TRABALHO À DISTÂNCIA

Apesar da lei 12551/2011 tratar o assunto como inovação, o trabalho à
distância vem sendo praticado no Brasil desde a década de 90, principalmente pelas
empresas multinacionais, onde a administração se revestia de modernidade e com
destaque a dirigentes de grande porte e experiência.
No Brasil, fora as multinacionais ou empresas de origem estrangeira,
principalmente alemã, ainda predominava a presença física do profissional na sede da
empresa. Herança do escravagismo e do poder de polícia do patrão.
Contudo, a presença de empresários e empreendedores com visão moderna e
voltada para a PRODUTIVIDADE, o TRABALHO À DISTÂNCIA ganhou formas e
contornos especiais, sempre com a proteção da Consolidação das Leis do Trabalho, art.
6º:
“Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do
empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a
relação de emprego”.
Com o avanço da tecnologia, formas de comunicação e interligação foram
incorporadas ao trabalho à distância: celular (com a mais moderna tecnologia),
computadores (idem), Pager, etc. No que resultou a prefalada alteração:
“NÃO SE DISTINGUE ENTRE 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”.
PARÁGRAFO ÚNICO (INTRODUZIDO). “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”.
E é essa situação especial que a alteração da CLT pretende proteger: equipara
os meios telemáticos e informatizados (como internet e celular) aos meios pessoais e
diretos de comando e supervisão do trabalho.
Não se trata absolutamente do uso de celular coorporativo ou de e-mail
funcional.
Tais comodidades são fornecidas pelo empregador para uma melhor
integração entre os colaboradores, inclusive para uso próprio somente deverão ser
utilizados em situação emergencial. Portanto não será ouso desta tecnologia, fora do
horário de trabalho, mas de forma esporádica e para atender tais situações não se
caracteriza hora extra. Não se tratam absolutamente de formas de CONTROLE e
SUPERVISÃO.

É importante esclarecer que não há lei qualquer menção direta no sentido de
que a troca de um e-mail ou telefonema, entre o empregador e o empregado, fora do
ambiente do trabalho e mesmo fora do horário normal de expediente, será
necessariamente trabalho extraordinário. Mesmo que tais comunicações necessitem de
resposta.
Para que caracterizem HORAS EXTRAS torna-se necessário a constatação de
um procedimento continuado, por parte do empregador: “CONSIDERA-SE COMO TEMPO
DE SERVIÇO EFETIVO O PERÍODO EM QUE O EMPREGADO ESTEJA À DISPOSIÇÃO DO
EMPREGADOR, AGUARDANDO OU EXECUTANDO ORDENS, SALVO DISPOSIÇÃO ESPECIAL
EXPRESSAMENTE CONSIGNADA.”
Portanto continua em aplicação a Súmula 428 – Sobreaviso: “O USO DE
APARELHO DE INTERCOMUNICAÇÃO, A EXEMPLO DO BIP, ”PAGER” OU APARELHO
CELULAR, PELO EMPREGADO, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA O REGIME DE SOBREAVISO,
UMA VEZ QUE O EMPREGADO NÃO PERMANECE EM SUA RESIDÊNCIA AGUARDANDO, A
QUALQUER MOMENTO, CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO.”
O regime de sobreaviso é caracterizado pela obrigação do empregado de
permanecer À DISPOSIÇÃO do empregador, inclusive para deslocamentos.
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