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empresa, sob pena de desrespeito
ao princípio constitucional da
inviolabilidade domiciliar. Além
disso, o monitoramento remoto
deve se restringir aos arquivos e
programas relacionados com as
atividades exercidas pelo
empregado; portanto, não se
deve verificar, por exemplo, a
correspondência particular do
empregado (mediante e-mail)
ou textos e arquivos que
não guardem relação com
o contrato de trabalho.
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e funcionário, seja por meio de
contratos individuais ou acordo
ou convenção coletiva. Nesse
contrato devem constar as
condições pelas quais será
desenvolvido o home office.
Embora não exista uma
disposição no ordenamento
jurídico brasileiro quanto à
jornada de trabalho nesse
modelo, o seu controle e o direito
ao recebimento de horas extras
deve ser regido pelo contrato de
trabalho. "Se o empregado foi
contratado para trabalhar em
regime home office, pelo qual a
empresa fornece todos os
equipamentos para
desenvolvimento das atividades e
não controla horário, mas, tão
somente, produção, verifica-se
que não há por que falar em
trabalho extraordinário, uma vez
que é produção. Mas, se esta
ultrapassar o limite legal e
convencional, terá direito a horas
extraordinárias", avalia Luciana.
Se a contratação para atividades
laborais em casa não prevê
controle de jornada de trabalho,
não se faz jus ao pagamento de
horas extraordinárias. Mas, se
esse trabalho é controlado - seja
por e-mails, MSN, skype,
telefones ou softwares que
conseguem precisar quantas
horas, em que e qual momento a
pessoa estava trabalhando -, a
advogada acredita que cabe a
percepção de horas
extraordinária quando
extrapolado o limite de oito
horas diárias.

é

s facilidades de conexão
criadas pela tecnologia e
o tempo (cada vez maior)
perdido no trânsito das grandes
cidades têm levado muitas
empresas e profissionais a
olharem com bons olhos a
possibilidade de trabalhar de
casa. Mas o que se apresenta
como uma excelente alternativa
para driblar alguns problemas
pode, se não levado a sério em
seu desenho, gerar mais dor de
cabeça. Em especial para a
organização.
Sem uma legislação específica
para regulamentar o teletrabalho
no Brasil, tramita no Congresso
Nacional o Projeto de Lei n°
3129/04 que propõe alteração no
artigo 6 da CLT. Se aprovado, ele
reconhecerá os meios telemáticos
e informatizados de comando,
controle e supervisão,
equiparando-os, para fins de
subordinação jurídica, aos meios
pessoais e diretos de comando,
controle e supervisão do trabalho
alheio. Enquanto isso não
acontece, a advogada trabalhista
Luciana Fernandes D' Oliveira,
da Crivelli Advogados
Associados, diz que o trabalho
executado em casa não se
diferencia do realizado nas
dependências do empregador,
desde que preenchidas as
condições para a configuração
do vínculo empregatício:
subordinação hierárquica,
habitualidade, dependência
econômica e pessoalidade,
em conformidade com o
artigo 3 da CLT.
Para evitar o aparecimento de
um passivo trabalhista, o
primeiro cuidado recomendado
pela advogada é a necessidade de
se criar um pacto entre empresa
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Outro grande desafio do home
office é respeitar a intimidade do
empregado. No caso de
monitoramento, deve ser
respeitado o horário comercial
(das 9 às 19 horas), por parte da

Fonte: Melhor: gestão de pessoas, Especial Tecnologia, São Paulo, p. 36-37, 2011.

