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LGPD ENTRA EM VIGOR:
SUA EMPRESA ESTÁ PREPARADA?
A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro e, apesar das
determinações passarem a ser imediatas, as multas serão aplicadas a partir de agosto de
2021, com valores que podem chegar a R$ 50 milhões. Como se adaptar aos novos padrões
de segurança e à transparência para tratar os dados de consumidores e colaboradores?
Fique atento às orientações jurídicas:
Faça uma análise de como é feito hoje o armazenamento de dados, de que forma eles são
utilizados e se há compartilhamento com terceiros;
Estruture e implemente um sistema de armazenamento, criando uma política de
privacidade e defina quem vai zelar e tratar estes dados;
Ao receber dados de uma pessoa física ou jurídica, deve haver o consentimento do titular
para o armazenamento. A partir daí, eles devem ser guardados de forma segura para que
outros não tenham acesso;
Em contratos confeccionados por terceiros, deve haver autorização das partes. No caso
de um contrato de locação elaborado por uma imobiliária, por exemplo, locador e locatário
devem autorizar o uso dos dados somente para confecção do documento. Para estar isenta
da guarda de dados, a imobiliária deve devolver as informações aos titulares, sem o
arquivamento de cópias.

LEIS TRABALHISTAS

Veja o que mudou e saiba a diferença entre teletrabalho e home office
As leis trabalhistas passaram a considerar como teletrabalho a prestação de serviços fora
das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de
comunicação que não se constituam como trabalho externo.
Sendo assim, o teletrabalho é aquele realizado na própria residência do empregado, em
um escritório compartilhado (coworking) ou qualquer outro local externo ao ambiente da
empresa e até mesmo fora do país.
No teletrabalho a prestação de serviços acontece à distância, com o uso de redes de
telefonia, internet, entre outras tecnologias, equipamentos e meios de telecomunicação
específicos que possibilitem a prestação de serviços sem a necessidade de deslocamento
até o ambiente da empresa.
Fique ligado!
Nesta nova modalidade, desde que haja mútuo acordo e consentimento entre as partes, é
possível a realização da alteração entre regime presencial/teletrabalho ou teletrabalho/
presencial, garantido apenas prazo de transição mínimo de 15 dias, com registro em aditivo
contratual.
A legislação determina, ainda, que despesas relativas à atividade continuam pertencendo
ao empregador, sendo vedada sua transferência para o empregado. Já o reembolso das
despesas deve ser previsto em contrato escrito. Em linhas gerais, tudo o que o trabalhador
usar em casa será formalizado com o patrão via contrato, como equipamentos e gastos com
energia e internet. A atividade realizada em teletrabalho, em regra, não é passível de
controle de jornada.
Home Office
O chamado home office pode ser instituído por política interna (desde a contratação do
colaborador) e não necessita de alteração ou formalização no contrato de trabalho.
Diferente do teletrabalho, no qual há a necessidade de formalização expressa.
O home office normalmente possui o controle do horário de trabalho pelo empregador,
por meio do controle feito por tarefa e não por horário.
Atenção, empregador!
Nas duas modalidades, o risco por acidente de trabalho (ou doença ocupacional) é
assumido pela empresa, uma vez que valem as mesmas disposições vigentes para
empregados que trabalham em tempo integral na sede do estabelecimento.
Às empresas que optarem pela adoção do trabalho remoto (teletrabalho ou home office),
é fundamental que busquem a implantação de um regramento claro e objetivo,
fundamentado na CLT, e que se adequem às regras do teletrabalho, que está respaldado
pela legislação trabalhista.

ALVARES ADVOGADOS

Dia 15 de setembro foi o DIA DO CLIENTE,
e nós, da Alvares Advogados, agradecemos cada um
de vocês, nossos clientes, pela confiança e parceria.
Obrigado e contem sempre conosco!

ALVARES ADVOGADOS
ENTREVISTA

Dentre as inúmeras funções exercidas diariamente por quem
está à frente de um negócio, estar atento à legislação vigente
e suas atualizações é imprescindível para a “saúde” da
empresa. Para que a desinformação ou falta de orientação
não se transforme em um processo criminal, o coordenador
do Núcleo do Direito Penal da Alvares Advogados, Renato
Novais, ressalta alguns cuidados. Confira na entrevista!
Direito em Pauta: No âmbito empresarial, qual a importância da assessoria jurídica
para evitar ou reduzir riscos de responder por um crime de responsabilidade penal?
Dr. Renato Novais: Em razão do exercício de suas atividades, empresas e comércios em
geral estão sujeitos à responsabilização penal pela prática de crimes contra o consumidor,
bem como crimes sanitários e financeiros. Desta forma, nosso trabalho é orientar sobre
como proceder de acordo com a legislação penal vigente, especialmente no que diz
respeito ao controle e/ou descarte de produtos impróprios para consumo, observância das
diretrizes sanitárias, além de outras orientações.
Direito em Pauta: O Núcleo de Direito Penal da Alvares Advogados atua também na
construção de procedimentos de gestão dentro das empresas. Como acontece este
trabalho?
Dr. Renato Novais: Estamos sempre atentos aos assuntos que possam gerar transtornos na
área penal nas empresas, visando evitar problemas no âmbito policial e judicial. Um
exemplo recente são: a Portaria nº 240/2019 do Ministério da Justiça e o Decreto
Estadual nº 65.108/2020, que liberaram a venda em supermercados de produtos químicos
anteriormente controlados e sujeitos à fiscalização da polícia civil (querosene, acetona,
entre outros). Com a publicação destas normas, informamos que a venda destes produtos
não mais acarretará punições ou autuações. Fornecer informações sobre a atualização de
normas faz parte do nosso trabalho de consultoria e gestão na área penal, o que possibilita
que a empresa aja de acordo com a lei e se resguarde de eventuais processos criminais.
Direito em Pauta: Atualmente, quais os principais desafios jurídicos das empresas na
área Penal?
Dr. Renato Novais: No cenário atual, o principal desafio são as diretrizes sanitárias
estabelecidas por diferentes órgãos em razão da pandemia do novo coronavírus. Isso
significa que a empresa deve estar atenta às determinações, como horários de funcionamento
e quantidade de funcionários, entre outras questões. Do contrário, poderá responder pela
prática, mesmo que involuntária, de crime como o previsto no artigo 268 do Código Penal.
Fora deste cenário, outro desafio das empresas é o dever de cuidar do armazenamento de
produtos, sendo necessário estar sempre atenta ao prazo de validade para evitar a prática
do crime previsto no artigo 7º inciso II da Lei 8.137/90, que trata sobre exposição à venda
de produtos impróprios para consumo.

ALVARES ADVOGADOS

Uma Campanha pela Vida!
A Alvares Advogados apoia esta causa.

