
 
 

PRISCILA FREIRE DA SILVA CEZARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TELETRABALHADOR 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador: Professor Titular Dr. Nelson Mannrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo – SP 

2019 

  



 
 

  



 
 

PRISCILA FREIRE DA SILVA CEZARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TELETRABALHADOR 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à Banca 

Examinadora do Programa de Pós-Graduação 

em Direito, da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção do título de Mestre em 

Direito, na área de concentração Direito do 

Trabalho e da Seguridade Social (DTBS), sob a 

orientação do Professor Titular Dr. Nelson 

Mannrich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo – SP 

2019 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Publicação 

Serviço de Processos Técnicos da Biblioteca da 

 Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 
 

            
 
Cezario, Priscila Freire da Silva  
       Saúde e segurança do teletrabalhador / Priscila Freire da Silva Cezario. --
São Paulo, 2019. 
274 p. ; 30 cm. 
      Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
Orientador: Nelson Mannrich. 
 
 

1. Teletrabalho. 2. Teletrabalhador. 3. Saúde e segurança. 4. Ergonomia. 
5. Duração do trabalho.  I. Mannrich, Nelson, orient. II. Título. 
        



 
 

FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome: Priscila Freire da Silva Cezario 

Título: Saúde e segurança do teletrabalhador 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à Banca 

Examinadora do Programa de Pós-Graduação 

em Direito, da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção do título de Mestre em 

Direito, na área de concentração Direito do 

Trabalho e da Seguridade Social (DTBS), sob a 

orientação do Professor Titular Dr. Nelson 

Mannrich. 

 

Aprovada em: ______ / ______ / ______ 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________________________________ 

Julgamento:  _____________________________________________________________ 

 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________________________________ 

Julgamento:  _____________________________________________________________ 

 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição: _____________________________________________________________ 

Julgamento:  _____________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Acima de tudo, ao Professor Nelson Mannrich, meu orientador. Um verdadeiro 

orientador. Nenhuma palavra bastará para expressar minha imensa gratidão a esse homem 

tão humilde e generoso, por tudo que me proporcionou durante o mestrado. De toda forma, 

registro aqui meu agradecimento especial pela efetiva orientação acadêmica, por fazer 

questão de discutir cada decisão pertinente ao programa, pelas amizades que surgiram a 

partir de meu ingresso, pelos encontros que promoveu apenas pelo prazer de fortalecer os 

laços com e entre seus orientandos, pelos intercâmbios, pela oportunidade de trabalho, pelo 

aprendizado diário, pela confiança, paciência e afeto, pela leitura cuidadosa de minha 

dissertação e por respeitar meus pontos de vista divergentes, por vibrar a cada novo resultado 

alcançado no curso de meus estudos, pelo apoio irrestrito durante a batalha mais dura de 

minha vida.  

Aos orientandos mais antigos do Professor Nelson Mannrich, pela calorosa acolhida 

ao grupo. Àqueles a mim contemporâneos e aos mais novos, pelo fraternal companheirismo, 

sobretudo durante cumprimento de créditos, assim como à amizade que levarei para a vida.  

Aos membros do GETRAB-USP que participaram dos intercâmbios proporcionados 

pelo Professor Nelson Mannrich durante meus anos de mestrado: Uruguai (2016), Argentina 

(2016), Chile (2017), Peru (2017), Colômbia (2018) e México (2018). Foram excelentes 

fontes de aprendizado, como também de alegria e amizade. Agradeço pelos bons momentos 

que passamos durante esses anos. 

Aos Professores Antoine Jeammaud, Ari Marcelo Solon, Celso Fernandes 

Campilongo, Elza Antônia Pereira Cunha Boiteux e Ronaldo Porto Macedo Júnior, pelo 

aprendizado em aulas cursadas ao longo do mestrado.  

Aos Professores Estêvão Mallet e Guilherme Guimarães Feliciano, pelas contribuições 

durante meu exame de qualificação.  

Ao companheiro, Marcio, como aos familiares e amigos, por compreenderem minhas 

ausências ao longo dos últimos três anos e por reconhecerem que as presenças muitas vezes 

resultaram de grande esforço.  

  



 
 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

Primordialmente, à memória de meu amado pai. Ninguém nessa vida teve tanto 

orgulho de meus passos como ele. Uma explosão de felicidade a cada conquista. Tivemos a 

chance de festejar juntos meu ingresso ao mestrado. Mas não sua conclusão, porque fui 

surpreendida com sua partida durante os estudos. Onde quer que esteja, vibra agora por mais 

esse resultado alcançado por sua querida filha. Sigo aqui atendendo às suas expectativas.  

Não posso deixar de mencionar meu companheiro, Marcio. Nunca hesitou em me 

apoiar. Da decisão de aderir ao processo seletivo, às aflições das últimas etapas, ele cá esteve 

para segurar minhas mãos.  

Devo aqui incluir minha mãe e irmãos. Que aos mais novos sirva de incentivo para 

valorizar ainda mais a vida acadêmica.  

Livia, grata surpresa que floresceu no curso dos estudos, que ainda nada compreende, 

é para servir de inspiração a você também. Que lhe desperte o instinto estudioso o quanto 

antes possível.  

  



 
 

  



 
 

RESUMO 

 

CEZARIO, Priscila Freire da Silva. Saúde e segurança do teletrabalhador. 274 p. 

Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O presente estudo é dedicado à análise de questões afetas à saúde e segurança do 

teletrabalhador, tendo-se em vista a recente regulamentação do teletrabalho, no Brasil, pela 

Lei nº 13.467/2017. A partir de perspectiva histórica, crítica e devidamente contextualizada, 

serão identificados os destinatários das novas regras, com passagem pelo teletrabalho 

transnacional e transregional, assim como será determinada a medida de aplicação de normas 

regulamentadoras a teletrabalhadores, com ênfase na temática da saúde e segurança. Ainda, 

será sugerida a revogação da isenção de controle de jornada procedida pela Lei nº 

13.467/2017, bem como fornecidos parâmetros para que empregadores comprometidos com 

seus stakeholders pratiquem o que chamamos de autogestão moderada pelo controle, 

independentemente da mencionada revogação. Por fim, será verificado como o empregador 

pode promover a fiscalização do exercício seguro das atividades de seus empregados em 

regime de teletrabalho. Em síntese, o estudo sugere medidas tendentes a efetivar a saúde dos 

teletrabalhadores em seu sentido mais amplo, ou seja, um completo bem-estar, físico, mental 

e social.  

 

Palavras-chave: Teletrabalho. Teletrabalhador. Saúde e segurança. Ergonomia. Duração 
do trabalho.



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

CEZARIO, Priscila Freire da Silva. Health and safety of the teleworker. 274 p. Master – 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

This study is devoted to the analysis of issues related to the health and safety of teleworkers, 

considering the recent regulation of telework in Brazil by Law No. 13467/2017. From a 

historical, critical and contextualized perspective, it will be identified the addressees of the 

new standards, with passage through transnational and transregional telework, as well as it 

will be determined the measure of application of Regulatory Norms to teleworkers, with 

emphasis to the issue of the health and safety. Moreover, it will be suggested the revocation 

of the exemption of shift control proceeded by Law No. 13467/2017, as well as it will be 

provided parameters to employers committed with their stakeholders practice what we call 

self-management moderated by control, regardless of the mentioned revocation. Finally, it 

will be verified how the employer can promote the inspection of the safe exercise of the 

activities of its employees within a telework policy. In summary, the study suggests 

measures tending to effect the health of teleworkers in the broadest sense, that is, a complete 

well-being, physical, mental and social. 

 

Keywords: Telework. Teleworker. Health and safety. Ergonomics. Work duration. 
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INTRODUÇÃO 

 

i. Linha de pesquisa e projeto acadêmico 

 

O presente estudo visa a examinar questões afetas à saúde e segurança do 

teletrabalhador. O trabalho insere-se na linha de pesquisa “direitos sociais no contexto dos 

direitos humanos”, da área de concentração Direito do Trabalho e da Seguridade Social 

(DTBS), compondo o projeto acadêmico “a eficiência dos institutos, normas e princípios de 

direito interno, comunitário e internacional do trabalho e a efetivação dos direitos humanos”.  

 

ii. Justificativa da escolha e da importância do tema 

 

Nas últimas décadas, a sociedade presenciou vertiginosa evolução da tecnologia. Ao 

lado do desenvolvimento tecnológico, os centros urbanos ficaram superlotados, os 

problemas ambientais cresceram e a saúde mental de trabalhadores foi afetada. 

Paralelamente, os direitos fundamentais da pessoa humana foram aprimorados. A 

Constituição Cidadã, de 1988, é prova desse aprimoramento.  

Os paradoxos retratados no parágrafo precedente despertam a necessidade de uma 

revisita ao modelo tradicional de prestação de serviços a empregador, notadamente no que 

toca ao local a partir do qual as atividades são desenvolvidas. Os meios tecnológicos 

contemporâneos não justificam a concentração de profissionais que os têm como ferramentas 

de trabalho em escritórios profissionais. Computadores, smartphones e afins permitem a 

arquitetos, advogados, engenheiros, jornalistas, publicitários, tradutores, vendedores, etc., 

prestarem serviços aos seus empregadores a partir de seus próprios domicílios.  

A adesão de empregados e empregadores ao teletrabalho em domicílio reduziria o 

impacto ambiental causado pelos veículos automotores desses empregados que, diariamente, 

deixam seus lares para permanecer tempo considerável de seu dia apenas dentro de seus 

automóveis, sem nada usufruir ou produzir, além de poluição e estresse. Os empregados que 

fazem uso dos sistemas públicos de transporte, como aqueles que adotam o veículo particular 

com o propósito de se deslocar de casa para o trabalho, e do trabalho para casa, também 

perdem seu precioso tempo com locomoção. Aliás, considerada a ineficiência dos meios 

públicos de transporte, as consequências do excessivo tempo perdido com deslocamento são 

ainda mais danosas a esse grupo de trabalhadores. 
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Considerada a atual conjuntura do tráfego urbano e tendo em mente a incessante busca, 

derivada de mandamento constitucional, da melhoria da condição social dos trabalhadores, 

o empregado, em função de modelo organizacional ultrapassado, não pode permanecer 

refém de longos períodos de deslocamento. Não pode suportar sozinho os ônus dos 

congestionamentos.  

Por outro lado, não se pretende impor ao empregador a assunção de tal encargo, 

passando a remunerar o tempo de locomoção de seus empregados. O teletrabalho em 

domicílio representa solução razoável para que nenhum dos protagonistas da relação 

empregatícia sofra as consequências danosas dos congestionamentos que assolam os grandes 

centros urbanos. A modalidade de teletrabalho em domicílio é privilegiada no presente 

estudo, em detrimento de outras, por ser aquela que melhor atende à necessidade de eliminar 

o período de deslocamento da rotina dos teletrabalhadores. 

A princípio, o teletrabalho em domicílio imporia ao empregador os custos com 

deslocamentos de informações, assim como com a infraestrutura tecnológica e ergonômica 

adequada ao exercício das atividades do empregado. Em contrapartida, poderia passar suas 

instalações físicas centralizadas para escritórios menores, reservados às excepcionais 

situações em que os empregados em regime de teletrabalho em domicílio necessitassem se 

encontrar com seu superior hierárquico, colegas de trabalho e, ou, clientes. Ainda, o 

empregador passaria a contar com uma mão de obra mais produtiva, em consequência da 

satisfação proporcionada por atividades pessoais que passariam a ser exercidas em lugar do 

tempo expendido com deslocamento. 

Há diversos aspectos do teletrabalho em domicílio a serem explorados do ponto de 

vista acadêmico. A opção pelo tema da saúde e segurança deriva da natureza instigante de 

tal modalidade. O regime desafia a conciliar direitos fundamentais do empregado, de 

inviolabilidade de domicílio e privacidade, com o poder diretivo do empregador, mais 

precisamente no que toca à fiscalização. Se na relação de trabalho típica o empregador tem 

obrigação irrestrita de zelar pela saúde e segurança de seus empregados, no teletrabalho em 

domicílio sua atuação é naturalmente mais limitada. Afinal, em seu domicílio, o empregado 

não está sujeito à permanente vigilância de membro da CIPA, ou de responsável análogo, e, 

portanto, não tem ninguém para lhe advertir a respeito das posturas e demais condições de 

trabalho adequadas.  

A opção pelo tema da saúde e segurança decorre, ainda, do tratamento conferido à 

matéria pela Lei nº 13.467/2017, da escassez de doutrina dedicada a esse específico aspecto 
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do regime e de nossa preocupação com a qualidade de vida dos trabalhadores, inserida em 

um projeto maior de busca da felicidade.  

 

iii. Tema a ser desenvolvido e suas limitações 

 

Tendo em vista a possibilidade de o teletrabalho ser praticado por empregado da 

iniciativa privada e prestador de serviços autônomo, assim como por servidor ou empregado 

público, esclarece-se que o presente estudo se limita ao teletrabalhador empregado, mesmo 

porque a regulamentação do regime pela Lei nº 13.467/2017 vincula somente esse 

contingente de trabalhadores. 

Como será visto por ocasião da análise de seus pressupostos, o teletrabalho é marcado 

pelo uso intensivo das TIC como parte de uma rotina. O destaque é realizado para registrar 

que o presente estudo não aborda os regimes que emergem de novas formas de organização 

do trabalho. As TIC, no teletrabalho, são imprescindíveis à execução da atividade contratada, 

ao passo que, no trabalho por demanda via plataformas digitais, servem apenas para 

promover a interface entre prestador e tomador de serviço.  

Ainda, apesar de o regime de teletrabalho, em tese, poder ser praticado a partir dos 

mais variados locais, como telecentros, telecottages e espaços de coworking, o presente 

estudo cuida do teletrabalho realizado a partir do domicílio do teletrabalhador. Diante da 

centralidade do domicílio para o presente estudo, esclarece-se que aqui não se analisa o 

trabalho doméstico. Outro aspecto não enfrentado, apesar de se referir a responsabilidades 

do empregador em tema de saúde e segurança, é a natureza da responsabilidade em caso de 

ocorrência de acidente ou eclosão de doença. 

 

iv. Principais questões a serem analisadas 

 

As principais questões a serem analisadas nessa pesquisa derivam de dispositivos 

inseridos à CLT pela Lei nº 13.467/2017. Iniciando pelo artigo 75-E, verifica-se que seu 

caput impõe ao empregador o dever de instruir o teletrabalhador quanto aos cuidados a serem 

tomados para evitar doenças e acidentes de trabalho. Já o parágrafo único impõe ao 

teletrabalhador o dever de se comprometer a seguir as instruções fornecidas pelo empregador 

mediante firma de termo de responsabilidade. Será investigado, assim, o que significa 

instruir o teletrabalhador, bem como se a instrução, pelo empregador, e assinatura de termo 
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de responsabilidade, pelo teletrabalhador, seria o suficiente para isentar o empregador de 

obrigações em matéria de saúde e segurança. 

Já o parágrafo único, do artigo 611-B, dispõe que “[r]egras sobre duração do trabalho 

e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho”. 

Voltando-se a presente pesquisa à análise de questões afetas à saúde e segurança do 

teletrabalhador, será investigado se as regras sobre duração do trabalho de fato não são 

consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Concluindo-se a partir 

de vasta doutrina pela inadequação do dispositivo em referência, será investigado se o 

legislador agiu com acerto ao afastar de teletrabalhadores a aplicação de regras alusivas à 

duração do trabalho. 

 

v. Metodologia 

 

As indagações acima levantadas serão investigadas a partir do método de pesquisa 

dedutivo, baseado tanto em doutrina clássica quanto em autores especializados, assim como 

em legislação estrangeira. A pesquisa será conduzida em seis capítulos. 

 No primeiro capítulo, construído a partir de vasta doutrina, com destaque para obras 

de Domenico De Masi, Jeremy Rifkin e Manuel Castells, serão lançadas as bases históricas 

que fundamentam as conclusões extraídas ao final do estudo. Serão examinadas as 

transformações do mundo do trabalho, passando por modelos pré-industriais e Revoluções 

Industriais, com exame crítico de cada uma das questões sociais a elas inerentes, destacando-

se os impactos do desemprego estrutural resultante da automatização. Nesse compasso, serão 

abordados analiticamente os objetivos perseguidos pela comunidade empresarial com cada 

uma das Revoluções Industriais, passando pelo papel do Estado na preservação da coesão 

social. Na sequência, serão analisadas as transformações dos perfis do empregado e do 

empregador, para ao final se discorrer sobre a origem do teletrabalho, fruto da Terceira 

Revolução Industrial e das políticas de flexibilização nascidas na Terceira Revolução. 

No segundo capítulo, serão examinados os fundamentos legais do teletrabalho nos 

planos internacional, comunitário, de alguns países estrangeiros e no plano normativo 

brasileiro. No plano normativo de países estrangeiros, será mencionada apenas a 

regulamentação de base para os demais capítulos, ou seja, aquela com a qual tivemos contato 

no curso da pesquisa, sem a pretensão de compor um rol exaustivo dos países que 

regulamentaram o teletrabalho. A seção passará pela Argentina, Colômbia, Costa Rica, 

Espanha, EUA, França, Hungria, Itália, Peru, Portugal e Romênia. Foram adotadas como 
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ponto de partida do levantamento bibliográfico as legislações portuguesa, espanhola, 

francesa e italiana, visto que, segundo Nelson Mannrich (2013: 566), o Direito do Trabalho 

pátrio é baseado no modelo de relações trabalhistas de tais regulamentações, “importante 

referência para nós”.  

Na seção reservada ao plano normativo brasileiro, será examinado o panorama 

legislativo anterior à regulamentação do teletrabalho pela Lei nº 13.467/2017, a ser analisada 

sob a perspectiva da sociologia jurídica. Para tanto, será enfrentada a doutrina de Eugen 

Ehrlich, eleito em razão do contato que tivemos com sua teoria na disciplina “Ehrlich, Kelsen 

e Luhmann: Três Conceitos de Direito”, ministrada de 11/08/2017 a 23/11/2017, pelo 

Professor Celso Fernandes Campilongo. Ainda em razão do contato proporcionado pela 

disciplina do Professor Campilongo, a análise sociológica visitará a doutrina de Rafaelle De 

Giorgi e Gunther Teubner. A seção será também pautada em exame dos relatórios 

legislativos que deram origem à regulamentação do teletrabalho pelo ordenamento jurídico 

pátrio. Estratégias para incentivar o teletrabalho serão mencionadas no final do capítulo. 

No terceiro capítulo, será examinado o conceito de teletrabalho, distinguindo-o de 

figuras afins, como também o conceito de teletrabalhador. Na sequência, serão analisados os 

pressupostos do teletrabalho, para em seguida se passar para a classificação providenciada 

pela doutrina. Em seguida, será exibido um panorama sobre o Direito Internacional Privado, 

com vistas a definir o direito aplicável sobre o teletrabalho transnacional. A seção é baseada, 

predominantemente, em obra de Antonio Galvão Peres. Logo após, em seção dedicada ao 

teletrabalho transregional, serão tecidas considerações a respeito da norma coletiva aplicável 

quando o domicílio do teletrabalhador se situar em base territorial distinta do 

estabelecimento do empregador ao qual ele estiver vinculado por um elo de subordinação. 

No quarto capítulo, serão analisados o conceito de saúde, seu panorama regulamentar 

e a questão do isolamento. Serão examinadas normas regulamentadoras envolvendo 

SESMT, CIPA, PCMSO, PPRA, insalubridade, periculosidade e ergonomia, assim como a 

medida de sua aplicação a teletrabalhadores, com maior destaque para a temática da 

ergonomia. No capítulo em apreço serão abordadas a importância da análise do perfil do 

teletrabalhador, como também da formação desse profissional para trabalhar a partir de seu 

domicílio. Ao final do capítulo, será verificado se o teletrabalho realmente provoca o 

isolamento do teletrabalhador, como também serão examinadas medidas tendentes a 

combater esse risco. 

No quinto capítulo, serão analisadas as relações entre duração do trabalho e saúde. Em 

primeiro lugar, será posta em xeque a prescrição jurídica contida no parágrafo único, do 



24 
 

novo artigo 611-B, da CLT, que nega às regras atinentes à duração do trabalho o caráter de 

normas de saúde e segurança do trabalho. Em segundo lugar, serão relacionadas críticas ao 

tratamento conferido pela Lei nº 13.467/2017 à jornada do teletrabalhador. Será discutida a 

possibilidade de controle de jornada, como analisadas as consequências da efetividade de 

controle e especificidades a ele inerentes, incluindo exame da lei de proteção de dados 

recentemente incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, para em seguida marcar a posição 

assumida pela autora. Ao final do capítulo, será discutido o direito à desconexão, com 

referência ao dano existencial. 

No sexto capítulo, a possibilidade de fiscalizar as condições de trabalho do 

teletrabalhador, tanto pelo empregador quanto por agentes da inspeção do trabalho, será 

aferida a partir do princípio da inviolabilidade de domicílio. Duas correntes serão discutidas, 

inclusive sob a ótica da regra da proporcionalidade, com destaque da posição assumida pela 

autora ao final.  
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CONCLUSÕES 

 

O teletrabalho é fruto da Terceira Revolução Industrial, quando surgidas novas formas 

de organização do trabalho, por força da demanda de flexibilização derivada da 

transformação do paradigma operacional ocorrida em tal momento histórico. Deve ser 

incentivado porque salutar para a sociedade, para o empregador e, sobretudo, para a pessoa 

do teletrabalhador. Esse incentivo deve provir de políticas fiscais, não pela via da 

precarização promovida pela Lei nº 13.467/2017, mesmo porque discute-se se a onda 

flexibilizatória em curso desde a década de 1970 de fato veio para concretizar projeto 

iniciado no curso da Primeira Revolução Industrial, de substituir a força de trabalho humano, 

tanto mais quanto possível, pela força das máquinas. Vale dizer, pouco importa se rígida ou 

flexível a regulamentação do teletrabalho. O projeto de automatização é irreversível. 

A nosso ver, as medidas propostas no presente estudo para efetivar a saúde dos 

trabalhadores em seu sentido mais amplo são simples. Aos empregadores compete fornecer 

condições para que empregados e seus representantes exerçam seu dever de cooperação, 

precisamente por meio do reconhecimento de direitos de informação, consulta e formação. 

Aos empregados compete cumprir as instruções fornecidas pelo empregador e colaborar com 

a empresa quanto à aplicação das normas de saúde e segurança. Aos sindicatos, por meio da 

negociação coletiva, aprimorar em favor dos teletrabalhadores o patamar mínimo contido 

em leis, normas regulamentadoras, entre outras fontes heterônomas. À autoridade 

competente em matéria de saúde e segurança do trabalho, redigir cartilha orientadora e 

processo de certificação de competências para o teletrabalho, similar ao regime praticado na 

Argentina, sem prejuízo da fiscalização. 

Em relação à indagação formulada na introdução a respeito de obrigações do 

empregador em face do caput e parágrafo único do novo artigo 75-E, da CLT, conclui-se 

que sua responsabilidade para com a saúde e segurança de seus teletrabalhadores não se 

esgota com a instrução e termo de responsabilidade de que tratam os dispositivos. SESMT e 

CIPA devem participar ativamente da política de teletrabalho desenvolvida pelo 

empregador, assim como teletrabalhadores devem ser adicionados à base de cálculo relativa 

à composição de tais órgãos, assegurando-se a teletrabalhadores a possibilidade de participar 

de processo de eleição de representante dos trabalhadores na CIPA.  

Do mesmo modo, teletrabalhadores devem se sujeitar aos exames médicos 

obrigatórios concebidos pelo PCMSO, com destaque para o de mudança de função, tanto ao 
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passar para o regime de teletrabalho quanto ao regressar ao regime típico, devendo-se ainda 

enfatizar a necessidade de sua periodicidade ser reduzida a seis meses. Os exames podem 

ser realizados por médico da localidade em que situado o respectivo domicílio, contanto que 

sem custos ao empregado e que ouvido o SESMT responsável pelo estabelecimento ao qual 

subordinado. Sem prejuízo de avaliação de desempenho a ser conduzida pelo respectivo 

gestor, a avaliação médica deve visar a identificar a aptidão do trabalhador para ingressar no 

regime de teletrabalho ou nele permanecer. De fato, riscos inerentes ao teletrabalho podem 

ser evitados mediante inclusão de empregados com perfil adequado. As políticas de 

teletrabalho concebidas pelo Manual argentino de Boas Práticas no Teletrabalho, como pela 

Prefeitura de Los Angeles, na Califórnia, fornecem interessantes subsídios para identificação 

do perfil adequado ao regime. 

A estação de teletrabalhadores não deve ser objeto do PPRA, mas em suas ações e 

princípios deve ser baseada a AET, a ser desenvolvida com base nas características do 

mobiliário e dos equipamentos de trabalho a serem utilizados por teletrabalhadores tais como 

dispostas in loco. Em função de sua responsabilidade social, empregadores devem orientar 

seus empregados quanto aos limites de exposição a agentes insalubres, o que não significa 

assumir ônus, como fornecer EPI ou pagar adicional, relacionados à exposição derivada de 

circunstâncias alheias ao seu poder diretivo. Não obstante, mediante complementação da 

NR-17, recomendada neste estudo, empregadores devem fornecer extintor portátil contra 

incêndio e caixa de primeiros socorros a teletrabalhadores.  

A NR-17 contempla inúmeras disposições tendentes a promover a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas de trabalhadores em geral. Com 

exceção da jornada diferenciada de seis horas, destinada à atividade de operação de 

teleatendimento/telemarketing, assim como dos intervalos diferenciados e controle do tempo 

de trabalho, teletrabalhadores em geral devem ser beneficiados pelas disposições da NR-17, 

em especial pelo seu anexo II, examinadas nesse estudo. Além da similitude entre as estações 

de trabalho do teletrabalhador e do operador de teleatendimento/telemarketing, a aplicação 

das disposições em referência ao teletrabalhador se justifica por promover o exercício 

ergonomicamente adequado das atividades em regime de teletrabalho, como por versar sobre 

mecanismos para monitoramento da produtividade e capacitação dos empregados, além de 

relacionar a necessidade de o PCMSO reconhecer e registrar os riscos identificados na AET. 

O cumprimento da NR-17 é fundamental para prevenir LER/DORT, entre outras 

moléstias de efeito retardado associadas ao uso de computador, como glaucoma, doenças de 

coluna, perda de audição, além de estresse emocional. A NR-17 reflete preocupação também 
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com o risco de obesidade, que pode ser combatido mediante incentivos para 

teletrabalhadores praticarem atividade física e se alimentarem de forma saudável. Custos de 

infraestrutura necessária e adequada à NR-17 não podem ser transferidos ao empregado. 

Porém, se o empregado, por ocasião do início da prestação de serviços em regime de 

teletrabalho, já dispuser em sua residência dessa infraestrutura, as partes poderão acordar a 

isenção de custos do empregador.  

Os riscos contemplados pela NR-17 não constituem peculiaridade do regime de 

teletrabalho, situando-se em diferente plano o fator isolamento. O teletrabalho não 

necessariamente promove isolamento, porque a socialização fora do ambiente profissional é 

mais provável. Não obstante, reclama-se a socialização de questões relacionadas ao trabalho, 

que pode ser promovida mediante fixação de número mínimo de dias para prestação de 

serviços nas dependências do empregador, além de incentivos para uso de redes sociais ou 

mesmo de robôs móveis de telepresença, respeitando-se a preferência de trabalhadores mais 

introspectivos por não utilizar tais ferramentas.  

Quanto à indagação endereçada na introdução envolvendo o significado da expressão 

instruir, presente no caput, do novo artigo 75-E, da CLT, conclui-se que teletrabalhadores 

devem ser treinados com vistas à melhoria de sua produtividade e nível de qualificação. A 

formação deve servir também para preparar o teletrabalhador a lidar com uma estrutura mais 

enxuta, administrar de forma responsável a liberdade de gestão de seu tempo de trabalho, 

treinar seus familiares e amigos para que compreendam que o período dedicado ao trabalho 

em regime de teletrabalho é um período normal de trabalho e compreender que existem 

regras a serem respeitadas no trabalho desenvolvido em seu domicílio, como ocorre nas 

instalações do empregador.  

A formação deve ainda versar sobre ergonomia, cumprimento das normas de saúde e 

segurança, questões decorrentes da mudança de horário de trabalho e do isolamento de 

colegas de trabalho, sem olvidar de técnicas anti-estresse. Deve ser realizada a cada seis 

meses, com duração de pelo menos quatro horas, contínuas ou não, podendo ser presencial 

ou à distância, via palestras ou cursos. Gerentes de teletrabalhadores devem ser treinados 

para mantê-los produtivos, assim como para incutir a cultura do regime em trabalhadores 

não qualificados para o regime, com vistas a desenvolver suas habilidades para trabalhar em 

casa. 

No que diz respeito à indagação contida na introdução acerca do acerto do legislador 

ao afastar de teletrabalhadores a aplicação de regras alusivas à duração do trabalho, conclui-

se em sentido negativo. Em lugar da isenção de jornada inserida no inciso III, do artigo 62, 
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da CLT, cuja revogação recomendamos, propomos praticar o que denominamos autogestão 

moderada pelo controle, concretizada por meio de login e logoff. Nesse sistema, a ser 

combinado com banco de horas, prestigia-se a liberdade do teletrabalhador para administrar 

seu tempo de trabalho, ao mesmo tempo em que se preserva o limite de quarenta e quatro 

horas semanais fixado pela Constituição.  

A nosso ver, independentemente da revogação do novo inciso III, do artigo 62, da 

CLT, empregadores preocupados com a qualidade de vida de seus empregados podem 

praticar a autogestão moderada pelo controle, observados os ditames da Lei nº 13.709/2018, 

sobre proteção de dados pessoais, precisamente no que toca ao consentimento do empregado. 

A propósito, o dispositivo, atinente à duração do trabalho, foi examinado nesse estudo, sobre 

saúde e segurança, porque verificada aqui a inadequação da afirmação inserida no parágrafo 

único, do artigo 611-B, da CLT, de que “[r]egras sobre duração do trabalho e intervalos não 

são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho”. Responde-se, 

assim, à indagação presente na introdução quanto à natureza das regras sobre duração do 

trabalho. 

As providências até aqui relacionadas não limitam as obrigações do empregador em 

matéria de saúde e segurança do teletrabalhador. São complementadas pela fiscalização das 

condições de trabalho, inevitável por força de tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 

Pode ser realizada mediante prévio aviso e anuência do empregado, devendo-se adicionar a 

esses pressupostos o acompanhamento do responsável pela fiscalização pelo empregado ou 

por alguém de sua família por este designado, como prevê a Lei complementar nº 150/2015, 

a ser aplicada por analogia.  

Para o caso de o empregado expressamente recusar a fiscalização in loco, sob o prisma 

de seu dever geral de cooperação, deve-se permitir a utilização de checklist para ele próprio 

aferir a conformidade de suas condições de trabalho a parâmetros mínimos de saúde e 

segurança, obviamente mediante orientações dos responsáveis pelo cumprimento das 

normas de saúde e segurança na empresa.  

Em qualquer caso, a forma mediante a qual o exercício seguro das atividades será 

fiscalizado, se direta, presencialmente, ou indireta, via checklist, deve ser relacionada no 

contrato de trabalho ou no aditivo contratual para implementação do regime. Por força da 

Convenção nº 81, da, OIT, ratificada pelo Brasil, o checklist não será oponível aos agentes 

da inspeção.  

As medidas aqui propostas serão consideradas rígidas a depender da lente a partir da 

qual sejam analisadas. A nosso ver, a nova regulamentação precariza a condição de trabalho 
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do teletrabalhador, porque piorou as condições de trabalho do teletrabalhador, em 

comparação com o empregado típico ou com o próprio teletrabalhador no período pré-

reforma. Isso sobretudo diante da tentativa de isentar o empregador de qualquer 

responsabilidade em matéria de saúde e segurança do teletrabalhador, inclusive por causa da 

isenção de jornada sem qualquer tipo de ressalva, equiparando-se teletrabalhadores a 

detentores de cargo de confiança. O regime não é privilégio de altos empregados ou de 

empregados revestidos de atividades intelectuais, considerados empregados de colarinho 

branco. Pode ser praticado também por trabalhadores considerados de colarinho azul, 

incumbidos de inserir dados em sistema ou de qualquer outra atividade repetitiva e 

desprovida de manifestação criativa e, ou, intelectual. Nesse compasso, pensamos que 

somente as providências aqui sugeridas podem de fato promover um completo bem-estar, 

físico, mental e social aos teletrabalhadores em geral.
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