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Acidente de Trabalho em Home Office: análise da 

responsabilidade do empregador 
João Pedro Araújo Correia1 

 

 

Resumo: 

O presente artigo, tem como objetivo a análise da responsabilidade civil do empregador no 

acidente de trabalho e doença ocupacional no ambiente de teletrabalho. Pretende abordar ao 

longo do artigo a ideia central do tema, trazendo análises jurisprudenciais e doutrinas por meio 

de pesquisa bibliográfica, dada a relevância do tema pós reforma trabalhista. Abordará o 

conceito de acidente de trabalho, saúde no ambiente de trabalho e diversas questões 

relacionadas ao tema principal para que haja um completo entendimento sobre o conteúdo 

abordado. A utilização da pesquisa bibliográfica deu-se com análise de literatura específica em 

livros e sites sobre o assunto, legislação e jurisprudência para melhor entendimento e diferentes 

posicionamentos.  

 

Palavras-chave: Home Oficce. Acidente de Trabalho. Responsabilidade do empregador. 

Reforma Trabalhista. Decisões Jurisprudenciais. 

 

 

  

Abstract: 

 

This article aims to analyze the employer's civil liability for work accidents and occupational 

illnesses in the telework environment. It intends to address throughout the article the central 

idea of the theme, bringing jurisprudential analyzes and doctrines through bibliographic 

research, given the fabrication of the post labor reform theme. It will address the concept of 

occupational accidents, health in the workplace and several issues related to the main theme so 

that there is a complete understanding of the content covered. The use of bibliographic research 

took place with analysis of specific literature in books and websites on the subject, legislation 

and jurisprudence for better understanding and different positions. 

  

Keywords: Home office. Work accident. Employer's responsibility. Labor Reform. 

Jurisprudential decisions 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O teletrabalho é uma modalidade moderna que vem crescendo a cada dia e demostrando 

ser uma ótima área para empresa, pois traz grandes benefícios, diante disso, acabam surgindo 

problemas que serviram de base de análise deste projeto. Como análise principal, estará a 

responsabilidade do empregador no acidente de trabalho com aquele que sofreu o acidente 

enquanto estava laborando por teletrabalho, matéria essa que está sob falha de amparo jurídico 

e que geralmente só são amparados aqueles que o próprio empregador em cláusula trabalhista 

aponta a responsabilidade.  

Sendo assim, vários empregados estão sofrendo com doenças e acidentes em geral 

devido ao exercício laboral e não recebem o devido auxílio tendo um prejuízo em suas vidas 

deixando em dúvida se o empregador é responsável por tal acidente. O estudo da 

responsabilidade do empregador no acidente de trabalho em home office pode contribuir na 

manutenção dos direitos de empregados acidentados no exercício do teletrabalho. Com a 

evolução da tecnologia e o mundo cada vez mais comunicativo, surgiu-se a modalidade do 

teletrabalho, modalidade essa em que o empregado não precisa estar no ambiente físico da 

empresa no qual trabalha, podendo este trabalhar de outros ambientes como sua casa (home 

office). 

O presente artigo apresentará uma temática de suma importância ao cenário trabalhista 

atual, já que o teletrabalho é uma modalidade que demonstra crescimento, pois possibilita o 

aumento de produtividade, uma menor interrupção no período de trabalho e afins. O artigo traz 

em seu conteúdo estudo e análise da responsabilidade do empregador em caso de um obreiro 

ter sofrido um acidente durante o exercício de teletrabalho e como será o amparo legal que este 

trabalhador terá.  

É comum que estes empregados não recebam as mesmas condições de assistência que 

um empregado em situação de trabalho presencial normalmente receberia, diante disso, é de 

suma importância o estudo da responsabilidade a fim de garantir o bem estar do empregado que 

exerce o teletrabalho. Sendo assim, a análise de doutrinas trabalhistas em conjunto com demais 

artigos na área do teletrabalho e sempre de acordo com a legislação vigente, o objetivo será 

alcançado. 

Inicialmente será abordado o contexto histórico, tanto do home office quanto do trabalho 

em si. O contexto histórico do trabalho terá sua principal abordagem na evolução brasileira 

iniciando desde a independência brasileira até os dias atuais. Tratando do teletrabalho, a 

apresentação estará em contexto mundial e posteriormente no âmbito nacional. 
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Superado o contexto histórico, haverá a importante análise do acidente de trabalho, em 

que é de suma importância para o entendimento do artigo, sendo um dos objetos a apresentação 

de conceitos, a análise de como é caracterizado o acidente de trabalho é apresentado ao longo 

do estudo, esclarecendo o que é considerado como doença ou acidente de trabalho. 

O artigo, analisará o ambiente de trabalho, pois está diretamente ligado ao acidente de 

trabalho. Um ambiente saudável pode garantir um labor seguro ao obreiro e evita o acidente de 

trabalho. Contudo o ambiente saudável quando a questão é no teletrabalho gera diversas 

complicações, já que o obreiro não está nas dependências de seu empregador. 

O Brasil passou por uma reforma no direito do trabalho, que ficou conhecida como 

reforma trabalhista, consubstanciada pela lei 13.467 de 2017 que alterou a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT).  

O presente artigo, fará uma análise pré-reforma e pós reforma quanto às mudanças 

relevantes ao tema abordado. Tal análise faz-se importante para demostrar a evolução jurídica 

quanto ao teletrabalho. 

 O teletrabalho trouxe algumas implicações para a relação de emprego e para o contrato 

de trabalho. Tais implicações se apresentam como novidades jurídicas, pelo que é natural que 

possuam algumas controvérsias. Uma dessas controvérsias está ligada à jornada de trabalho e 

aos seus efeitos, pois a duração da jornada de trabalho já está disciplinada de forma genérica 

no artigo 7º, XIII da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e de forma específica nos artigos 58 

e seguintes da CLT. Tendo entendido as questões da jornada de trabalho, o artigo analisará 

como se dá a fiscalização desta enquanto direito do empregador de proteger o seu patrimônio 

em confronto com o direito do empregado de preservar sua intimidade.  

 

2. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR NO HOME OFFICE 

 

O estudo irá analisar as relações de trabalho e principalmente a análise do acidente de 

trabalho e doença do trabalho na esfera do teletrabalho, pois é uma área que se demonstra 

crescente nas relações trabalhistas. De acordo com as normas e como bem aborda Delgado 

(2019), existem algumas obrigações do empregador, como por exemplo a de assinar a CTPS do 

seu empregado bem como a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) que será 

também um ponto de análise deste estudo.  

O teletrabalho como uma modalidade contratual que é praticada fora das dependências 

físicas do empregador, relação de trabalho essa que não possui origem nos tempos de hoje, 

como aponta Silva (2009). Barros (2017), entende que o teletrabalho se diferencia daquelas 
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modalidades que normalmente são conhecidas pois as atividades que esses empregados 

exercem são muito diversas, como de consultoria técnica, informática, vendas, entre diversas 

tarefas que são de caráter complexo. Segundo Martins (2009) bem aponta, o trabalho fora das 

dependências do empregador era a modalidade de trabalho em domicílio, ou seja, não havia até 

aquele momento legislação para a modalidade do teletrabalho. O teletrabalho, só foi receber 

amparo jurídico em 2017, por força da Lei 13.467/2017, como bem aponta Silva (2019), e ainda 

cita a questões relacionadas a saúde daquele que labora por tal modalidade. 

Silva (2019) observa a importância da discussão no âmbito da fiscalização e como essa 

se dará, já que como citado, o home office trata de uma modalidade de emprego, dado que não 

é forma de trabalho autônomo. Com a reforma trabalhista, os artigos que legislam sobre a 

modalidade contratual estudada, na questão da responsabilidade do empregador pelas doenças 

e acidentes decorrente ao exercício do teletrabalho, também se configuram como parte deste 

estudo. Abordaremos como se daria essa responsabilidade, e caso a tenha o empregador, se esta 

seria de caráter objetivo ou subjetivo, (JUCÁ, 2018). 

O teletrabalho possibilitou a criação de uma nova modalidade de emprego, havendo a 

possibilidade de maior produtividade e redução de custos na relação de emprego. A criação de 

centros de teletrabalho e até mesmo o trabalho na residência do obreiro possibilita a redução de 

custos, além de garantir a autonomia para o empregado (MASSAIA 2018). 

Por meio da abordagem destas questões específicas pretendemos discorrer sobre a 

responsabilidade do empregador no home office. 

 

2.1 Apresentação do contexto histórico do trabalho e teletrabalho 

 

O trabalho é algo que sempre existiu nas relações sociais, embora não como nos dias 

atuais, mas que ao longo dos anos sempre evoluiu na questão de prestações de serviços e meios 

de produção. Há na área acadêmica, mais especificamente dos estudiosos mais clássicos, o 

serviço prestado por conta própria e aquele que é prestado por conta alheia, que podem ser 

chamados de trabalhos autônomos e subordinados. Para melhor entendimento, é necessária uma 

breve explicação, sendo os trabalhadores autônomos aqueles que laboram de forma 

independente, ao contrário dos subordinados que dependem de um empregador (LEITE, 2019). 

O trabalho humano na Grécia antiga era considerado algo negativo, segundo grandes 

filósofos da época, já que o esforço físico em si não apresentava a dignidade do homem daquela 

época. A dignidade estava entrelaçada as questões da oratória, onde aquele cidadão deveria 

participar da política e de negócios pela cidade que viviam, alcançando assim a dignidade 
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(Martins 2009). 

  

2.1.1 Evolução do direito do trabalho 

 

A concepção do direito do trabalho que aqui abordaremos, surge com a revolução 

industrial, pois neste período ocorreu a manufatura e linhas de produção, surgindo desta forma 

o trabalho livre e assalariado. Com a instituição do trabalho livre e assalariado, surgiram 

situações tais como más condições de labor, higiene precária, fazendo desta forma com que 

aqueles que trabalhavam nessas situações exigissem resposta legislativa para amparar o local 

de trabalho, condições de higiene, limites de jornada, como preocupações do direito do trabalho 

(NETO, 2019). 

Com a revolução industrial urge a necessidade de modernização das relações de 

trabalho, quando passam a surgir associações de trabalhadores que se tornariam no futuro os 

primeiros sindicatos. Aquelas na intenção de proteger os direitos individuais dos empregados, 

conseguiram mostrar ao Estado a clara diferença entre o trabalhador e o empregador, pois 

aquele que labora é hipossuficiente em comparação ao empregador, desta forma, ficando clara 

a necessidade da intervenção estatal, a fim de garantir o devido equilíbrio entre o trabalho e o 

capital (NETO, 2019).  

Observado os parágrafos anteriores, percebe-se como aponta Massaia (2018), que o 

direito (neste caso o direito do trabalho) evolui em acordo com as questões sociais da época, 

sendo de suma importância a compreensão histórica e atual, pois dessa forma, entende-se as 

motivações que trouxeram as mudanças no ordenamento jurídico. 

 

2.1.2 Direito do trabalho brasileiro 

 

No decorrer da evolução da proteção legislativa ao trabalho no Brasil, é necessário que 

façamos uma delimitação prévia de onde iniciaria a análise da história do direito do trabalho no 

Brasil. Dado o exposto, para que de forma objetiva e para alcançar os interesses deste artigo, 

seguiremos a partir do período da independência brasileira, ou seja, no ano de 1822. Neste 

período o até então imperador do Brasil D. Pedro I, outorga a primeira constituição do país, a 

conhecida Constituição Imperial do ano de 1924. Ocorre que esta não abordava direitos 

trabalhista no âmbito social, porém apoiando-se nos conceitos que haviam recentemente sido 

trazidos pela revolução francesa, ou seja, o pilar da liberdade, garantindo desta forma a 

liberdade ao trabalho (NETO, 2019). Um fator que aborda a relação de liberdade e direitos 



9  

sociais aos trabalhadores da primeira constituição pátria era o fator da existência do trabalho 

escravo, que só foi ter fim em 1888 com a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel.  

O que se via no início da aplicabilidade da lei que abolia a escravidão que será definido 

entre o período de 1888 até 1930, são pequenas greves em busca de condições mais adequadas 

de trabalho com a evolução legislativa que foi protegendo mais as relações de trabalho, trazendo 

melhorias na redução da jornada de trabalho e do aumento dos salários, definindo fiscalizações 

definitivas no ambiente laboral das fábricas. Os movimentos primitivos que surgiram durante 

esse período, serviram para um grande avanço no direito do trabalho pátrio, tendo como ápice 

a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, com a mudança da forma de governo 

(NETO, 2019). 

Após o período analisado no parágrafo anterior, chegamos a 1930 conhecida como Era 

Vargas, época essa onde o direito do trabalho passou a ser amplamente oficializado, trazendo a 

intervenção estatal nas relações trabalhistas. A influência para o avanço nas garantias e direitos 

para trabalhadores deu-se pela Carta do trabalho italiana, ou como seu nome original carta del 

lavoro (NETO, 2019). A edição da Consolidações das Leis do Trabalho (CLT) ou Decreto- Lei 

nº 5.452 em 1º de maio de 1943 veio com objetivo de reunir normas que estavam espalhadas 

pelo ordenamento jurídico (NETO, 2019). Tratando-se da CLT, Leite (2019) aborda a 

importância desse dispositivo que como ele próprio denomina como sendo consolidação de leis 

e não código, pois é esta consolidação que aborda e serve de base para o direito do trabalho 

pátrio. O doutrinador acrescenta que o decreto lei abordado neste parágrafo deve ser equiparado 

a lei federal e que deve ser frequentemente atualizada para adequação a realidade brasileira.  

Ainda em relação a Era Vargas, houve a criação da Justiça do Trabalho, surgindo de 

uma evolução dos então conselhos, das conciliações e arbitragens que existiam à época e não 

faziam parte do sistema judiciário e passaram a integrar o sistema judiciário pátrio, trazendo 

maior segurança jurídica. A constitucionalização da fase judicial, ou seja, a criação da justiça 

do trabalho em amparo constitucional, ocorreu somente em 1946 (NASCIMENTO, 1990).  

Depois desta breve análise, analisemos o Direito do Trabalho na esfera da atual Carta 

Magna (1988), onde o contexto histórico apresentou a necessidade de um conjunto legislativo 

ligado aos direitos sociais, que logo interferiu na esfera trabalhista. Diante desta evolução social 

e da instituição do Estado Democrático de Direito, havendo assim a necessidade da intervenção 

do Estado em diversas áreas das relações humanas, sendo uma dessas a econômica e laboral, 

dotada de princípios garantidores da valorização e da dignidade do trabalho humano (NETO, 

2019). 

 Como apresentado no parágrafo anterior, a Constituição Federal de 1988 importa-se 
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com os direitos sociais e trabalhistas, ficando bem claro ao observar os artigos 6º e 7º do 

conjunto de normas. Bem como o artigo 193 apresenta que a ordem social deverá seguir os 

princípios do primado do trabalho afim de garantir a justiça social e o bem-estar (NETO, 2019). 

  

2.1.3 O teletrabalho e sua evolução histórica 

 

O teletrabalho mostrou crescimento nos tempos atuais, mas tem seu surgimento datado 

por volta da década de 1970, período este que ocorreu a crise do petróleo (HAUBRICH e 

FROEHLICH, 2020). Anteriormente ao período citado, a relação de trabalho basicamente se 

estendia ao trabalho de empregados que laboravam em um ambiente controlado (na empresa) e 

o domiciliar como costureiras e demais, sendo assim, a tal modalidade de contrato de trabalho 

(home office) possibilitou uma abertura no mercado, trazendo consigo avanços jurídicos e 

econômicos. O instituto do teletrabalho, como aborda Massaia (2018), se utiliza das tecnologias 

de comunicação e informação nas atividades laborais, garantindo uma individualização do 

obreiro, permitindo que este realize suas atividades independente de tempo e espaço, mas 

mantendo o vínculo entre aquele que labora e o seu empregador.  

O teletrabalho veio com o objetivo de flexibilizar a realização do trabalho e reduzir 

custos, porem antes da década de noventa o processo era arcaico por falta de tecnologia, só 

partindo desta década e com o avanço tecnológico que foi possível um aumento dessa 

modalidade (SILVA, 2009). As relações de emprego evoluem, trazendo novas ferramentas e 

maneira de laborar e seguir o desenvolvimento econômico. A tecnologia como uma dessas 

ferramentas, possibilitou que em alguns casos não haja necessária da presença física do obreiro 

na empresa para realização de serviços (MASSAIA, 2018). 

No Brasil, a modalidade de home office ganha cada vez mais adeptos, ou seja, mais 

empresas e empregados utilizam-se dessa modalidade de emprego para suas atividades laborais, 

principalmente naqueles ambientes cuja a presença física do obreiro não se faz tão necessária. 

Com a não presença do obreiro na empresa, faz com que o tempo que este estaria se 

locomovendo para chegar até seu posto de trabalho, já não existe mais, aumentando a 

produtividade, porém respeitando os limites das jornadas. (MASSAIA 2018). 

Tratando-se do Brasil, o teletrabalho foi regulamentado com a reforma trabalhista a Lei 

13.467 de 13 de julho de 2017, sendo assim, com as novas mudanças, trouxe alteração na forma 

de atuação de empresas que se utilizavam da modalidade, mas com ausência de legislação 

especial (FINCATO e ANDRADE, 2018). É necessário que seja observada de maneira 

cautelosa o que seria a modalidade do teletrabalho, pois pode ser facilmente confundida com o 
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trabalho em domicílio, como aborda Barros (2017), o teletrabalho se diferencia do labor em 

domicílio por abranger diversas áreas e setores, como secretariado, jornalismo e digitação. 

Em relação as definições da modalidade do teletrabalho, vários doutrinadores 

posicionam-se, como exemplo, Nascimento (2011) que aborda que o exercício ocorre em lugar 

diverso do estabelecimento do empregador, geralmente ocorrendo na própria residência do 

empregado, e que ocorre por meio de tecnologias modernas para a possível eficácia do labor. 

Dado o exposto, vemos características comuns, apesar do conceito apresentado ser o de 

Nascimento e Barros.  

Como apresentado no parágrafo anterior, a doutrina entende que o teletrabalho deve 

seguir três principais características. A primeira característica é de que há a necessidade do 

trabalho em espaço externo ao da empresa. Seguindo as características, observamos a utilização 

da tecnologia de informação e por fim a necessidade da reorganização estrutural do trabalho 

(MASSAIA 2018). 

 

2.2 Acidente e Doença do Trabalho  

  

 Inicialmente o trabalho humano dava-se na esfera rural, onde o trabalho de campo era a 

principal atividade econômica, com a chegada das indústrias e a saída de várias pessoas que 

vão as cidades em busca de emprego nesse novo ambiente. Ocorre que o ambiente laboral das 

indústrias exigia uma maior qualificação que as do campo, principalmente na área de operação 

de máquinas, o que para aqueles que até então exerciam suas atividades laborais no campo não 

possuíam (POLIZEL 2014)2. 

   Nos ambientes industriais, o foco era a produção e o lucro, tendo assim a segurança 

como uma preocupação secundária. Pela condição daqueles que operavam e faziam o 

funcionamento das máquinas serem pessoas que acabaram de deslocar-se do ambiente rural 

para o urbano, como apontado, a falta de qualificação, os obreiros acabavam sofrendo danos no 

decorrer da atividade laboral (POLIZEL, 2014). Era comum que a atividade exercida acabava 

gerando problemas não só sociais quanto paras as próprias fábricas, pois havia um grande 

número de mortos no exercício do trabalho. Os empresários da época percebiam que com a 

perda de funcionários sendo esta com a morte ou um infortúnio que o impossibilitava de 

trabalhar, gerava prejuízos, já que, uma máquina parada gera menos produtos. (POLIZEL, 

2014). 

 
2 Rosana Boscariol Bataini Polizel. Acidente do Trabalho: Responsabilidade Civil do Empregador e Culpa 

Exclusiva do empregado 
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 Como aponta Budel (2012) o acidente de trabalho causa diversos sofrimentos ao 

empregado, sendo estas físicas e até mesmo emocionais, o que pode gerar a incapacidade 

definitiva daquele que foi acometido a situação traumática.  Compreende-se que o acidente de 

trabalho poderá não atingir somente aquele que labora quanto toda a sua estrutura familiar, 

principalmente aqueles que do obreiro dependem, além do fator moral e por fim, o choque aos 

cofres públicos e a sociedade em geral, especialmente nas questões previdenciárias (BUDEL 

2012)3. Ao longo dos anos e das consequências que ocasionavam aquele empregado que sofria 

o acidente de trabalho, os doutrinadores, o próprio sistema judiciário e posteriormente o 

legislativo tomaram algumas medidas, tais foram essas denominadas de responsabilidade 

aquiliana aquela em que o empregado não possui relação com o empregador (POLIZEL 2014). 

Dado exposto, foi utilizado o sistema de responsabilidade objetiva, sendo assim, o 

empregador tem responsabilidade sob o infortúnio e paga uma certa reparação, que segue 

tabelas gerais (no Brasil a responsável por esta tabela é a Superintendência de Seguros Privados 

ou SUSEP4), ou seja, para todos os empregados que sofrerem tais infortúnios. Desta forma se 

garante a reparação ao obreiro como por exemplo a estabilidade provisória do acidentado 

(POLIZEL 2014).  

Para uma melhor exposição do tema é necessário que se entenda o conceito do acidente 

do trabalho, pois tudo inicia-se a partir deste, sendo assim, busca-se apoio na Lei 8.213 de 24 

de julho de 1991 para explanar tal conceito, onde este é abordado no artigo 195. De acordo com 

o artigo, para a caracterização do acidente do trabalho, o imprevisto deve ocorrer enquanto o 

empregado está em serviço ou à disposição da empresa, bem como  que provoque lesão corporal 

ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução da capacidade laboral (BUDEL, 

2012). 

A de se falar como aborda Brandão (2006) que o acidente de trabalho se origina a partir 

da relação entre aquele que labora e seu empregador, pois até mesmo antes da ocorrência do 

imprevisto há necessidade do vínculo empregado empregador.  O acidente de trabalho, pode 

ser conceituado como uma investida inesperada ao corpo do empregado enquanto este realiza 

 
3 Diego G. O. Budel. Acidente do trabalho:: caracterização, conceito e competência 
4 A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, 

capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Economia, foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 

de novembro de 1966, no qual seu objetivo é o estímulo de desenvolvimento do mercado de seguros, providência 

complementar aberta, resseguro e capitalização na finalidade de livre concorrência, estabilidade e respeito ao 

consumidor. 
519- Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador 

doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando 

lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho. 
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suas atividades laborais, as quais as consequências podem ser identificadas (BRANDÃO 2006). 

O acidente de trabalho, como aponta Polizel (2014) deverá seguir características, 

espécies de condições para que seja configurado com o infortúnio do trabalho. Seguimos então 

com a primeira que seria o de causalidade, que demonstra que deve ser algo que ocorre sem 

intenção, ou seja, não pode ser provocado pelo obreiro. Em seguida apresenta-se a nocividade, 

ou seja, o acidente de trabalho deve causar lesão ao empregado, pode ser essa física ou mental. 

Seguindo as características, tem-se a incapacitação, ou seja, o infortúnio deve impedir o obreiro 

de realizar suas atividades laborais havendo perda no patrimônio salarial. Por fim o nexo causal 

que é a relação direta ou indireta entre o trabalho exercido e a lesão ocorrida, ou seja, a 

existência de subordinação. 

Passamos então a abordar a doença ocupacional, que são doenças que causam alteração 

na saúde do obreiro. Tais alterações devem ser relacionadas ao ambiente de trabalho, e que por 

tais condições o obreiro desenvolveu a doença (POLIZEL, 2014). Para melhor entendimento 

sobre a doença do trabalho, é necessária atenção ao artigo 206 da Lei 8.213/91. A doença 

ocupacional equipara-se ao acidente de trabalho. Como aborda Polizel (2014), essa equiparação 

dar-se somente no ambiente jurídico, já que a doença do trabalho é um estado no qual o obreiro 

encontra-se em estado patológico ou mórbido. Visto que foi utilizado o termo doença 

ocupacional e a legislação traz doença profissional e doença do trabalho é necessário 

entendimento. Garcia (2007) apresenta a primeira citada como decorrentes do trabalho peculiar 

enquanto a doença do trabalho está ligada a condições especiais do labor desempenhado. 

 

3. ANÁLISE DO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO PRÉ E PÓS-REFORMA 

TRABALHISTA 

 

Anterior a reforma trabalhista, dada por Lei em 2017, o teletrabalho não possuía 

 
6  Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 

 I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 

determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 

Social; 

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o 

trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: 

a) a doença degenerativa; 

 b) a inerente a grupo etário; 

 c) a que não produza incapacidade laborativa; 

 d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação 

de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. 

 § 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste 

artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a 

Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho (BRASIL 1991) 
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regulamentação exclusiva positivada na CLT, sendo assim, estava fora dos regimes desta, o que 

havia e continua a existir, é o chamado trabalho em domicílio, modalidade essa em que o 

trabalhador em seu próprio domicilio ou em outros locais distintos do local de trabalho do 

empregador, elabora um produto ou presta serviço, independente de quem lhe proporcione os 

materiais para que exerça o labor (MARTINS, 2009). Leite (2019) demonstra que há diferença 

entre o trabalhador doméstico, o de domicílio e o que exerce a atividade laboral de teletrabalho, 

como exemplo disso, é que para o trabalhador doméstico não é garantido todo o rol de direito 

trabalhistas elencados pela Carta Magna no dispositivo do artigo 7º, como aborda o parágrafo 

único desse artigo. 

Um dos primeiros avanços para a modalidade contratual de home office foi trazida pela 

Lei 12.551 /2011, que inovou o artigo 6º da CLT, tendo trabalho realizado a distância 

equiparado ao realizado no estabelecimento do empregador (SILVA, 2019). A Lei de 2011 

trouxe uma novidade para o teletrabalho, mas somente em 2017 com a reforma trabalhista e a 

inclusão dos artigos 75-B, 75-C, 75-D e 75-E7 que o teletrabalho recebeu amparo jurídico. 

Segundo o doutrinador Neto (2019), o teletrabalho possui modalidades, sendo aquele realizado 

em domicílio ou em qualquer outro lugar que o empregador escolher. Aquele que é realizado 

em telecentros, ou seja, um espaço preparado para a atividade laboral. O exercido pela 

modalidade nômade, onde o labor não é feito em local fixo, além de possuir o transnacional que 

ocorre por países distintos. Como aborda o ordenamento jurídico na CLT, aquele empregado 

que comparece nas intermediações do empregador para realização de atividade, não tem tal 

 
7 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.                 

  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. (BRASIL, 1943)  
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atividade desclassificada como atividade de teletrabalho, vide 75-B parágrafo único (BRASIL- 

1843) 

O artigo 2º da CLT8 traz em seu texto que é de responsabilidade e riscos da atividade 

econômica são suportados pelo empregador, e devido a reforma trabalhista, houve uma 

alteração no que condiz ao trabalhador da modalidade neste artigo abordado. Sendo assim, a 

responsabilidade de material, como pagamento de internet e computadores ou demais 

ferramentas para que ocorra a atividade laboral e os reembolsos dessas deverá advir de cláusulas 

contratuais, assim aponta o artigo 75-D da CLT, valendo lembrar que as utilidades não podem 

integrar a remuneração do trabalhador (NAGAHAMA, 2018). 

 Neto (2019) aponta que, apesar do que dispõe o artigo citado no parágrafo anterior, não 

se altera a responsabilidade do empregador pelas despesas para que ocorra a atividade laboral 

e não há alteração de reponsabilidade para o empregado, tendo este que custear a produção. 

 

3.1 Saúde no Ambiente de teletrabalho 

 

O teletrabalho de acordo com Duarte (2005), traz diversas vantagens para o trabalhador 

e o empregador, já que este possibilita redução no estresse gerando um maior bem estar, redução 

nas despesas com vestuários, transporte e alimentação e uma maior produtividade com redução 

de interrupções no trabalho. O teletrabalho pode até mesmo ser usado como medida para que 

aquele trabalhador que sofreu uma doença ou acidente de trabalho possa exercer atividade 

laboral por via dessa modalidade contratual9.  

Tratando-se em relação ao ambiente da saúde do trabalhador que atua pela modalidade 

de teletrabalho a letra de Lei no artigo 75-E da CLT, aponta que é dever do empregador instruir 

o empregado quanto as precauções para evitar doenças e acidentes de trabalho. Em conjunto 

desta inclusão, a reforma trabalhista trouxe um novo inciso no artigo 62 do mesmo código já 

citado, que torna a modalidade de home office incompatível com o recebimento de horas extras, 

 
8 2º- Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
9 DOENÇA GRAVE. TELETRABALHO. POSSIBILIDADE. Na falta de disposições legais ou contratuais, a 

Justiça do Trabalho poderá utilizar os princípios e normas gerais de direito para solucionar conflitos jurídicos, 

conforme art. 8º da CLT. Em seu artigo 1º, a Constituição traz como princípios fundamentais da República a 

dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Considerando esses princípios, deferiu-se a jornada 

parcial por teletrabalho à trabalhadora gravemente doente. No caso, o trabalho parcialmente à distância, além de 

não gerar prejuízos à reclamada, protege o direito à vida da trabalhadora, previsto no art. 6º da Constituição 

Federal. Por tais fundamentos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da Décima Região, por unanimidade, aprovar o relatório, conhecer do recurso ordinário e, no mérito, por 

maioria, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator e com ressalvas do Juiz Denilson 

Coelho, vencido o Des. André Damasceno. Ementa aprovada. (DISTRITO FEDERAL, 2019) 
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vejamos: “Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:  III - os 

empregados em regime de teletrabalho. CLT” (grifos nossos) (BRASIL, 1943). 

Silva (2019) afirma que cabe a análise de compatibilidade do teletrabalho com a jornada 

de trabalho, e como essa deve ser feita, havendo ou não possibilidade do empregador a fazer. 

O que demonstra ser incoerente dada a análise do artigo 6º 10 em que determina que não deve 

haver distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e aquele que se 

realiza a distância, sendo assim, o artigo 62, III, traz o teletrabalho, atividade essa exercida fora 

do estabelecimento do empregador como distinta de qualquer outra atividade laboral. 

A jornada de trabalho e a saúde do empregador possuem ligação, pois como aborda 

Godinho (2019), a exposição a longos períodos a determinadas atividades laborais pode trazer 

prejuízos ao empregado. Sendo assim, o controle de jornada faz-se efetivo para o controle e 

prevenção de acidentes sendo benéfico para medicina laboral. Protegido inclusive pela 

constituição como demonstra o artigo 7º, XXII (GODINHO, 2019). Em contínua análise do 

artigo 75-E, como já abordado, o empregador de forma ostensiva deverá instruir seu empregado, 

pois bem, há de se pensar na possibilidade de o empregador fiscalizar se o empregado está 

agindo de forma correta. 

Mas o ocorre o parágrafo único do mesmo artigo obriga o empregado a assinar um termo 

de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções que foram ostensivamente 

instruídas pelo seu empregador. A tese de que a responsabilidade por acidentes de trabalho é de 

responsabilidade do empregado já foi superada, como aborda Silva (2019), que pensa que não 

deve apenas analisar o acidente e descuido do empregado, deve-se além disso analisar o que 

levou à ocorrência do acidente, como nível de cargas impostas, o ritmo exigido entre outros 

fatores. Dado o exposto, percebe-se que a reforma trabalhista coloca a responsabilidade quanto 

a segurança do trabalhador que exerce o home office em sua própria responsabilidade, bastando 

este seguir as regras dada pelo seu empregador (NETO, 2019). A Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 7º XXVIII, dispõe que o trabalhador tem direito ao seguro por acidente de 

trabalho, com indenização, quando incorrer dolo ou culpa o empregador. Analisando o artigo 

6º da CLT que já foi citado neste estudo, não há distinção entre o trabalho nas disposições do 

empregador ou por teletrabalho. 

Sendo assim, há de se analisar de forma criteriosa se o empregador é responsável por 

 
10 Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio 

do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. 

Parágrafo único.  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. 

(BRASIL 1943)  
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qualquer acidente ou doença causada pela atividade laboral na modalidade de teletrabalho, já 

que, o empregado assinou um termo de responsabilidade. Ao analisar o artigo 15711 da CLT, 

aborda-se responsabilidades da empresa, sendo uma dessas cumprir e fazer cumprir as normas 

de segurança e medicina do trabalho, ou seja, o empregador possui responsabilidade em relação 

a segurança e medicina do trabalho e devida a análise sistemática que deve ser feita em conjunto 

ao artigo 75-E, também da CLT (NETO,2019) 

 

3.1.1 Ambiente de trabalho saudável. 

 

O ordenamento jurídico pátrio aborda a segurança do trabalho como direito do 

trabalhador, direito esse até mesmo constitucional, presente no artigo 7º XXII, sendo assim, o 

ambiente de trabalho saudável remete a um ambiente seguro. (NETO,2019). O trabalhador da 

modalidade de teletrabalho não está trabalhando diretamente nas intermediações do seu 

empregador, sendo assim, existe a possibilidade de não haver um ambiente devidamente 

saudável, mesmo se for seguido o disposto no 75-E da CLT, pois como ensina Jucá (2018), o 

home office exige do trabalhador prazos para realização de atividades entre outros fatores que 

podem gerar doenças como ansiedade, depressão, dentre várias outras doenças e até mesmo 

acidentes. 

Como aborda Sousa-Uva (2013), quando se trata em relação as doenças e acidentes do 

trabalho, geralmente são tratadas as de medicinas comum e são esquecidos os fatores sociais, 

psicológicos, ergonômicos, que causam diversos tipos de doenças laborais. Sendo assim, devido 

as doenças que podem surgir partindo da atividade de home office, o ambiente de trabalho 

seguro e saudável poderá evitar tais doenças e acidentes. Como já visto ao longo do estudo, o 

empregador possui responsabilidade em relação a segurança e na medicina no teletrabalho, 

devida a interpretação dos artigos 75-E cumulado ao 157, ambos dispositivos da CLT 

(NETO,2019). 

É de se analisar que o ambiente saudável é aquele que segue as devidas medidas de 

segurança e proporcionam ao empregado condições dignas para que exerça a atividade laboral 

e tenha todos os seus direitos garantidos e com sua saúde e segurança devidamente protegidas 

(NETO,2019). Como ensina Jucá “quanto às normas de medicina e segurança do trabalho e às 

 
11 Art. 157 - Cabe às empresas:I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; II - 

instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes 

do trabalho ou doenças ocupacionais; III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional 

competente; IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente (BRASIL 1943). 
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precauções gerais a serem tomadas no sentido de evitar acidentes, incumbe ao tele-empregador 

a efetiva veiculação de tais instruções, não bastando a simples vigência dessas” (JUCÁ,2018).  

Como visto no parágrafo anterior, ensinou a jurista, que a legislação em vigência não é 

suficiente para que evite acidentes e doenças no ambiente de trabalho, é necessário que o 

empregador de fato realize as instruções, surgindo assim a questão sobre a fiscalização no 

ambiente de teletrabalho. 

 

3.2 Fiscalização ou quebra de privacidade 

 

Para que haja fiscalização é de se imaginar que terá quebra na privacidade, ainda mais 

que a Constituição traz a privacidade como direito fundamental, como dispõe o artigo 5º inciso 

X12, então há de se imaginar que não seria possível a investigação. Segundo Rodrigues (2014) 

na relação de home office existe a orientação do empregador e após esta, o próprio empregado 

deve cuidar de sua saúde e ambiente de trabalho, não havendo fiscalização, como cita o artigo 

75-E. Porém o teletrabalho ainda é uma forma de contrato de trabalho, sendo assim está 

protegido por princípios, sendo um destes o da proteção13, além de que a prova processual cabe 

ao empregador em caso de demanda acidentária.  

O autor conclui então que mesmo com a novidade jurídica, é de suma importância a 

fiscalização do ambiente em que ocorre o home office. A questão que surge diante o exposto é 

de como seriam feitas as tais fiscalizações, e é lógico imaginar que pelo teletrabalho utilizar-se 

de tecnologia. Faz sentido o uso dessa para a fiscalização do empregado, havendo assim um 

respeito as normas trabalhistas e um ambiente de trabalho seguro e saudável. 

 

3.3 Responsabilidade civil do empregador 

 

Inicialmente, é necessário conceituar a responsabilidade civil, ou seja, no âmbito 

jurídico, Diniz (2003) 14 de forma simples aborda a obrigação de um indivíduo reparar um dano, 

sendo este moral ou até mesmo patrimonial causado a um terceiro cometido por ele mesmo 

(indivíduo) ou por alguém pela qual o causador do dano responde ou por algo que a ele pertence 

 
125º, X-são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
13 O princípio da proteção tem como objetivo a proteção do obreiro, pois este é a parte vulneravel nas relações 

protegidas pelo direito do trabalho , ou seja, diminuir o desequilíbrio inerente aos fatos do contrato de trabalho 

(DELGADO 2019). 
14 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade Civil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 

2003, v. 7 p. 36.  
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caracteriza a responsabilidade civil. A responsabilidade civil como conceituada quando olhando 

o histórico da evolução social e do direito, não existia, pois era comum que a responsabilidade 

fosse adquirida de maneira “vingativa”, como o código de Hamurabi, o qual tinha a concepção 

de que o dano causado deve ser responsabilizado da mesma forma, ou seja, o mal pelo mal. 

Exemplo disso temos o olho por olho e dente por dente (PINZEL 2014). 

Com a evolução social e interferência da figura do Estado, torna-se proibido que a vítima 

da agressão faça sua própria justiça. Gera-se a dúvida de como esse dano causado seria 

reparado, e foi onde teve-se o avanço em que o dano deveria ser reparado através de pecúnia, 

criando até mesmo uma espécie de tabela que deveria ser seguida para que haja a justa reparação 

(PINZEL 2014).  

Finalmente com a revolução industrial, vem o conceito da reponsabilidade que não se 

importa com a culpa e sim com aqueles que sofreram seus danos e uma forma de prevenir que 

novos danos sejam causados. Dado o exposto, vê uma nova forma de ver as relações pessoais 

a qual foca no bem estar social apoiando aos direitos individuais. (PINZEL 2014). Acerca do 

supra citado, o STJ firma entendimento15. 

Como visto na decisão da 7ª turma cível, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou 

entendimento em que a responsabilidade objetiva, quando observado o nexo de causalidade, 

falha na prestação de serviço e não considera necessária a análise de conduta, se esta foi dolosa 

ou culposa, já que, a própria existência do dano já é o suficiente para que haja a reparação do 

dano. Apesar do acórdão apresentar que não ocorreu a responsabilidade objetiva já que não 

houve falha na prestação de serviço, serve para que seja demonstrada a pacificação do STJ 

 
15 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COMPANHIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. CONDUTA. 

DEMONSTRAÇÃO. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

NÃO DEMONSTRADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que 

é objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a 

consumidores ocasionados por falha na prestação de serviço, de modo que, comprovado o dano e o nexo de 

causalidade decorrente da prestação de serviço, é desnecessário analisar a qualificação da conduta, se dolosa 

ou culposa, já que tão somente a existência de uma ação ou omissão se mostrará suficiente para ensejar o dever 

de indenizar. 2. Em se tratando de danos provenientes de conduta imputada a concessionária de serviço público de 

energia elétrica, devem ser observadas as normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor, o que não 

representa uma automática inversão do ônus probatório, principalmente quando se leva em conta que a pretensão 

é movida em sede de ação regressiva por empresa que, em razão de sua própria atividade fim, detém expertise 

incompatível com a hipossuficiência que poderia viabilizar essa inversão. 3. Considerando todo o acervo 

probatório, percebe-se que tanto a autora/apelante quanto a ré/apelada concordam com o fato de que os danos 

ocorridos nos aparelhos eletrônicos em questão decorreram da ação de raios, fenômeno que não pode ser 

equiparado a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, já que a prevenção de danos 

decorrentes destes acontecimentos também depende da existência de aterramento elétrico no imóvel, o que a 

autora/apelante não logrou êxito em demonstrar. 5. Logo, inexiste prova inequívoca de que os danos ocasionados 

aos equipamentos do segurado teriam efetivamente decorrido de falha na prestação dos serviços da ré/apelada, o 

que impõe a improcedência da pretensão inicial e, assim, a manutenção da sentença recorrida. 6. Recurso 

conhecido e improvido. (DISTRITO FEDERAL 2021) 
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quanto ao conteúdo agora analisado. 

No direito do trabalho, há de se falar em responsabilidade civil do empregador em 

relação aos acidentes de trabalho, sendo que esta responsabilidade pode ser objetiva ou 

subjetiva. Como aponta Jucá (2018), a responsabilidade civil objetiva está diretamente 

relacionada ao risco do exercício da atividade laboral, como exemplo disso a atividade de 

portuário, atividade que no seu próprio exercício pode oferecer riscos ao trabalhador. A Lei 

dispõe que o empregador deve oferecer materiais para a proteção individual, como aponta o 

artigo 16616 da CLT é de responsabilidade da empresa oferecer equipamentos adequados ao 

risco que o trabalhador correrá na atividade que irá exercer, e que tais equipamentos estejam 

em pleno funcionamento. 

Ocorre que, de acordo com Jucá (2018), a responsabilidade objetiva não cabe em relação 

ao home office, ou pelo menos não se conhece doutrina ou jurisprudência que discorra sobre a 

tal responsabilidade.  Como aborda a autora, a impossibilidade da reponsabilidade objetiva está 

ligada a ausência de risco nas atividades de teletrabalho, pela própria natureza das atividades, 

já que por sua maioria essas incluem atividades que utilizam da tecnologia, informática, 

jornalismo e outras atividades nesse sentido (JUCÁ,2018). 

Superada a responsabilidade objetiva, resta citar a subjetiva, responsabilidade esta que 

exige dolo ou culpa do empregador, além de características como nexo causal e o próprio 

elemento subjetivo. O nexo causal está diretamente ligado ao dano sofrido pelo exercício da 

atividade laboral, enquanto o elemento subjetivo está relacionado com a intenção de produzir 

aquele dano17.  

 
16 - 166- A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual 

adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral 

não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados (BRASIL 1943). 
17 RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ACIDENTE DO TRABALHO. FATO DA VÍTIMA. 

DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. O fato da vítima (também denominado como culpa da vítima no 

CC - art. 936)é fator excludente da reparação civil, por inexistência de nexo de causalidade do evento danoso 

com o exercício da atividade laboral. Nesse norte, a caracterização da culpa exclusiva da vítima é fator de 

exclusão do elemento do nexo causal para efeito de inexistência de reparação civil no âmbito laboral quando o 

infortúnio ocorre por causa única decorrente da conduta do trabalhador, sem qualquer ligação com o 

descumprimento das normas legais, contratuais, convencionais, regulamentares, técnicas ou do dever geral de 

cautela por parte do empregador. Isto é, quando não há o liame causal direto do evento com o exercício do trabalho 

a serviço da empresa. Na hipótese , o Regional excluiu a condenação indenizatória por acidente de trabalho, que 

resultou em danos físicos ao Reclamante , com restrição dos movimentos do antebraço esquerdo, sob o 

entendimento de que o acidente ocorreu por exclusiva ação imprudente e insegura do obreiro quando, por 

conta própria, tentou solucionar uma pane no elevador. Asseverou o Regional que a prova dos autos comprova 

que a Reclamada orientou os empregados a comunicarem eventual pane em equipamento ao líder do grupo para 

que ele tomasse as providências necessárias, pois havia uma equipe qualificada em mecânica, inclusive de 

elevadores. Ressaltou, ainda, que, tão logo acionada, a equipe de segurança e mecânica sanou o problema 

apresentado. Diante desse quadro, o TRT concluiu que - o acidente não ocorreu no exercício regular da função 

de garçom para a qual o autor fora contratado. Mas sim, por um ato de desatino e imprudência esse se 

aventurou em resolver uma situação que envolvia alta periculosidade e para a qual não estava autorizado 
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Logo há de interpretar que a responsabilidade do empregador se relaciona ao 

descumprimento das obrigações, podendo ser estas tanto como cláusulas contratuais como 

obrigações de teor legal (JUCÁ,2018). Ao longo do estudo, foi mostrado que o legislador trouxe 

por meio da reforma trabalhista a reponsabilidade do empregador no quesito de manutenção de 

equipamentos e instrução do trabalhador para que este evite o acidente. Jucá (2018) entende 

que o tratado nessa parte do estudo por não ter sido legislada pela Lei 13.467/2017, pela 

ausência de norma especial amparando a responsabilidade do empregador nos casos de doenças 

e acidentes de trabalho decorrentes do home office, deverá ser utilizado os mesmos moldes das 

modalidades contratuais “comuns”. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O presente artigo, quanto ao procedimento metodológico, utilizou-se do método hipotético-

dedutivo, já que este, melhor encaixa com o tema abordado, onde o problema foi como base do 

desenvolvimento e a apresentação de hipóteses na busca de resultados. O tema teletrabalho, é 

um tema de ocorrência moderna, uma modalidade de trabalho que demonstra crescimento e 

deve ser feita uma devida abordagem para que o desenvolvimento do artigo se demonstre 

efetivo ao objetivo que deve ser alcançado. 

 Desta forma, pode-se perceber o que melhor trará benefícios e aplicação social, sendo 

essa a metodologia escolhida e sempre acompanhada de artigos científicos, doutrinas e a própria 

legislação vigente e não vigente, já que foi feita uma análise pré-reforma trabalhista, já que tal 

reforma ocorreu no ano de 2017. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo abordou um tema de grande relevância no cenário mundial e que demonstra 

crescimento a cada dia. O objetivo inicial do trabalho estava elencado nas garantias e deveres 

do empregador e empregado, ambos essenciais nas relações de emprego. Com a análise do 

ordenamento jurídico e de posições doutrinárias e até mesmo jurisprudenciais foi possível a 

 
pela ré nem mesmo habilitado ". Ante o contexto fático explicitado pelo Regional, para reverter a decisão 

regional seria imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-probatório, o que não é viável nesta instância 

recursal (Súmula 126/TST). Recurso de revista não conhecido. RECURSO DE REVISTA ADESIVO DA 

RECLAMADA. Em face do não conhecimento do apelo principal, resta prejudicado o exame do recurso de revista 

adesivo interposto pelo Reclamado, em face do art. 500 do CPC. Análise do recurso de revista prejudicada 

(BRASIL 2013). 
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análise de diversos subtemas para que chegasse as devidas análises que foram vistas ao longo 

do texto científico. 

A análise do contexto histórico demonstrou a evolução na mentalidade quanto ao direito 

do trabalho no mundo e principalmente no Brasil. Como visto, ao passar das décadas a 

legislação buscava proteger os direitos sociais do trabalhador, como trabalho digno, uma justa 

jornada de trabalho e o devido salário. O ápice das proteções ao obreiro é da atual Carta Magna, 

que trouxe um extenso dispositivo legal abordando os direitos e deveres daqueles que ocupam 

as relações de emprego. 

No decorrer do artigo, separados por tópicos, foi discutido diversas maneiras de como 

garantir os direitos e deveres do obreiro e do empregador, como a importância da fiscalização 

daquele que labora afim de que este não seja acometido por acidente de trabalho. Ocorre que a 

legislação não disciplinou de forma completa o quesito da fiscalização, somente apresentando 

que é dever do empregador instruir o seu obreiro contra os perigos. Mesmo com a reforma 

trabalhista, o teletrabalho não recebeu o devido amparo jurídico para que esta relação de 

emprego fosse devidamente disciplinada pela lei sendo necessária a utilização de normas 

jurídicas de outras modalidades de relação de emprego para que houvesse o apoio jurídico. 

Sendo assim, com as pequenas alterações da reforma trabalhista de 2017 foi abordada a 

questão da responsabilidade sob o acidente de trabalho na modalidade estudada, que de forma 

geral, nas relações mais comuns de emprego é atribuída ao empregador, diferente do 

teletrabalho. Vê-se dessa forma, que a responsabilidade por acidente de trabalho está sendo 

atribuída por completo ao empregado, que com a assinatura do termo propõe-se a cumprir as 

regras na rotina do trabalho que supostamente lhe impediriam de acidentar-se, de modo que, ao 

se acidentar poderia ser-lhe atribuída a inobservância das regras que se propôs a seguir. 

Além do supra abordado, tem-se divergências legislativas, trazendo dessa forma 

diversas posições na jurisprudência o que gera uma falta de segurança jurídica que afetam 

diretamente ambas as partes das relações de emprego. A falta de legislação relacionada ao 

teletrabalho traz consequências não só no âmbito da responsabilidade, mas como demonstrado, 

surgem falhas na questão da fiscalização da jornada de trabalho daquele que labora na 

modalidade do teletrabalho. 

A fiscalização da jornada de trabalho é necessária para que não ocorra uma ofensa aos 

direitos do obreiro, além de garantir a este que tenha uma maior segurança, evitando acidente e 

doenças no trabalho. Ficou demonstrado que a omissão legislativa quanto a este tema, deixa 

falhas para as garantias do obreiro. Como demonstrado, deve ser respeitado as garantias do 

obreiro e ser feita a fiscalização de forma que não quebre a privacidade deste e que tal 
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fiscalização poderá ser feita com auxílio da tecnologia. 

 Uma forma para o bem estar no ambiente de trabalho de Home Oficce, seria a presença 

de projetos de saúde pelo Estado. Tais projetos, vindos do legislativo possibilitariam a proteção 

há devida jornada de trabalho, evitaria acidentes de trabalho. A importância da medicina no 

trabalho para garantia da saúde é indispensável. 

 A constituição, como já abordado, garante diversos direitos para os obreiros, e até 

mesmo a própria legislação trabalhista mostra que não há distinção entre o que trabalha na 

modalidade de teletrabalho com os que exercem as atividades laborais mais tradicionais, ou 

seja, aquele que labora pela modalidade de home office deverá ter amparo legislativo para 

garantia de seus direitos. Pode-se concluir, a partir da análise do artigo, é que pela falta 

legislativa para com a modalidade de teletrabalho, é necessário que seja feita adaptações das 

modalidades mais tradicionais já protegidas pelo ordenamento jurídico para que o home office 

não fique sem total amparo jurídico, mesmo que estas normas não se encaixem tão bem a uma 

modalidade contratual de caráter moderno e tecnológico. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 11ª. ed. São Paulo: LTr, 2017. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasil 

1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em 24 

de set de 2020. 

 

_______. Decreto-Lei nº 5.452 Consolidação das leis do trabalho (CLT). Brasil 1943. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm Acesso em 24 

de set de 2020 

 

_______. Lei nº 8213./91. Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências. Brasil 1991. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213compilado.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA

%208.213%2C%20DE%2024%20DE%20JULHO%20DE%201991.&text=Disp%C3%B5e%

20sobre%20os%20Planos%20de,Social%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AA

ncias. Acesso em 02 de abr 2021. 
 

_______.Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Disponível em 

http://novosite.susep.gov.br/. Acesso em 12 de abr de 2021. 

 

 

________. Tribunal Superior do Trabalho (TST 2013), Disponível em 

https://www.tst.jus.br/jurisprudencia. Acesso em 12 de abr de 2021 

 



24  

BRANDÃO, Cláudio. Acidente do Trabalho e Responsabilidade Civil do Empregador. 3. 

ed. São Paulo: LTR, 2006. 

 

BUDEL, Diego G. O.. Acidente do trabalho: caracterização, conceito e competência.. Direito 

Unifacs – Debate Virtual, Salvador, v. 140, fev. 2012. Disponível em 

https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/1930/1466. Acesso em 1 de mar de 

2021 

 

DELGADO, Mauricio Godinho Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada 

conforme a lei da reforma trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais 

posteriores —Mauricio Godinho Delgado. — 18. ed.— São Paulo : LTr, 2019.- Acesso em 

29 de out de 2020. 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade Civil. 17. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2003, v. 7 

 

DISTRITO FEDERAL. Tribunal Regional do Trabalho da 10 Região- Processo n.º 0000938-

55.2018.5.10.0003, RO 1009, Primeira Turma, Recorrente: Companhia De Saneamento 

Ambiental Do Distrito Federal, Recorrido: Izailda Noleto Cabral, Relator: Desembargador 

Dorival Borges, Publicado em 27/09/2019. Disponível em https://www.trt10.jus.br/. Acesso 

em 21 de nov 2020. 

 

DUARTE, Juliana Bracks, O Trabalho no Domicílio do Empregado: Controle da Jornada 

e Responsabilidade pelo Custeio dos Equipamentos Envolvidos- Doutrina ST Nº 196- Set 

2005. Disponível em http://www.sobratt.org.br/fbt2005/Juliana%20Bracks.pdf Acesso em 24 

de set 2020. 

 

FINCATO, Denise Pires-  Andrade, Amanda Scotá, Home office: direitos fundamentais, meio 

ambiente laboral e reforma trabalhista- Revista de Direito Econômico e Socioambiental. 

Disponível em https://periodicos.pucpr.br/index.php/direitoeconomico/article/view/22123 

Acesso em: 23 set 2020. 

 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Acidente de trabalho, doenças ocupacionais e nexo 

técnico epidemiológico. São Paulo: Ed Método, 2007 

 

HAUBRICH, Deise Bitencourt; FROEHLICH, Cristiane - Benefícios e Desafios do Home 

Office em Empresas de Tecnologia da Informação- Revista Gestão & Conexões 

Management and Connections Journal, 2020, Disponível em 

https://periodicos.ufes.br/ppgadm/article/view/27901 - Acesso em 25 de out 2020. 

 

JUCÁ, Bruna Simoni; Responsabilidade acidentária do empregador no teletrabalho à luz 

da lei Nº 13.467/17- 23-Abr-2018 Disponível em http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25783- 

Acesso em 2 de nov 2020. 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra Curso de direito do trabalho / Carlos Henrique Bezerra 

Leite. – 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 

 

MARTINS, Sergio Pinto- Direito do trabalho- São Paulo :Atlas 2009, 25º ed- Acesso em 26 

de out 2020. 

 



25  

MASSAIA, Tainá Aparecida- Reforma Trabalhista: Regulamentação Do Teletrabalho 

(Home Office) -Santa Rosa 2018- Disponível em 

https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/handle/123456789/5351 - Acesso em 27 de set 

2020. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Processual do Trabalho. 12. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1990. 

 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 26. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

 

NAGAHAMA, Renato Hiroshi Xavier. Desenvolvimento tecnológico e mudanças na 

organização do trabalho: a regulamentação do teletrabalho (home office) pela Reforma 

Trabalhista (Lei nº. 13.467) / Renato Hiroshi Xavier Nagahama. - Santa Rita, 2018. Acesso 

em 29 de out 2020 

 

NETO, Francisco Ferreira Direito do trabalho / Francisco Ferreira Jorge Neto, Jouberto de 

Quadros Pessoa Cavalcante. – 9. ed. – São Paulo: Atlas, 2019- Acesso em 27 de out 2020 

 

POLIZEL, Rosana Boscariol Bataini. Acidente do Trabalho: Responsabilidade Civil do 

Empregador e Culpa Exclusiva do empregado. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 

Puc/Sp, São Paulo, 2014. Disponivel em 

https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/6384/1/Rosana%20Boscariol%20Bataini%20Poliz

el.pdf. Acesso em 30 de mar 2021 

 

SILVA, Homero Batista Mateus CLT comentada [livro eletrônico] / Homero Batista Mateus 

da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018- Acesso em 27 de out 2020. 

 

SOUSA-UVA, António; Serranheira, Florentino- Trabalho e Saúde/(Doença): o desafio 

sistemático da prevenção dos riscos profissionais e o esquecimento reiterado da 

promoção da saúde - Rev Bras Med Trab.2013- Disponível em 

http://www.academia.edu/download/31800917/RBMT_Traba_saude_2013.pdf- Acesso em 30 

de out 2020. 

 

Agradecimentos 

 

 O momento no qual o acadêmico faz seus devidos agradecimentos a todos aqueles que 

estiveram em sua longa jornada até este momento não é fácil, pois é natural o sentimento de 

diversas emoções. Não é possivel que nesses agradecimentos eu não aponte aqueles que mais 

estiveram presentes de alguma forma. Mesmo que os citados não saibam, vocês foram de suma 

importância para que esta difícil fase da vida fosse finalmente completa. 

 Primeiramente agradeço a Deus, por ter me dado força e escutado todas as minhas 

orações e momentos de dor e agonia. Devo, após o agradecimento do Pai, mostrar minha 

gratidão ao meu querido orientador Prof. MSc. José Paes de Santana, pois este atuou com 

maestria em todos os nossos encontros, me fornecendo material de estudo. Sem sua companhia 



26  

e apoio e exímio trabalho não seria possível a conclusão deste artigo 

 Além do orientador, devo meus agradecimentos a Profa. MSc Caroline Lima Ferraz, 

que também se fez presente durante toda a elaboração desse trabalho, trazendo consigo uma 

segunda opinião sobre o trabalho e principalmente corrigindo e apontando falhas que meus 

olhos já cansados não viam. 

 Por fim, devo meus agradecimentos as pessoas que me trouxeram ao mundo, meus pais, 

sem o apoio deles nada seria possível. Minha jornada durante todos esses anos de curso de 

Direito foi sem dúvida bem mais fácil graças a ambos. O carinho e todos aqueles momentos um 

pouco mais ácidos foi o que tornou possível o fim dessa importante etapa da vida. 

 


