competição entre trabalhadores ou grupos/equipes de trabalho; 

b) exigência de que os trabalhadores usem, de forma permanente ou temporária, adereços, 

acessórios, fantasias e vestimentas com o objetivo de punição, promoção e propaganda; 

c) exposição pública das avaliações de desempenho dos operadores. 

5.14. Com a finalidade de reduzir o estresse dos operadores, devem ser minimizados os 

conflitos e ambiguidades de papéis nas tarefas a executar, estabelecendo-se claramente as 

diretrizes quanto a ordens e instruções de diversos níveis hierárquicos, autonomia para 

resolução de problemas, autorização para transferência de chamadas e consultas necessárias a 

colegas e supervisores. 

5.15. Os sistemas informatizados devem ser elaborados, implantados e atualizados contínua e 

suficientemente, de maneira a mitigar sobretarefas como a utilização constante de memória de 

curto prazo, utilização de anotações precárias, duplicidade e concomitância de anotações em 

papel e sistema informatizado. 

5.16. As prescrições de diálogos de trabalho não devem exigir que o trabalhador forneça o 

sobrenome aos clientes, visando resguardar sua privacidade e segurança pessoal. 

6. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES 

6.1. Todos os trabalhadores de operação e de gestão devem receber capacitação que proporcione 

conhecer as formas de adoecimento relacionadas à sua atividade, suas causas, efeitos sobre a 

saúde e medidas de prevenção. 
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6.1.1. A capacitação deve envolver, também, obrigatoriamente os trabalhadores temporários. 

6.1.2. A capacitação deve incluir, no mínimo, aos seguintes itens: 

a) noções sobre os fatores de risco para a saúde em teleatendimento/telemarketing; 

b) medidas de prevenção indicadas para a redução dos riscos relacionados ao trabalho; 

c) informações sobre os sintomas de adoecimento que possam estar relacionados a atividade de 

teleatendimento/telemarketing, principalmente os que envolvem o sistema osteomuscular, a 

saúde mental, as funções vocais, auditivas e acuidade visual dos trabalhadores; 

d) informações sobre a utilização correta dos mecanismos de ajuste do mobiliário e dos 

equipamentos dos postos de 

trabalho, incluindo orientação para alternância de orelhas no uso dos fones mono ou bi-

auriculares e limpeza e substituição de tubos de voz; 

e) duração de 04 (quatro) horas na admissão e reciclagem a cada 06 (seis) meses, 

independentemente de campanhas educativas que sejam promovidas pelos empregadores; 

f) distribuição obrigatória de material didático impresso com o conteúdo apresentado; 

g) realização durante a jornada de trabalho. 

6.2. Os trabalhadores devem receber qualificação adicional à capacitação obrigatória referida 

no item anterior quando forem introduzidos novos fatores de risco decorrentes de métodos, 

equipamentos, tipos específicos de atendimento, mudanças gerenciais ou de procedimentos. 

6.3. A elaboração do conteúdo técnico, a execução e a avaliação dos resultados dos 

procedimentos de capacitação devem contar com a participação de: 

a) pessoal de organização e métodos responsável pela organização do trabalho na empresa, 

quando houver; 

b) integrantes do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, quando houver; 
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c) representantes dos trabalhadores na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando 

houver; 

d) médico coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

e) responsáveis pelo Programa de Prevenção de Riscos de Ambientais; 

representantes dos trabalhadores e outras entidades, quando previsto em acordos ou convenções 

coletivas de trabalho. 

7. CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE CONFORTO 

7.1. Devem ser garantidas boas condições sanitárias e de conforto, incluindo sanitários 

permanentemente adequados ao uso e separados por sexo, local para lanche e armários 

individuais dotados de chave para guarda de pertences na jornada de trabalho. 

7.2. Deve ser proporcionada a todos os trabalhadores disponibilidade irrestrita e próxima de 

água potável, atendendo à Norma Regulamentadora n.º 24 – NR 24. 

7.3. As empresas devem manter ambientes confortáveis para descanso e recuperação durante 

as pausas, fora dos ambientes de trabalho, dimensionados em proporção adequada ao número 

de operadores usuários, onde estejam disponíveis assentos, facilidades de água potável, 

instalações sanitárias e lixeiras com tampa. 

8. PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL E DE PREVENÇÃO DE RISCOS 

AMBIENTAIS 

8.1. O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, além de atender à 

Norma Regulamentadora n.º 7 (NR 7), deve necessariamente reconhecer e registrar os riscos 

identificados na análise ergonômica. 

8.1.1. O empregador deverá fornecer cópia dos Atestados de Saúde Ocupacional e cópia dos 

resultados dos demais exames. 

8.2. O empregador deve implementar um programa de vigilância epidemiológica para detecção 

precoce de casos de doenças relacionadas ao trabalho comprovadas ou objeto de suspeita, que 

inclua procedimentos de vigilância passiva (processando a demanda espontânea de 
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trabalhadores que procurem serviços médicos) e procedimentos de vigilância ativa, por 

intermédio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames obrigatórios por norma, 

coleta de dados sobre sintomas referentes aos aparelhos psíquico, osteomuscular, vocal, visual 

e auditivo, analisados e apresentados com a utilização de ferramentas estatísticas e 

epidemiológicas. 

8.2.1. No sentido de promover a saúde vocal dos trabalhadores, os empregadores devem 

implementar, entre outras medidas: 

a) modelos de diálogos que favoreçam micropausas e evitem carga vocal intensiva do operador; 

b) redução do ruído de fundo; 

c) estímulo à ingestão frequente de água potável fornecida gratuitamente aos operadores. 

8.3. A notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude das condições 

especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, será obrigatória por meio da emissão 

de Comunicação de Acidente de Trabalho, na forma do Artigo 169 da CLT e da legislação 

vigente da Previdência Social. 

8.4. As análises ergonômicas do trabalho devem contemplar, no mínimo, para atender à NR-

17: 

a) descrição das características dos postos de trabalho no que se refere ao mobiliário, utensílios, 

ferramentas, espaço físico para a execução do trabalho e condições de posicionamento e 

movimentação de segmentos corporais; 

b) avaliação da organização do trabalho demonstrando: 

1. trabalho real e trabalho prescrito; 

2. descrição da produção em relação ao tempo alocado para as tarefas; 

3. variações diárias, semanais e mensais da carga de atendimento, incluindo variações sazonais 

e intercorrências técnico-operacionais mais frequentes; 
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4. número de ciclos de trabalho e sua descrição, incluindo trabalho em turnos e trabalho 

noturno; 

5. ocorrência de pausas inter-ciclos; 

6. explicitação das normas de produção, das exigências de tempo, da determinação do conteúdo 

de tempo, do ritmo de trabalho e do conteúdo das tarefas executadas; 

7. histórico mensal de horas extras realizadas em cada ano; 

8. explicitação da existência de sobrecargas estáticas ou dinâmicas do sistema osteomuscular; 

c) relatório estatístico da incidência de queixas de agravos à saúde colhidas pela Medicina do 

Trabalho nos prontuários médicos; 

d) relatórios de avaliações de satisfação no trabalho e clima organizacional, se realizadas no 

âmbito da empresa; 

e) registro e análise de impressões e sugestões dos trabalhadores com relação aos aspectos dos 

itens anteriores; 

f) recomendações ergonômicas expressas em planos e propostas claros e objetivos, com 

definição de datas de implantação. 

8.4.1. As análises ergonômicas do trabalho deverão ser datadas, impressas, ter folhas numeradas 

e rubricadas e contemplar, obrigatoriamente, as seguintes etapas de execução: 

a) explicitação da demanda do estudo; 

b) análise das tarefas, atividades e situações de trabalho; 

c) discussão e restituição dos resultados aos trabalhadores envolvidos; 

d) recomendações ergonômicas específicas para os postos avaliados; 

e) avaliação e revisão das intervenções efetuadas com a participação dos trabalhadores, 

supervisores e gerentes; 
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f) avaliação da eficiência das recomendações. 

8.5. As ações e princípios do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA devem ser 

associados àqueles previstos na NR-17. 

9. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

9.1. Para as pessoas com deficiência e aquelas cujas medidas antropométricas não sejam 

atendidas pelas especificações deste Anexo, o mobiliário dos postos de trabalho deve ser 

adaptado para atender às suas necessidades, e devem estar disponíveis ajudas técnicas 

necessárias em seu respectivo posto de trabalho para facilitar sua integração ao trabalho, 

levando em consideração as repercussões sobre a saúde destes trabalhadores. 

9.2. As condições de trabalho, incluindo o acesso às instalações, mobiliário, equipamentos, 

condições ambientais, organização do trabalho, capacitação, condições sanitárias, programas 

de prevenção e cuidados para segurança pessoal devem levar em conta as necessidades dos 

trabalhadores com deficiência. 

10. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

10.1. As empresas que no momento da publicação da portaria de aprovação deste Anexo 

mantiverem com seus trabalhadores a contratação de jornada de 06 (seis) horas diárias, nelas 

contemplados e remunerados 15 (quinze) minutos de intervalo para repouso e alimentação, 

obrigar-se-ão somente à complementação de 05 (cinco) minutos, igualmente remunerados, de 

maneira a alcançar o total de 20 (vinte) minutos de pausas obrigatórias remuneradas, concedidos 

na forma dos itens 5.4.1 e 5.4.2. 

10.2. O disposto no item 2 desta norma (MOBILIÁRIO DO POSTO DE TRABALHO) será 

implementado em um prazo para adaptação gradual de, no máximo, 05 (cinco) anos, sendo de 

10% (dez por cento) no primeiro ano, 25% (vinte e cinco por cento) no segundo ano, 45% 

(quarenta e cinco) no terceiro ano, 75% (setenta e cinco por cento) no quarto ano e 100% (cem 

por cento) no quinto ano. 

10.3. Será constituída comissão permanente para fins de acompanhamento da implementação, 

aplicação e revisão do presente Anexo. 
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10.4. O disposto nos itens 5.3 e seus subitens e 5.4 e seus subitens entrarão em vigor em 120 

(cento e vinte) dias da data de publicação da portaria de aprovação deste Anexo, com exceção 

do item 5.4.4 que entrará em vigor em 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta norma. 

10.5. Ressalvado o disposto no item 10.2 e com exceção dos itens 5.3, 5.4, este anexo passa a 

vigorar no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação. 
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