
 
 

 

Parecer nº 7/2020 

 

Solicitante: Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região 

Assunto:Análise da minuta de Acordo Coletivo de Trabalho do Banco do Brasil sobre Teletrabalho.  

 

 

TELETRABALHO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. 

BANCO DO BRASIL.VOLUNTARIEDADE, 

REVERSIBILIDADE, CONTROLE DE JORNADA, DIREITO 

À DESCONEXÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 

E MOBILIÁRIOS. ATENÇÃO AOS CASOS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. PREMISSAS DO MOVIMENTO SINDICAL, 

EM PARTE, CONSIDERADAS. NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÕES NAS REDAÇÕES DE DISPOSITIVOS PARA 

MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DO 

TRABALHADOR. 

 

 

I – OBJETO 

 O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região solicita à assessoria jurídica análise 

sobre a minuta de Acordo Coletivo de Trabalho sobre teletrabalho em negociação entre o Banco 

do Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, federações e 

sindicatos dos bancários. 

 

II – ANÁLISE 

 Os debates sobre a regulamentação do teletrabalho no setor bancário têm sido balizados 

por algumas premissas defendidas pelas entidades representativas dos trabalhadores, entre as 

quais, destacam-se a igualdade de direitos e a isonomia de metas para trabalhadores em 

desempenho das atividades laborais na forma presencial e na remota, a voluntariedade, o controle 

de jornada, a reversibilidade, o direito à desconexão,custeio e disponibilização pelo empregador 

de equipamentos e mobiliário, pagamento de ajuda de custa, atenção às normas de segurança e 

de saúde no trabalho, assistência em casos de violência doméstica. 

 Da análise da minuta de Acordo Coletivo de Trabalho sobre Teletrabalho do Banco do 

Brasil, identifica-se que o documento contempla algumas dessas premissas, especialmente a 

voluntariedade, a reversibilidade, o controle de jornada, o direito à desconexão, a disponibilização 

pelo empregador de equipamentos e mobiliário e a previsão de pagamento de ajuda de custo. 



 
 

 

Contudo, é de se atentar para a imprecisão com que tais aspectos são, de modo geral, regulados 

no documento, pois não restam claros, em muitos trechos, as reais obrigações do banco e os 

direitos dos trabalhadores. 

 A seguir, elencam-se os temas e as cláusulas cujas abordagem e/ou redação adotadas 

podem gerar insegurança ou limitação de direitos aos bancários, na análise desta assessoria 

jurídica. 

 

Elegibilidade 

CLÁUSULA 2ª: ELEGIBILIDADE PARA O TELETRABALHO 

O regime de teletrabalho, para fins desta norma coletiva, será pautado pelas 

premissas de elegibilidade do processo, de elegibilidade do funcionário e de adesão 

voluntária, conforme os normativos do banco.  

 

 A Cláusula 2ª prevê que o regime de teletrabalho será pautado pela elegibilidade do 

processo, pela elegibilidade do funcionário e pela adesão voluntária pelo funcionário, deixando a 

cargo dos normativos internos do banco os critérios de definição das áreas e dos funcionários 

elegíveis ao trabalho remoto. 

 Vê-se, pois, que não ficam estabelecidos quaisquer critérios para a determinação das 

áreas e/ou processos de trabalho da empresa e dos trabalhadores elegíveis à adoção do 

teletrabalho. Todos os critérios são remetidos aos normativos do banco, conferindo bastante 

amplitude normativa a regras internas da empresa sobre o regime de teletrabalho. 

 Neste aspecto, tendo em vista o âmbito de um acordo coletivo de trabalho, as premissas a 

partir das quais o movimento sindical tem discutido o regramento do teletrabalho, bem como o 

acúmulo da experiência fática imposta pela pandemia de coronavírus, considera-se que seria 

oportuno e mais seguro para a categoria delimitar, no âmbito do ACT, as áreas passíveis de 

adoção do regime do teletrabalho – pelo menos, pela listagem de características mínimas dos 

processos de trabalho – e critérios mínimos de elegibilidade dos funcionários. 

 A delimitação, por mínima que seja, de critérios de elegibilidade das áreas e dos 

funcionários, em lugar de engessar ou de minudenciar excessivamente o ACT, seria um 

instrumento de segurança para os trabalhadores, pois, caso contrário, os balizadores, na 

realidade, serão estipulados unilateralmente pelo empregador, já que a minuta prevê que a 

elegibilidade e a voluntariedade estarão regradas por normativos internos do banco.  

 Alternativamente, sugere-se a proposição de que os normativos acerca da elegibilidade de 

áreas, processos de trabalho e funcionários à adoção do regime de teletrabalho seja objeto de 

elaboração por comissão da qual participem representantes da categoria. 



 
 

 

 A celebração de um acordo coletivo do trabalho, que pressupõe negociação e garantia de 

direitos aos trabalhadores, não pode resultar em maior poder decisório unilateral ao empregador, 

resultado que se antevê como possível no tocante à elegibilidade das áreas e funcionários a 

adotarem o regime de teletrabalho, nos termos em que propostos pelo Banco do Brasil, uma vez 

que inexiste na minuta do ACT qualquer critério objetivo a esse respeito. 

 

Reversibilidade 

A reversibilidade do regime de teletrabalho está prevista na Cláusula 3ª da minuta de ACT: 

 

CLÁUSULA 3ª: DA FORMALIZAÇÃO DO TELETRABALHO 

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho depende de mútuo acordo 

entre o BANCO e o funcionário e será formalizada mediante assinatura, em meio 

físico ou nos sistemas informatizados do BANCO, de termo específico, de acordo 

com os normativos internos. 

Parágrafo Primeiro –  O retorno do funcionário em teletrabalho para o regime 

presencial poderá ser determinado pelo BANCO, a qualquer tempo, ficando 

garantido o prazo mínimo de quinze dias de transição, precedido de comunicação 

por escrito AP funcionário, que poderá se dar mediante notificação emitida pelos 

sistemas informatizados do BANCO. 

Parágrafo Segundo – O funcionário poderá realizar a alteração do regime de 

teletrabalho para o regime presencial, a qualquer tempo, desde que haja 

comunicação escrita, destinada ao BANCO, que poderá se dar mediante notificação 

emitida pelos sistemas informatizados do BANCO, garantido o prazo de transição 

mínimo de quinze dias ao BANCO, quando aplicável e a seu critério, para 

adequação dos espaços físicos. 

Parágrafo Terceiro – O BANCO não arcará com o custeio de qualquer despesa 

decorrente do retorno à atividade presencial (e vice-versa) ou para o 

comparecimento do funcionário às dependências do BANCO, salvo as previstas 

expressamente neste acordo.  

 A reversibilidade do regime de teletrabalho é uma demanda do movimento sindical e 

busca, em conjunto com a voluntariedade, assegurar o direito à autonomia do trabalhador, 

consistente na consideração, pelo empregador, da decisão do funcionário de retornar ao regime 

presencial. De outra parte, a previsão de reversibilidade, por parte do empregador, reconhece o 

poder diretivo patronal. Pelas duas modalidades da reversibilidade – por determinação da 

empresa ou a pedido do empregado --, tem-se que a adoção do regime de teletrabalho, numa 



 
 

 

primeira leitura, não se adere ao contrato de trabalho, não incidindo, em decorrência disso,  o 

disposto no artigo 468, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Contudo, se a reversibilidade é uma pauta de reivindicação das entidades representativas 

dos bancários, há de se reconhecer que, na prática, a operacionalização de tal instituto pode ser 

instrumento de assédio moral dos trabalhadores, seja por meio de convocações de retorno ao 

trabalho presencial abusivas e com propósito intimidador, seja pela coação patronal para que os  

empregados, ainda que desejosos, não requeiram o retorno ao trabalho presencial. 

 Levando-se em consideração a possibilidade do uso da reversibilidade para atos de 

assédio moral e/ou coação dos trabalhadores, sugere-se que o Acordo Coletivo de Trabalho 

estipule que a convocação, pelo banco, para retorno ao trabalho presencial se dê de forma 

fundamentada, ao passo que, no retorno ao trabalho presencial a pedido do funcionário, sejam 

asseguradosasmesmas condições de trabalho anteriores à adoção do teletrabalho (mesma área 

de trabalho e mesmas atribuições), salvo a ocorrência de promoção ou progressão na carreira.  

 Portanto, neste ponto, sugere-se a proposição de alteração na redação do ACT, para que 

i) se estipule que a convocação de retorno ao trabalho presencial pelobanco seja fundamentada e 

que ii) o funcionário que optar retornar ao trabalho presencial tenha asseguradas as mesmas 

condições de trabalho anteriores à adoção do trabalho remoto, no tocante à área de atuação e de 

atribuições.  

 Quanto ao parágrafo terceiro da Cláusula 3ª, importante relacioná-lo com o previsto na 

Cláusula 12ª, inserindo menção a que o retorno ao trabalho presencial implica o restabelecimento 

do pagamento do auxílio-transporte.  

 

Controle de jornada 

 O controle de jornada e a descaracterização de plantão e sobreaviso no teletrabalho, o 

direito à desconexão e a estipulação de prazo mínimo para convocação de funcionários em 

teletrabalho para atividades presenciais são tratados na Cláusula 4ª, caput e parágrafos, terceiro, 

quarto, quinto e sexto, respectivamente.  

 

 

 

 

CLÁUSULA 4ª: DO CONTROLE DE JORNADA 

O BANCO manterá controle de jornada dos funcionários em teletrabalho por meio 

do sistema de ponto eletrônico, conforme o regime de jornada, facultada a anotação 

por exceção, observadas as instruções normativas internas do BANCO. 



 
 

 

(...) 

Parágrafo Terceiro - O uso de equipamentos tecnológicos, assim como softwares, 

de aplicativos, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet, pelo funcionário 

em teletrabalho, não caracteriza regime de prontidão, ou sobreaviso ou tempo à 

disposição do BANCO. 

Parágrafo Quarto – Durante os intervalos para refeição e os períodos de descanso 

e férias, o funcionário em regime de teletrabalho não está obrigado a atender 

demanda do BANCO ou a realizar atividade laboral, e o BANCO não poderá obrigar 

o funcionário a fazê-lo, independentemente do meio utilizado (ex.: ligações de 

áudio/vídeo, mensagens escritas, etc). 

Parágrafo Quinto – O funcionário em regime de teletrabalho tem direito à 

desconexão e deverá usufruir os intervalos de refeição e os demais períodos de 

descanso aplicáveis ao regime na forma da lei. 

Parágrafo Sexto – Deverá ser observado o prazo mínimo de 24 horas para 

convocação para reuniões e outros eventos que exijam comparecimento presencial 

às dependências do BANCO ou a outro local por ele indicado. 

 

 O direito à desconexão, consistente no direito do trabalhador de não permanecer em 

atividade laboral e à disposição da empresa e acessível por meio dos diversos canais e 

plataformas tecnológicas, para além da jornada de trabalho, bem como de ter os intervalos para 

refeição e descanso assegurados no curso do trabalho remoto, é previsto nos parágrafos quinto e 

sexto da Cláusula 4ª. Quanto ao direito à desconexão, seria útil uma melhor definição do que se 

trata e qual o seu conteúdo, embora,da leitura conjunta dos parágrafos mencionados, seja 

possível a inferência de um conteúdo mínimo, mas que deve ser entendido, na forma como 

colocada na minuta de ACT, como exemplificativo, não como rol taxativo. 

 O parágrafo terceiro da Cláusula 4ª busca descaracterizar o teletrabalho dos regimes de 

sobreaviso e de prontidão. Neste ponto, salvo se adote tecnologia de bloqueio de acesso às 

plataformas e ferramentas digitais em horário diverso do da jornada, o trabalho extraordinário e o 

eventual regime de plantão ou sobreaviso dependerá da dinâmica fática imposta por cada chefia 

aos funcionários subordinados.  A mera menção no ACT à não configuração de tais regimes de 

trabalho (plantão, sobreaviso, prontidão) não tem o condão de solapar os direitos dos 

trabalhadores ao reconhecimento de situações fáticas de plantão e sobreaviso no trabalho remoto, 

por demanda excessiva e por não desconexão ocasionada pelas chefias.  



 
 

 

 No tocante ao controle de jornada – e à eventual necessidade de compensação --, 

relevante atentar-se para os termos empregados na redação do parágrafo oitavo: 

 

Parágrafo Oitavo – Na hipótese de impossibilidade de prestação de serviços por 

problemas ou dificuldades tecnológicas, de internet, energia elétrica e outras 

equiparadas, não poderá ser exigida a compensação do período respectivo, sendo 

vedada a sua dedução, desde que o funcionário comunique imediatamente o 

BANCO sobre estes eventuais acontecimentos para que este possa orientá-lo a 

respeito. A falta de comunicação tempestiva pelo funcionário e/ou a não 

observância da orientação da empresa sobre os procedimentos que devem ser 

adotados pelo funcionário ensejará a compensação do período respectivo pelo 

funcionário e/ou sua dedução.  

 

 Em caso de impossibilidade de prestação de serviços por problemas tecnológicos e 

interrupção no fornecimento de internet e de energia, como disposto no parágrafo oitavo da 

Cláusula 4ª, fica vedada a exigência de compensação do período. Contudo, a não exigência de 

compensação está condicionada à “comunicação tempestiva” pelo funcionário sobre a ocorrência.  

 Ao determinar que o funcionário deve comunicar “imediatamente” ao banco os problemas 

técnicos que inviabilizam a prestação das atividades laborais e ao condicionar a não exigência de 

compensação à “comunicação tempestiva”, o documento emprega termos imprecisos que podem 

resultar em interpretação desfavorável ao trabalhador.  Por isso, para maior segurança jurídica na 

aplicação do ACT em análise, sugere-se a proposição de inserção de prazo ede procedimento 

determinados para o trabalhador fazer a comunicação dos problemas técnicos,cujos 

descumprimentos, a ensejar a necessidade de compensação, sejam objetivamente verificáveis.  

 Ainda quanto ao tema controle de jornada, sugere-se a avaliação sobre a pertinência de se 

iniciar discussão sobre eventual regime especial de compensação de jornada, a exemplo do 

estipulado no ACT sobre teletrabalho durante a pandemia de coronavírus, uma vez que as 

condições de prestação de serviço no formato remoto – e, por conseqüência, as de compensação 

de jornada – são distintas da prestação e da compensação de jornada presencial. 

 

 

 

 

Ajuda de custo 

 

CLÁUSULA 5ª: DA AJUDA DE CUSTO 



 
 

 

O BANCO concederá, para o funcionário em teletrabalho que cumpra os requisitos 

definidos na presente cláusula, uma ajuda de custo mensal, em dinheiro ou meio 

eletrônico, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), mediante pagamento direto. 

Parágrafo Primeiro – A ajuda de custo prevista nesta Cláusula será devida, 

exclusivamente, para o funcionário de trabalho que, cumulativamente, cumpra os 

seguintes requisitos: (i) sua área, atividade, processo, função/cargo ou dependência 

tenha sido expressamente considerada elegível pelo BANCO ao referido regime; (ii) 

tenha assinado termo de adesão às referidas condições; (iii) tenha trabalhado 

efetivamente mais de 50% (cinquenta por cento) dos dias do mês a partir de sua 

residência, utilizando-se a quantidade de dias úteis do mês como parâmetro para 

apuração desse percentual, conforme normativos internos do BANCO. 

 Acerca do tema ajuda de custo, em que pese o dispositivo acima transcrito estipular 

quantitativo efetivamente trabalhado na modalidade remota para o funcionário fazer jus à verba, 

deve-se assegurar – e inserir tal previsão na norma – que o valor seja pago antecipadamente, 

assim como são pagas as demais verbas indenizatórias referentes à alimentação e ao transporte. 

 Ademais, não havendo exigência de que o trabalho remoto seja prestado na residência do 

funcionário para a caracterização do teletrabalho – nos termos em que tal modalidade de trabalho 

é conceituada na Cláusula 1ª deste ACT --, deve-se suprimir o termo “residência” por 

“remotamente”. 

 

Equipamentos  

A disponibilização de equipamentos e mobiliário a realização do teletrabalho está 

normatizada na Cláusula 6ª.  Sobre o dispositivo, destaca-se o previsto no caput e nos parágrafos 

primeiro e segundo: 

 

CLÁUSULA 6ª: DOS EQUIPAMENTOS PARA O TELETRABALHO 

O BANCO fornecerá, quando aplicável, notebook ou desktop, mouse, teclado, 

headset e cadeira. 

Parágrafo Primeiro – Os equipamentos para o teletrabalho descritos no caput 

desta Cláusula serão destinados, preferencialmente, para os funcionários que 

exercerão suas atividades na própria residência. 

Parágrafo Segundo – O BANCO disponibilizará as cadeiras conforme as 

disponíveis em seu inventário, se comprometendo a adquirir outras, se necessário. 

A cadeira para utilização no exercício das atividades deverá ter as características 

recomendadas pela NR17. 



 
 

 

 

 Quanto à disponibilização dos equipamentos e mobiliários, os itens mencionados no caput 

da Cláusula 6ª devem ser entendidos como exemplificativos. Sugere-se a proposição de 

acréscimo da expressão “(...), bem como de todos aqueles que forem indispensáveis para o 

adequado desempenho das tarefas e das atribuições do funcionário”.  

 Além disso, no mesmo sentido do já pontuado do tópico anterior, não havendo vinculação 

e/ou exigência, na definição de teletrabalho adotada neste ACT (Cláusula 1ª), de prestação do 

serviço remoto da residência do funcionário, não há por que priorizar o fornecimento de 

equipamentos e mobiliário aos trabalhadores que farão o teletrabalho das casas deles, em 

detrimento daqueles que o farão de locais/imóveis diversos. Há de se assegurar, com isonomia,  

que o fornecimento dos equipamentos e do mobiliário seja para todos os trabalhadores, não 

havendo motivo razoável para distinção entre aqueles que trabalharão nas suas residências  e 

aqueles que o farão de outro local, sobretudo porque não há menção à residência como o lócus 

prioritário ou preferencial do teletrabalho, tomando-se a definição contida na Cláusula 1ª deste 

ACT. 

 Ainda, mostra-se mais adequado e mais favorável ao trabalhador que o fornecimento dos 

equipamentos e mobiliários ocorra antes de iniciado o trabalho remoto. Nesse sentido, sugere-se 

a proposição de que se inclua no dispositivo relativo ao tema que “os equipamentos e os 

mobiliários necessários ao desenvolvimento das tarefas próprias do trabalho a ser realizado 

remotamente serão fornecidos em data anterior ao início das atividades em teletrabalho”.  

 

Promoção da saúde 

 

CLÁUSULA 7ª: DAS PRECAUÇÕES PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E OUTRAS 

DISPOSIÇÕES 

O Banco promoverá orientação a todos os funcionários em regime de teletrabalho 

sobre as medidas destinadas à prevenção de doenças e acidentes do trabalho, por 

meio físico ou digital ou treinamento à distância, com as seguintes orientações: 

(...) 

Parágrafo Primeiro – O funcionário assinará um termo de ciência, comprometendo-

se a seguir tais orientações e, sempre que precisar, a entrar em contato com o 

BANCO, por meio do canal que for disponibilizado. 

Parágrafo Segundo – Caso seja de interesse do funcionário e haja disponibilidade 

de equipe técnica de Saúde e Segurança do Trabalho (Sesmt) do BANCO, o 



 
 

 

funcionário poderá solicitar visitar, presencial ou virtual, a critério do BANCO, ao 

local de teletrabalho do funcionário sem caracterizar violação ao direito de 

privacidade e imagem. 

Parágrafo Terceiro – O funcionário será responsável por observar as regras de 

saúde e de segurança do trabalho, bem como seguir as instruções que constam 

desta cláusula, a fim de evitar doenças e acidentes.  

 

 No tocante às medidas de promoção da saúde, o conteúdo do ACT direciona ao 

trabalhador a maior responsabilidade pela prevenção de doenças e de acidentes e busca torná-lo 

legalmente responsável pelo cumprimento das orientações contidas no documento. 

 Sugere-se a supressão do Parágrafo Terceiro da Cláusula 7ª, pois o conteúdo é, no que 

importa para a ciência do trabalhador das normas de segurança e de saúde, similar ao do 

Parágrafo Primeiro, mas também porque o dispositivo tenta transferir a responsabilidade pela 

promoção da saúde e dos cuidados preventivos a acidentes na prestação remota do trabalho 

exclusivamente ao trabalhador. 

 É relevante que, ao pactuar sobre o teletrabalho, o empregador assuma obrigações 

relativas à promoção da saúde física e mental dos trabalhadores, disponibilizando, inclusive, 

equipes multidisciplinares para o atendimento desses funcionários. Há pouco no ACT neste 

sentido. A disponibilização de ginástica laboral, por exemplo, por meio de aulas gravadas ou 

online, seria uma forma de o empregador disponibilizar os meios e os estímulos necessários para 

que os funcionários adiram às normas e  às práticas saudáveis no ambiente de trabalho. Sugere-

se, pois, que se discuta a disponibilização de conteúdo relativo à ginástica laboral, a ser realizada 

durante a jornada de trabalho, no regime de teletrabalho. 

 

Violência  doméstica 

 

CLÁUSULA 10ª: DA FUNCIONÁRIA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

O BANCO, buscando adequar as necessidades de trabalho e da funcionária, 

avaliará o pedido de alteração do regime de trabalho, apresentado pela funcionária 

que for vítima de violência doméstica, comprometendo-se a tratar casos dessa 

natureza com prioridade.  

 

 A Cláusula 10ª aborda temática de extrema relevância, ao reconhecer a possibilidade de 

ocorrência de violência doméstica no curso do teletrabalho, a ensejar o retorno emergencial ao 

trabalho presencial, para salvaguardar a vida da vítima. 



 
 

 

 Nos termos em que redigido, o dispositivo da Cláusula 10ª não vincula o banco a adoção 

de medida alguma e, por isso, não oferece proteção adequada à vítima de violência. Sugere-se a 

proposição de alteração do dispositivo, a fim de que contenha a previsão de que “o banco alterará 

imediatamente o regime de trabalho da funcionária que requerer o retorno ao trabalho presencial 

em virtude de violência doméstica”. 

 Além disso, outras situações de violência doméstica e familiar, decorrentes das identidades 

de gênero e por orientação sexual, deveriam ser consideradas e contempladas no ACT como 

causa de alteração prioritária e imediata do regime de trabalho, pois é possível quefuncionários/as 

lésbicas, gays e transgêneros que coabitem com companheiras/os  e/ou famílias extensas 

venham a sofrer violência de gênero no ambiente doméstico, deflagradas pelo maior tempo de 

convivência, a partir da adoção desta nova modalidade de prestação de trabalho.  

 

III – CONCLUSÃO 

 Por todo o exposto, conclui-se que a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho do Banco 

do Brasil sobre teletrabalho contempla as premissas defendidas pelo movimento sindical para a 

regulamentação do trabalho remoto. Contudo, o texto proposto é vago e impreciso em diversos 

pontos relevantes, a demandar aperfeiçoamentos na redação para conferir maior segurança 

jurídica e proteção aos direitos dos bancários. 

 

Porto Alegre, 07 de dezembro de 2020 
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