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LIMITES DO PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR:
USO PREMEDITADO OU CONSENTIDO DE SMARTPHONES,
HORAS EXTRAS E REGIME DE SOBREAVISO
A relação de trabalho pode existir com ou
sem subordinação. Havendo subordinação, a
relação de trabalho se configura como relação
de emprego.
Subordinação, por sua vez, implica exercício do poder diretivo por parte do empregador. Tal poder significa que o empregador
pode comandar o uso da energia de trabalho
que contratou, para que assim possa implementar os legítimos objetivos do seu empreendimento. Em sentido amplo, compreende as
dimensões regulamentar, fiscalizatória, disciplinar e diretiva estrito senso.
Em sentido mais estrito, o poder diretivo
diz respeito à regulação técnico-funcional da
empresa, sem prejuízo, pois, da existência de
um poder regulamentar mais amplo, destinado a normatizar
outros aspectos da
convivência no trabalho, muitos deles modernamente salientados pelo conceito de
compliance.
As
dimensões fiscalizatória e disciplinar igualmente integram o poder
de “mando” do empregador.
Este “mando”, contudo, tem limites. O
fundamento maior desses limites reside no
princípio constitucional da dignidade humana
e nos objetivos constitucionais de promover
uma sociedade livre, justa e solidária, voltada
para o bem de todos, sem discriminações, e que
respeite a intimidade e a privacidade das pessoas. Em outras palavras: não serão legítimas as
práticas diretivas que acarretem infringência a
tais objetivos e às normas que os promovem.
Quando é que isso pode ocorrer?
São muitas as situações e circunstâncias
que lançam questões a respeito. Uma delas diz
com o uso de smartphones no ambiente de
trabalho. Muitas vezes, o empregador não
apenas tolera o seu uso mas até mesmo o promove (fornecendo-os ou não) para a circulação

de informações atinentes ao trabalho. Nesses
casos, fica até mesmo difícil, senão impraticável, discernir quando o smartphone está conectado com a função empregatícia e quando está
servindo para uso estritamente particular, seja
através de comunicações telefônicas, seja através da ativação de e-mails, SMS, whatsapp,
etc. Quando isso acontece, todo cuidado é
pouco no exercício do mando diretivo, sobretudo em sua dimensão fiscalizatória. Até onde
vai o poder de verificação do empregador,
principalmente quando o smartphone não lhe
pertence?
Não convém ao empregador apossar-se
do aparelho para examinar como foi utilizado
no ambiente de trabalho, porque isso pode
gerar pleitos indenizatórios
por
invasão de privacidade e/ou intimidade, com sequelas em termos de
dano moral. A
situação, aqui, não
é exatamente a
mesma da fiscalização de computadores (PCs) da empresa,
admitida pela jurisprudência. No caso dos
smartphones, mesmo quando fornecidos pelo
empregador, o seu uso, inevitavelmente, acaba
incluindo circunstâncias de reserva ou intimidade pessoal, salvo hipótese de cláusula contratual expressa destinando o smartphone,
quando fornecido pela empresa, a uso estrita e
exclusivamente profissional.
Tirante esta hipótese (smartphone fornecido pela empresa para uso estritamente profissional), todo cuidado será pouco no exercício
da prerrogativa patronal de controle do trabalho desempenhado mediante tais aparelhos.
Recomenda-se a substituição, tanto quanto
possível, do controle das atividades pelo controle dos resultados.

A propósito, vale transcrever o teor da Súmula
Igual cuidado e semelhante recomendação
nº 428 do TST:
devem ser aplicados em situaçõesde teletrabalho (quando o trabalho é exercido fora da sede
“SOBREAVISO – APLICAÇÃO ANALÓGICA
da empresa). O poder de inspeção deve ficar
DO ART. 244, § 2º DA CLT
restrito às atividades profissionais e a comprovação de que assim foi feito nem sempre é
I - O uso de instrumentos telemáticos ou inforfacilmente demonstrável pelo empregador. O
matizados fornecidos pela empresa ao emprecontrole patronal estará mais protegido de
gado, por si só, não caracteriza o regime de
eventuais demandas indenizatórias sempre que
sobreaviso.
for executado através dos aparelhos de
envio/recepção de dados de uso do empregaII - Considera-se em sobreaviso o empregado
dor, sem verificação direta no smartphone do
que, à distância e submetido a controle patroempregado.
nal por instrumentos telemáticos ou informatiA par disso, é preciso considerar,
zados, permanecer em regime de plantão ou
também, que o uso habitual e reiterado de
equivalente, aguardando a
smartphones para interloqualquer momento o chacução com o empregador
mado para o serviço duranem horários não contratados pode gerar passivos de "Muitas vezes, o empregador te o período de descanso.”
horas extras ou ensejar a não apenas tolera o seu uso
Em suma: (i) controle
caracterização do chamado
mas até mesmo o promove
smartphone deve ser,
regime de sobreaviso, a ser
(fornecendo-os ou não) para a sobre
preferencialmente, exercidevidamente remunerado.
circulação
de
informações
do por via indireta e meNesses casos, convém
diante controle de resultaatinentes ao trabalho."
ao empregador clausular
dos ao invés de controle
limites para tal interlocudireto de atividades; (ii) em
ção ─ ou proibi-la, fora
situações de teletrabalho, há que limitar o uso
desses horários (salvo emergência), caso
de smartphone (ou de simples aparelho de telequeira evitar horas extras ou o regime de sobrefonia celular), para que o empregador possa
aviso ─ e, sempre assim, exercer seu controle
prevenir-se de pleitos de horas extras ou de
através de mecanismos de mensuração inderegime de sobreaviso ou, quando for o caso,
pendentes de inspeção direta do aparelho em
possa circunscrevê-los ao que de fato ocorreu.
poder do empregado.
Por derradeiro, cabe alertar que tais pleitos (h. extras/sobreaviso) podem ser formulados também nas hipóteses em que os aparelhos
(smartphone ou simples celular) sejam de propriedade do empregado (ou cuja posse lhe
tenha provindo de outrem que não o seu empregador).
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