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Com o escopo de facilitar a compreensão deste trabalho no que concerne às
alterações sofridas pela CLT em decorrência da reforma trabalhista e quanto aos
textos que foram introduzidos pela Lei 13.467/17, utilizamos cores diferentes,
assim definidas: para as modificações (azul), para as normas introduzidas
(sublinhado) para o texto que remanesceu inalterado (preto) e para os
comentários (negrito).

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

CAPÍTULO II-A – DO TELETRABALHO 

Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de
teletrabalho observará o disposto neste Capítulo.

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços
preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de
tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se
constituam como trabalho externo.

Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para
a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no
estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.

Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá
constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as
atividades que serão realizadas pelo empregado.

§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de
teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo
contratual.

§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o
presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição
mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.
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Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição,
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura
necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso
de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito.

Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não
integram a remuneração do empregado.

Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira
expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e
acidentes de trabalho.

Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.

Tudo aqui é novidade e este artigo introduz o reconhecimento legal do
teletrabalho, que é mais uma regra que contribuirá para a melhoria das
relações de trabalho, sobretudo nos tempos modernos onde a internet nos
permite fazer quase tudo a distância.

Deve ser destacado que teletrabalho deverá ser preponderantemente
realizado fora das dependências do empregador, contudo o
comparecimento na sede do empregador não descaracterizara esta
modalidade de contrato, desde que sejam tarefas especificas que exijam a
presença do empregado e que, pelo tempo necessário ao seu
desenvolvimento, não descaracterizem a preponderância prevista no art.
75-B como característica e requisito para este tipo de contratação.

Outro aspecto relevante é a necessidade de haver contrato de trabalho
com a previsão do teletrabalho, assim como é imprescindível que haja
aditivo ao contrato de trabalho prevendo a alteração do regime presencial
para o de teletrabalho.

No que tange a alteração de teletrabalho para presencial, segundo a
novel legislação esta poderá decorrer exclusivamente de determinação do
empregador, todavia devendo este garantir ao empregado um prazo para de
transição de no mínimo 15 dias.
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Neste particular entendo que esta norma colide com o estabelecido no
art. 468, da CLT, que estabelece que somente será licita a alteração
contratual quando decorrer de mutuo consentimento, e ainda assim se da
mesma não resultar, direta ou indiretamente, prejuízo para o empregado.

Portanto, para implementar tal modificação entendemos que a
determinação do empregador somente serás valida se contar com a
concordância do empregado e se da mesma não resultar qualquer prejuízo
para o empregado.

Apenas para exemplificar vejamos o caso de um trabalhador
contratado para o teletrabalho que cursa universidade e tem aulas em
horários distintos, tais como a primeira das 7:00 às 8:30, a segunda das
10:30 às 12:00 e a terceira das 16:00 às 17:30, aproveitando-se do intervalo
das mesmas para realizar o teletrabalho.

Se implementada a alteração do redime de teletrabalho para o
presencial este empregado teria que trancar sua faculdade ou mesmo
abandoná-la, o que seria indiscutivelmente prejudicial ao mesmo e, por
efeito, invalidaria a alteração, na forma preconizada pelo art. 468, do
diploma consolidado.

Nosso entendimento está sedimentado no princípio in dubio pro
operário, segundo o qual a norma deve sempre ser interpretada da maneira
mais favorável ao trabalhador, sobretudo neste particular em que a norma
nova desconstitui uma situação mais favorável anteriormente existente e
protegida pela norma anterior.

As partes deverão formalizar um contrato de trabalho no qual restará
prevista a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento
dos equipamentos e/ou infraestrutura necessária a realização do
teletrabalho, bem como as despesas que deverão ser ressarcidas pelo
empregador ao empregado.

Todas as utilidades e/ou infraestrutura fornecidas para o teletrabalho
não integram a remuneração do empregado para nenhum efeito.
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Por último o empregador deverá orientar o empregado a evitar doenças
e acidente de trabalho, devendo o empregado assinar um termo de
compromisso, onde se obriga a seguir as instruções do empregador, o que
implica dizer que o empregador que for contratar e/ou colocar empregados
no regime de teletrabalho devera possuir um termo de compromisso onde
constem as orientações para evitar doenças e acidente de trabalho, o qual
deverá ser obrigatoriamente firmado pelo empregado.
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