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INTERSUL PROPÕE ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO DO 
TERMO ADITIVO REFERENTE TELETRABALHO 

A Intersul informa que em reunião com o Diretor Administrativo da CGT Eletrosul 
na segunda feira (31/08) as 14 horas propôs alterações na redação do termo aditivo 
referente à regulação do teletrabalho e aguarda resposta da CGT Eletrosul para 
alteração do termo e recomenda aos trabalhadores aguardar novas orientações 
antes de assinar. 

 

Ref.:  Termo de Responsabilidade e Termo Aditivo referente ao teletrabalho 
 
Prezado Diretor: 
Embora a MP 927 tenha sua vigência encerrada, a própria CLT já traz em seu texto 
disposição expressa acerca do teletrabalho, desde 2011 (Lei n. 12.551/2011), tendo 
recebido uma regulamentação mais detalhada na reforma trabalhista de 2017. De fato, 
o art. 75-C, da CLT, prevê a necessidade de acordo entre as partes para a realização de 
teletrabalho. Por outro lado, é equivocada a afirmação da empresa que a manutenção 
do teletrabalho deva estar condicionada, obrigatoriamente, a assinatura do referido 
termo individual. A Constituição Federal afirma diversas vezes pela primazia do direito 
fundamental à vida e à saúde. Além do que, especificadamente no art. 225, prevê 
também o direito fundamental a um meio ambiente de trabalho sadio e equilibrado. O 
art. 7º, XXII, da CF/88, garante ser um direito do trabalhador a redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 
 
Neste sentido, de acordo com item 4.7 da Portaria Conjunta nº 20/2020 da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde, 
que estabelece as medidas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de 
transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho, o teletrabalho deve ser 
obrigatoriamente utilizado pelas empresas sempre que possível. 
 
Todos os ditames acima são suficientes para suplantar, ainda que temporariamente, 
enquanto houver risco epidemiológico da Pandemia, eventual obrigação da legislação 
ordinária quanto à necessidade de acordo expresso sobre o teletrabalho. 
 
Além disso, a regulação em termo aditivo impacta as condições e os contratos de 
trabalho, portanto o termo deveria necessariamente passar por uma construção mútua, 
com a devida participação das entidades representativas dos trabalhadores. 
 
Feitas tais considerações, por parte dos sindicatos da Intersul, acreditamos que a 
redação dada pela empresa para o Termo de Responsabilidade nos parece uma 
violação do que dispõe a CLT no seu art. 75-E, o qual prescreve que “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”. Pela redação dada ao termo, 
a empresa impõe ao empregado a obrigatoriedade de observar condições ambientais e 
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ergonômicas adequadas, sem especificar de forma clara quais são estas condições e 
sem que os empregados tenham passado por um treinamento ou recebido instruções 
específicas sobre segurança no ambiente externo à empresa.  
 
Quanto às cláusulas do Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho os problemas são 
ainda mais graves e temos as seguintes considerações: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA: 
 
A redação da cláusula 1.3 causa extrema insegurança jurídica ao trabalhador, o qual 
parece ter o dever de estar permanentemente à disposição da gerência e, 
consequentemente, da empresa, sem nenhuma delimitação de tempo, horário ou dia, o 
que torna esta regra uma determinação abusiva e desproporcional. Entendemos 
necessário modificar a redação da cláusula para que esta disponibilidade do trabalhador 
fique restrita ao horário contratual ao qual o trabalhador estava submetido logo antes da 
Pandemia. O trabalhador não pode ser demandado a toda e qualquer hora pelo simples 
fato de que não há registro oficial da jornada. Esta alteração sugerida não impossibilita 
ao gestor a cobrança efetiva de contato e disposição naquele horário e permite ao 
trabalhador se organizar para as demais atividades da sua vida pessoal e privada.  
 
CLAUSULA SEGUNDA: 
 
Na cláusula segunda que trata da vigência do termo aditivo, existe um erro terminológico. 
A empresa acaba por confundir o ‘home office’ com o teletrabalho, figuras jurídicas 
distintas. Suscintamente, o teletrabalho é o labor exercido por meios telemáticos e 
tecnológicos fora das dependências da empresa, desde que não caracterize labor 
externo (art. 75-A da CLT). Necessariamente, o trabalho não precisa ser executado pelo 
empregado em sua residência. Já o home office é o labor executado à distância, na 
residência do trabalhador, sem haver a necessidade do emprego de meios telemáticos 
e tecnológicos. 
 
Sugerimos alteração da redação para substituir o termo ‘home office’ por ‘teletrabalho’, 
para que o aditivo fique mais adequado tecnicamente.  
Ainda quanto à vigência, sugerimos ressalvar que a opção da empresa pela alteração 
antecipada para o regime presencial não se aplica aos trabalhadores dos grupos de risco 
enquanto vigorarem os decretos de restrição ao convívio social devido às condições 
epidemiológicas desfavoráveis. 
 
CLAUSULA QUARTA: 
 
Sugerimos alteração da redação para ressalvar que a convocação só deva ocorrer dentro 
do horário contratual de trabalho praticado logo antes da Pandemia em conformidade 
com a delimitação de horário sugerido na clausula primeira. 
Ressalvar também que a convocação será para atividades específicas, inadiáveis e 
emergenciais que exijam a presença do empregado no estabelecimento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA JORNADA DE TRABALHO 
 
Neste ponto reiteramos a sugestão de alteração da cláusula primeira. Se o trabalhador 
for demandado fora do seu horário habitual de trabalho antes da pandemia, não pode a 
empresa redigir cláusula onde exige permanente disponibilidade de contato do trabalho 
e ao mesmo tempo tentar se eximir do pagamento de horas extras, horas noturnas e 
horas de sobreaviso sob o argumento de que não haverá o controle de jornada. Há uma 
contradição grave entre a cláusula 1.2 e a cláusula 5.1, pois quando há a exigência 
contratual de disponibilidade permanente para atender chamadas da empresa, estamos 



diante de caso típico de sobreaviso. Mais um motivo pelo qual deve ser alterada a 
redação da clausula 1.2 e da cláusula 5ª, para que chamados extraordinários fora do 
horário habitual sejam considerados como tal. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS EQUIPAMENTOS E DA INFRAESTRUTURA  
 
Há clara violação ao art. 2º, da CLT. Os custos do empreendimento devem correr por 
conta do empregador, que assume os riscos do empreendimento e detém o lucro deste 
risco. O direito do trabalho não admite que os custos da atividade econômica sejam 
repassados ao empregado. Sugerimos uma negociação coletiva para o estabelecimento 
de um adicional indenizatório, para que o empregado possa custear as despesas do 
teletrabalho, como internet, conta de luz, dentre outros.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACESSOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
O termo aditivo não faz qualquer tipo de ressalva para ação de vírus, malwares, hackers 
ou qualquer outra forma de prejuízo que um computador, notebook, tablet ou celular 
possam vir a sofrer, muitos desses prejuízos estão muito além da capacidade do 
empregado de evitar ou mitigar, devendo haver ação específica e especializada nesse 
sentido. Para tanto, o Termo Aditivo deve fazer ressalvas expressas para evitar a 
culpabilidade direta do empregado. 
 
Por fim, consideramos que deve ser privilegiada a negociação coletiva com participação 
do Sindicato para regular o teletrabalho no âmbito da CGT Eletrosul. 
 
O Termo de Responsabilidade e o Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho analisado são 
compostos, na sua maioria, por cláusulas para resguardo da empresa, imponto cláusulas 
onerosas ou ilegais ao trabalhador e liberando a empresa de suas responsabilidades. 
 
Acreditando que o objetivo da CGT Eletrosul com o estabelecimento do termo de 
responsabilidade bem como do termo aditivo ao contrato de trabalho seja simplesmente 
regular a execução do trabalho remoto com boas condições de trabalho e segurança 
para os trabalhadores, solicitamos que seja informado aos empregados que o prazo para 
assinatura será prorrogado e novas versões dos documentos contemplando as 
sugestões da Intersul serão enviadas a cada trabalhador a ser abrangido pelos termos. 
 
Sem mais para o momento, permanecemos no aguardo de sua manifestação e 
disponíveis para maiores esclarecimentos e tratativas eventualmente necessárias. 
 

 
Faça seu comentário a respeito da matéria deste Boletim no Link abaixo: 

comunicacao@intersul.org.br - Sua opinião é muito importante! 
Acesse a página da Intersul: www.intersul.org.br 

Acesse a página da Federação: www.fnucut.org.br 
Cadastre-se e receba o Boletim da Intersul diretamente no seu e-mail pessoal: comunicao@intersul.org.br 
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