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após a pandemia da COVID-19



Objetivo 
desse guia

________________________________

As recentes mudanças na forma de organização do trabalho, no atual 
contexto da pandemia global da COVID-19, despertaram diversas 
dúvidas sobre a implementação e manutenção do teletrabalho.

Diante deste novo cenário, este guia foi elaborado observando as 
exigências legais e recentes decisões proferidas na Justiça do Trabalho, 
com a finalidade de diminuir o risco de passivo trabalhista sobre 
teletrabalhadores e doenças ocupacionais. 

Você encontrará informações que visam a promoção da saúde e qualidade 
de vida dos teletrabalhadores, com orientações sobre questões de 
ergonomia física, incluindo aspectos relacionados à postura, adequação 
do posto de trabalho e pausas necessárias. 
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O contrato de trabalho no modelo à distância ou o teletrabalho é definido 
por uma prestação de serviços executada preponderantemente fora das 
dependências do estabelecimento do empregador, utilizando-se meios 
de comunicação tecnológicos, tendo como principais instrumentos para a 
execução do trabalho remoto o computador e o smartphone. 

Desde o início do isolamento social decorrente das recomendações para 
enfrentamento da pandemia pela transmissão da Covid-19, o teletrabalho 
vem sendo amplamente utilizado pelos mais variados ramos de atividade, 
trazendo diversas dúvidas à respeito de sua implementação e manutenção. 

A possibilidade de alteração da modalidade do regime de trabalho 
presencial para telepresencial possibilitou para muitos empregadores que 
as atividades empresariais não fossem paralisadas completamente e ainda 
continua sendo bastante utilizada. Mas, se não implementada 

corretamente, poderá acabar provocando riscos trabalhistas para os 
empregadores. 

Esse modelo de trabalho não é tão recente como pode parecer, pois já 
existia na legislação trabalhista, no entanto, o teletrabalho só foi 
regulamentado a partir da implementação da Reforma Trabalhista, em 
2017, por meio de um capítulo próprio com regras e diretrizes específicas 
que devem ser seguidas para seu correto enquadramento nessa 
modalidade.

O contrato de teletrabalho deverá especificar  expressamente quais 
serão as atividades desempenhadas pelo empregado, inexistindo  
imposição legal sobre o local onde será exercido o trabalho remoto, 
podendo ser executado, inclusive, no próprio estabelecimento comercial, 
desde que necessariamente as atividades no estabelecimento do 
empregador sejam esporádicas, preponderando a prestação de serviço fora 
das dependências do empregador.
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Importante ressaltar que, se inicialmente o contrato de trabalho foi 
firmado para o regime presencial, a alteração contratual para o regime de 
teletrabalho, depende da aceitação do empregado, por meio de um aditivo 
ao contrato de trabalho original.

Portanto, todos os trabalhadores que precisaram mudar o regime de 
trabalho, durante a pandemia da COVID-19, para trabalhar de casa, 
necessariamente deverão ter formalizada a mudança de regime por meio 
de aditivo ao contrato de trabalho. Caso contrário, estarão correndo o 
risco de serem penalizadas pelos órgãos fiscalizadores e, ainda potencial 
passivo com possíveis reclamações trabalhistas decorrentes dessa 
irregularidade.

Em contrapartida, a alteração do trabalho remoto para o trabalho nas 
dependências da empresa poderá ser alterado unilateralmente pelo 
empregador, desde que observe um período mínimo de quinze dias para 
essa transição.

Nesta perspectiva, importante que o teletrabalho esteja disposto no 
contrato individual de trabalho por meio de um aditivo, com as 
especificações de quais atividades serão realizadas pelo empregado e com 
assinatura do empregado concordando expressamente com a mudança de 
regime, ainda que seja temporária.

Neste novo cenário de necessidade de isolamento social, percebe-se que o 
teletrabalho, em que pese pouco regulamentado, ainda é a saída mais 
eficaz para a manutenção das atividades empresariais, sem expor os seus 
funcionários aos riscos de contaminação do coronavírus. Mas, o 
empregador precisa se atentar às exigências impostas, pela CLT, o que 
reforça a necessidade de uma assessoria jurídica, de modo a conferir 
maior segurança jurídica evitando possíveis demandas judiciais. 



Principais recomendações do MPT

Manual de Teletrabalho e 
Guia de Orientações Ergonômicas

Considerando o atual contexto das relações de trabalho provocado pela 
pandemia da COVID-19, o Ministério Público do Trabalho (“MPT”) 
divulgou o aumento de fiscalização das condições dos trabalhadores que 
permanecem no regime de teletrabalho.

Para tanto, editou a Nota Técnica 17/2020, com 17 diretrizes a fim de 
garantir a proteção destes empregados no trabalho remoto ou “home 
office”, instando as empresas a adotarem as medidas e diretrizes nela 
estabelecidas.

Importante destacar que estas recomendações do MPT vão além das 
exigências trazidas pela CLT, Norma Regulamentadora nº 17 e demais 
legislações que regulamentam este tema.

Agente fiscalizador das relações de trabalho, o MPT é o órgão 
responsável por certificar o cumprimento das Leis do Trabalho, com 
poder de aplicar multas administrativas aos empregadores que

descumprem as normas contidas na legislação vigente, razão pela qual é 
tão importante que sejam observadas as diretrizes trazidas por ele.

A seguir, destacamos as principais recomendações do MPT estabelecidas 
na Nota Técnica 17/2020.

• Regular a prestação de serviços em regime de teletrabalho, mesmo no 
período de medidas de contenção da pandemia da COVID-19, por 
meio de contrato de trabalho aditivo por escrito, tratando de forma 
específica sobre a duração do contrato, a responsabilidade e a 
infraestrutura para o trabalho remoto, bem como o reembolso de 
despesas relacionadas ao trabalho realizadas pelo empregado, nos 
termos da legislação trabalhista;

• Providenciar a adaptação e treinamento (principal e complementar 
necessário), incluindo treinamento mínimo para o teletrabalho para 
fins de qualificação e motivação das pessoas, de forma que sejam 
atingidos níveis adequados de segurança e higiene;
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• Observar os parâmetros da ergonomia, seja quanto às condições 
físicas ou cognitivas de trabalho (por exemplo, mobiliário e 
equipamentos de trabalho, postura física, conexão à rede, design das 
plataformas de trabalho online), quanto à organização do trabalho (o 
conteúdo das tarefas, as exigências de tempo, ritmo da atividade), e 
quanto às relações interpessoais no ambiente de trabalho (formatação 
das reuniões, transmissão das tarefas a ser executadas, feedback dos 
trabalhos executados), oferecendo ou reembolsando os bens 
necessários ao atendimento dos referidos parâmetros, nos termos da 
lei;

• Garantir ao trabalhador em teletrabalho, a aplicação da NR 17, anexo 
II, prevendo-se períodos e procedimentos adequados de capacitação e 
adaptação, para introdução de novos métodos ou dispositivos 
tecnológicos que traga alterações sobre os modos operatórios dos 
trabalhadores (no item 3.4), a garantia de pausas e intervalos par a 
descanso, repouso

e alimentação, de forma a impedir sobrecarga psíquica, muscular estática 
de pescoço, ombro, dorso e membros superiores; com a devida adequação 
da equipe às demandas da produção, de forma a impedir sobrecarga 
habitual ao trabalhador (itens 5.2 a 5.4, NR 17);

• Instruir os empregados, de maneira expressa, clara e objetiva, quanto 
às precauções necessárias a fim de evitar doenças, físicas e mentais e 
acidentes de trabalho, bem como adotar medidas de segurança como 
intervalos e exercícios laborais;

• Adotar modelos de etiqueta digital em que se oriente toda a equipe, 
com especificação de horários para atendimento virtual da demanda, 
assegurando os repousos legais e o direito à desconexão, bem como 
medidas que evitem a intimidação sistemática (Bullying) no ambiente 
de trabalho;

• Garantir o respeito ao direito de imagem e à privacidade das 
trabalhadoras;
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Oriente seus empregados a escolher um local onde possam ter 
a concentração necessária para realização das tarefas, assim 
como manter uma postura corporal adequada.

O sofá ou a cama são locais totalmente inadequados para o 
desempenho as atividades laborais, pois é impossível 
adaptá-los ao uso do computador de acordo com as normas 
ergonômicas.

Resguardado o direito fundamental à intimidade e privacidade, 
verifique que o seu empregado trabalha em ambiente sem 
exposições à ruídos e temperaturas excessivas, e que possuam 
uma iluminação adequada (veja a NR 17, item 17.5). 

Devem ser oferecidos apoio tecnológico, orientação técnica e 
capacitação aos trabalhadores, a saber: treinamentos, 
computador, equipamentos e acessórios, estendendo-se para a 
escolha do mobiliário correto (cadeira e mesas), organização 
do trabalho e condições ambientais adequadas.

Os teletrabalhadores, via de regra (podendo ocorrer 
exceções), não possuem controle de jornada. Portanto, o 
empregador deve adotar modelos de "etiqueta digital" para 
orientar os empregados quanto à especificação de horários 
para atendimento virtual da demanda, assegurando os 
repousos legais e o direito à desconexão, bem como medidas 
que evitem a intimidação sistemática (bullying) no ambiente 
de trabalho.
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Mesa de trabalho

A organização dos itens no 
espaço de trabalho deve seguir o 
critério de uso e importância, os 
de uso contínuo devem estar 
mais próximos.

Importante que a mesa de trabalho 
tenha profundidade suficiente para 
deixar as pernas livres e 
confortáveis e uma altura que 
permita manter braços e cotovelos 
próximos ao corpo.
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Monitor

Se o empregado utiliza notebook, forneça 
equipamento para adaptar à altura dele e 
não forçar o pescoço, provocando tensões.

Braços e ombros devem estar relaxados, 
cotovelos levemente esticados.

Importante observar se os punhos estão em 
posturas forçadas durante utilização do 
teclado e do mouse, deixe-os alinhados ao 
antebraço.

A tela deverá estar alinhada à altura dos 
olhos para que o pescoço não precise 
inclinar para cima ou para baixo. Para 
ajustar a distância, estique seu braço: a 
distância ideal é quando somente a ponta 
dos dedos tocam a tela.

Regule a luminosidade e o contraste da
tela para evitar esforços visuais.
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Postura corporal

Os glúteos devem ficar bem 
posicionados no centro da cadeira 
evitando sentar sobre o cóccix.

A cadeira deve ter encosto cuja forma e 
curvatura se adaptem ao corpo, 
protegendo a região lombar.

A altura da cadeira deve permitir o 
contato direto dos pés com o chão.

Dobrar as pernas ou sentar sobre elas 
enquanto trabalha, é uma postura 
totalmente inadequada.
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Como vimos, no teletrabalho, o  empregador tem a obrigação de orientar 
ostensivamente os seus funcionários sobre precauções a tomar para evitar 
doenças físicas  e ocupacionais, sendo um destaque entre elas, as pausas e 
intervalo para descanso. 

Em atividades contínua de digitação/entrada de dados, a pausa prescrita 
pela legislação brasileira é de 10 minutos a cada 50 minutos 
trabalhados, devendo os empregadores garantir que seus funcionários 
usufruam tais pausas.

Durante esse período, é importante orientar que se evite ler, uma vez que 
durante o esforço com o computador os músculos ciliares (músculos 
internos dos olhos) também ficam muito exigidos.

Durante a pausa, oriente e incentive os seus funcionários a fazer 
exercícios de distensionamento e alongamento. A fiscalização destas 
pausas e alongamentos é essencial para evitar que a empresa venha ser

condenada em eventual disputa sobre doença Ocupacional na Justiça do 
Trabalho.

A seguir, veremos exemplos de exercícios de alongamento para micro 
pausas durante a jornada de trabalho. 
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Fonte: https://www.itapeva.unesp.br/Home/cipa/boletim_informativo_2_2019.pdf
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Um recente levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, a partir 
de dados das varas de Trabalho, mostrou que os casos de trabalhadores 
reclamando das condições do teletrabalho aumentaram em 270% entre 
março e agosto de 2020, se comparados ao mesmo período do ano 
passado.

Importante enfatizar que no início da pandemia o Governo Editou a MP 
927/2020, publicada em 20.03.20, permitiu alguma flexibilidade para o  
teletrabalho, porém perdeu sua validade em 19.07.2020, contudo a 
regulamentação do teletrabalho está pautado na CLT, desde que 
observada suas condições para implementação de forma adequada. 

Em que pese a insegurança jurídica e a falta de uma regulamentação 
mínima necessária para disciplinar esta modalidade de trabalho, é 
inegável que o teletrabalho é a saída mais eficaz para a manutenção das 
atividades empresariais, sem expor os seus funcionários aos riscos de 
contaminação do coronavírus.

Enquanto ainda não há uma maior regulamentação à respeito, é 
imprescindível que boas práticas empresariais sejam adotadas, 
observando as diretrizes do MPT e precedentes da Justiça do Trabalho 
sobre o tema.

Para tanto, é fundamental a regulamentação dos contratos de trabalho por 
meio de aditivos aos contratos de trabalho, elaboração de políticas e 
comunicados institucionais que promovam a execução das atividades 
remotas dentro das normas de saúde e segurança, conforme expusemos no 
presente guia.

Para saber como diminuir o risco de passivo trabalhista na implantação e 
manutenção do modelo de teletrabalho da sua empresa, o FCR Law conta 
com profissionais especializados e que estão à disposição para 
esclarecimentos adicionais e providências relacionadas aos assuntos 
apresentados. Além disso, diariamente, o FCR Law divulga em seu site 
(https://covidfcrlaw.com.br/ ) as principais notícias e orientações para as 
empresas enfrentarem essa situação adversa.

https://covidfcrlaw.com.br/
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