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Olhos voltados  
para o teletrabalho

O teletrabalho está previsto 
na CLT desde a Lei nº 13.467/17, 
no entanto, ganhou ainda mais re-
levância com a pandemia da Co-
vid-19, sendo de extrema impor-
tância o estudo do tema na vida 
dos trabalhadores e empresas.

Sabe-se que as alterações fei-
tas pela Reforma Trabalhista são 
insuficientes com relação a esse 
tópico e que a matéria carece 
de regulamentação.

Até o momento, 
tramitam pelo me-
nos seis projetos de 
lei no Congresso Na-
cional para regula-
mentação do tema 
e ainda foi formado 
um grupo técnico 
para a apresentação 
de um novo texto 
até meados de dezembro. Ques-
tões como ergonomia e seguran-
ça do trabalho, convenção coleti-
va, equiparação de salário, juízo 
competente, jornada e aplicação 
mista de teletrabalho e trabalho 
presencial passam por análise 
e discussão.

Além disso, o Ministério Pú-
blico do Trabalho informou que 
irá intensificar a fiscalização das 
condições dos trabalhadores que 
permanecerão nesse regime. Por 

essa razão, o órgão publicou Nota 
Técnica com 17 recomendações so-
bre o teletrabalho, visando supri-
mir lacuna existente na legislação.

As diretrizes apresentadas na 
Nota Técnica ultrapassaram as re-
gras existentes na CLT, ao tratar de 
temas como etiqueta digital, parâ-
metros da ergonomia, limitação 
de jornada, direito à desconexão e 
à privacidade do trabalhador.

Ainda não se sabe se a Nota 
Técnica é apenas uma lista de 

orientações ou se o 
MPT irá cobrar efeti-
vamente as práticas 
estabelecidas no do-
cumento, inclusive 
para eventual fisca-
lização, imposição 
de multas e/ou ações 
judiciais. Contudo, 
para conferir maior 
segurança jurídica 

às empresas, recomenda-se a ob-
servância da legislação existente, 
princípios gerais do direito do tra-
balho, normas coletivas e as re-
comendações contidas na NT, no 
que for compatível com a nature-
za do vínculo empregatício exis-
tente e condições pactuadas no 
contrato de trabalho e/ou aditivo 
contratual possível.

Advogada Trabalhista do 
Viseu Advogados

Para conferir maior 
segurança jurídica, 

recomenda-se 
a observância 
da legislação 

existente
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Opinião

• O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região promove, nesta quinta e 
sexta-feira, no formato telepresencial, a 20ª edição do Congresso Nacional 
de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, trazendo como tema central 
a “Humanização nas Relações do Trabalho”. O evento reúne mais de 40 no-
mes do mundo jurídico. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site 
do congresso: www.20congressotrt15.com.br/.

• Na sexta-feira, o escritório Peluso, Stüpp e Guaritá Advogados coordenará 
um evento online e gratuito para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 
- LGPD (Lei nº 13.853, de 2019), que entrou em vigor no início de setembro. O 
evento começa às 10h e, para participar, é necessário realizar a inscrição no 
site www.psg.adv.br/emailmkt/inscricao-evento.aspx.

 ⁄ DIREITO DE FAMÍLIA

Os Cartórios de Notas do Rio 
Grande do Sul registraram um 
aumento de 39% na formaliza-
ção de uniões estáveis durante a 
pandemia de coronavírus. Os re-
conhecimentos das uniões no Es-
tado passaram de 1.183 em maio 
para 1.650 em agosto. Especialis-
tas acreditam que a pandemia 
fortaleceu relacionamentos e fez 
com que os casais passassem a 
pensar no planejamento fami-
liar, incluindo a instrumentaliza-
ção da união estável nos planos.

Um relacionamento pode ser 
caracterizado como união es-
tável quando há continuidade, 
certa durabilidade e objetivo de 
construir família. “A união está-
vel não nasce só a partir de um 
documento, como é o casamento. 
Ela nasce a partir de um relacio-
namento. As pessoas vão namo-
rando e, quando se dão conta, já 
estão em união estável”, explica 
o presidente do Instituto Brasilei-
ro de Direito de Família (Ibdfa-
m-RS), Braulio Dinarte da Silva 
Pinto. O advogado conta, tam-
bém, que muitos casais, após o 
término do relacionamento, dis-
cutem se viviam em um namoro 
ou união estável.

A diferença entre namoro 
e união estável não é perceptí-
vel. “Basta começar a se relacio-
nar com intensidade e com pro-
jeto de família que já estará em 
união estável”, acrescenta Pinto. 
De acordo com ele, o número de 
casais em união estável no Bra-
sil é muito maior do que aquele 
que consta nos registros. Ter esse 
documento ou não, porém, não 
faz diferença.

“Não ter a união estável re-
gistrada ou um documento que 
comprove não representa ne-
nhum tipo de problema. A pes-
soa que não tiver esse registro 
só vai ter um custo maior caso 
um dia precise declarar ou com-
provar essa união”, afirma Clau-
dia Barbedo, advogada especia-
lista em Direito de Família. Ela 
explica que, se o companheiro 
morrer, essa pessoa sem registro 
da união estável terá que fazer 
uma declaração judicial e pro-
var para um juiz que essa união 
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existiu. “Então vai ter o custo 
e a demora de um processo, ao 
passo que a escritura pública da 
união estável pode ser feita em 
um tabelionato.”

Para a tabeliã do 7º Tabelio-
nato de Notas de Porto Alegre, 
Rita Bervig, um dos motivos de 
o número ter aumentado duran-
te a pandemia também é uma 
das razões desse documento ser 
importante, que é a questão de 
instrumentalização do regime de 
bens. “Tudo aumentou durante a 
pandemia: divórcio, inventário e 
união estável. Mas, nesse caso, 
sentimos o desejo dos casais de 
instrumentalizar o regime. Se 
não há instrumentalização na 
união, o que vigora é o que cons-
ta na lei, que é a comunhão par-
cial de bens.”

Ela acredita que não aumen-
taram o número de relaciona-
mentos novos, mas sim o desejo 
de cuidar do planejamento patri-
monial daqueles casais que já es-
tavam juntos antes da pandemia, 
mesmo que por pouco tempo. Já 
Pinto defende que a pandemia 
fez com que esses casais de pas-
sassem a dividir a vida de forma 
mais intensa, optando por morar 
juntos, por exemplo. Ainda que 
a lei não exija que o casal more 
sob o mesmo teto para caracteri-
zar união estável, os especialis-
tas acreditam que o isolamento 
social, a crise e o desemprego 
possibilitaram que alguns casais 
tomassem essa decisão.

Claudia acredita que esse 
aumento de 39% já era espera-

do para a situação em que vive-
mos. “Com a ameaça de morte 
ou doença trazida pelo novo co-
ronavírus, as pessoas se preocu-
param mais com a organização e 
o planejamento familiar. Dentro 
disso está a declaração da união 
estável, que é um dos instrumen-
tos para esse planejamento”, de-
fende a advogada.

A tabeliã, porém, ficou um 
pouco surpresa com a quanti-
dade de escrituras públicas de 
união estável e acredita que, 
após a pandemia, o número deve 
voltar aos patamares anteriores. 
“Acho que vai diminuir um pou-
co. As pessoas estão muito jun-
tas agora, então alguns aconte-
cimentos da pandemia fizeram 
com que muitos casais repensas-
sem suas relações e interesses. 
Assim como as mortes por Co-
vid-19 fizeram as pessoas refleti-
rem a respeito do planejamento 
sucessório, por exemplo”, com-
plementa Rita.

Ainda que o número tenha 
sido esperado por alguns e sur-
preendido outros, o aumento re-
gistrado no Rio Grande do Sul é 
baixo dentro do cenário nacio-
nal. Entre as unidades da fede-
ração com maior destaque no 
aumento de uniões estáveis en-
tre maio e agosto estão Ceará 
(124%), Roraima (100%), Acre 
(85%), Distrito Federal (72%), Es-
pírito Santo (60%), Bahia (55%), 
Alagoas (54%), São Paulo (52%), 
Maranhão (50%) e Pernambuco 
(43%). O Rio Grande do Sul apa-
rece logo em seguida com 39%.


