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Teletrabalho

Com o desenvolvimento e a massificação do uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs),
novas formas organizacionais de trabalho tem surgido, como o teletrabalho. Cunhado na década de
1970, até hoje não há uma definição clara para o termo, até pelo fato de que são inúmeros os possíveis
arranjos contratuais entre o empregado e o empregador que assim poderiam ser considerados. Segundo
um  relatório  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT),  “uma  forma  possível  de  definir
telebralho é como aquele realizado por um empregado que utilize TICs e trabalhe fora do escritório
principal ao menos uma vez por mês em tarefas relacionadas ao seu trabalho1.”  

A utilização do teletrabalho de maneira adequada, com mensuração de resultados e estabelecimento de
metas, gera benefícios para o empregado, o empregador e, indiretamente, para a sociedade como um
todo.  Ao  passo  que  para  o  empregador  os  principais  benefícios  são  a  redução  no  seu  tempo  de
deslocamento e um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, para o empregador, os
principais benefícios estão relacionados à redução do custo com o funcionário em teletrabalho. Por fim,
há uma série de externalidades positivas geradas pelo teletrabalho para a sociedade como um todo,
devido à redução do trânsito nas grandes cidades e a consequente redução na emissão de poluentes. 

Uma consequência importante da utilização do teletrabalho é o aumento das possibilidades de emprego
para grupos tradicionalmente prejudicados em arranjos tradicionais de trabalho, como pessoas com
deficiência, pais de crianças pequenas e pessoas idosas. Entre esses grupos, também se encontram os
cônjuges  de  profissionais  em  carreiras  que  exigem  mudanças  reiteradas,  como  os  familiares  dos
servidores do Itamaraty. Em uma situação de mudanças frequentes, para países em que muitas vezes
sequer  há  a  assinatura  de  um acordo bilateral  de  trabalho,  o  teletrabalho se  apresenta  como uma
alternativa extremamente interessante para estes familiares, que poderiam continuar a excercer suas
atividades normalmente. 

No âmbito do serviço público federal, atualmente, está em tramitação no Congresso o Projeto de Lei
2.723/2015, que objetiva incorporar a previsão do teletrabalho na Lei 8.112/1990. Independentemente
disso,  vários órgãos já começaram a implementar o teletrabalho, regulamentando este por meio de
portarias e outros normativos infralegais. A primeira instituição pública a implementá-lo foi o Serviço
Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, em
2005. Desde então, vários outros órgão já seguiram este exemplo, entre eles o Tribunal de Contas da
União, o Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria da Fazenda, a Procuradoria Federal, a Defensoria
Pública, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. 

Dessa forma, percebe-se que o uso do teletrabalho está sendo extendido entre os vários órgãos dos três
Poderes, cada um regulamentando o teletrabalho conforme as suas possibilidades e necessidades. É
importante notar que, em muitos casos, os servidores em teletrabalho estão sujeitos ao cumprimento de
metas de resultados mais rígidas do que se estivessem trabalhando presencialmente. 

A simples existência da regulamentações do teletrabalho nem sempre garante que esta será adequada à
realidade de um servidor público em licença para acompanhamento de cônjuge,  que é  o caso dos
servidores públicos familiares dos servidores do Itamaraty. Algumas, por exemplo, estabelecem que o

1 “Challenges and opportunities of teleworking for workers and employers in the ICTS and financial services sectors”, 
Issues Paper for the Global Dialogue Forum on the Challenges and Opportunities of Teleworking for Workers and 
Employers in the ICTS and Financial Services Sectors (Geneva, 24–26 October 2016), GDFTWEFS/2016: “...it is possible 
that one way to define a teleworker is as any ICT-using employee working outside of the main office on at least one 
occasion each month to perform work-related tasks.” (Tradução Livre)
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servidor deve comparecer, presencialmente, ao escritório a cada determinado período de tempo. Outras,
ao  contrário,  abrem exceções  que  permitem que  o  servidor  em licença  para  acompanhamento  de
cônjuge possa se candidatar ao teletrabalho, mesmo estando no exterior, ao passo que outras chegam
inclusive a utilizar isto como um critério de prioridade na concessão do teletrabalho, junto com pessoas
com deficiência e pais e mães com filhos pequenos. 

Desse  modo,  a  AFSI  defende  que  a  administração  pública  incentive  e  priorize  a  concessesão  do
teletrabalho aos servidores licenciados para acompanhar seus cônjuges, de forma a permitir um melhor
aproveitamento dos seus próprios servidores públicos que, caso contrário, muitas vezes permanecem
ociosos durante o período da licença. 


