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RESUMO 
 

As sociedades evoluíram como resultado do processo de modernização e do 
avanço tecnológico. Com o advento de uma sociedade competitiva, o 
mercado de trabalho sofreu transformações. Na década de 1970, criou-se o 
teletrabalho. Entendeu-se que seria melhor trazer o trabalho ao trabalhador, 
evitando-se seu deslocamento, a partir da conexão via internet. Por meio de 
um banco de dados em rede mundial, foi possível extrair o empregado do 
ambiente físico do escritório para trabalhar à distância. No trabalho à 
distância, o empregado não se vincula à empresa de maneira correta. 
Cumpre jornadas tão exaustivas quanto às de um trabalhador interno, sem 
que se respeitem os mesmos direitos do empregado tradicional. Com a 
implementação da tecnologia em monitoramento remoto, o controle das 
jornadas de trabalho à distância tornou-se realidade. A subordinação e o 
controle de horário dos teletrabalhadores são frequentes na atualidade, 
gerando direito a horas extras, o que é ignorado pelo empregador. 
 
Palavras-Chave: Teletrabalho; Controle de Jornada; Horas Extras; 
Subordinação; Vínculo de Emprego. 
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ABSTRACT 

 

 

Societies have developed over the history and end up in modernization and 
technology process. With the advent of a competitive society and 
technological developments, the market is undergoing some changes within 
the work systematic. In 1970, it was created the telework. It was a way of 
stopping the oil dependence. It was understood that would be better to bring 
the job to the worker than avoiding his ride to work. From the conection in the 
internet through a world´s data base, it was possible to take out the employee 
's physical office environment and work at home, in other words, online . In this 
context of working by distance the employee often ends up not having a 
company properly, fulfilling journeys as comprehensive as an internal 
employee, and not having the same rights as a traditional employee. With the 
technology in remote monitoring, the control of working hours distance has 
become a plausible reality. The subordination and the control of teleworkers 
hours are usual today, causing overtimes that are ignored by employers. 
 
Keywords: Telecommuting; Control Days of Working; Overtime; Subordination; 
Employment bond. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Novas formas de trabalho foram surgindo no decorrer dos anos. Esse 

processo culminou com os avanços tecnológicos no teletrabalho, ou seja, no 

trabalho à distância com o uso da internet. As conceituações de teletrabalho 

são variadas e estão em formação evolutiva, não existindo consenso entre os 

estudiosos. A Organização Internacional do Trabalho definiu, em 1999, que o 

teletrabalho é a forma de trabalho realizada em lugar distante do escritório 

central e do centro de produção, permitindo a separação física e implicando o 

uso de novas tecnologias facilitadoras de comunicação. 

 

O teletrabalho mexe com as raízes de desenvolvimento do trabalho na 

sede da empresa. Por este motivo, deve-se criar um projeto de lei para 

viabilizar sua implementação. A maior razão das empresas adotarem essa 

forma de trabalho não está no deslumbramento pelas novas tecnologias. É 

meio de maximizar os impactos benéficos na competitividade, na 

produtividade e nas condições de trabalho dos empregados, oferecendo- lhes 

melhor qualidade de vida. O mesmo surge, portanto, como opção de trabalho 

importante e atrativa. Tem como principal benefício permitir aos empregados 

flexibilidade, para melhor administrar seus trabalhos e suas 

responsabilidades. 

 

Os aspectos jurídicos do teletrabalho, que são o maior objetivo deste 

estudo, ainda criam desafios, seja quanto às relações contratuais eletrônicas 

de trabalho, seja no seu desenvolvimento. A dificuldade maior consiste em 

conciliar a legislação vigente às suas particularidades, de modo a assegurar 

proteção adequada ao empregado e à empresa. O teletrabalho tem amparo 

na Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo sexto.  

 

Não se diferencia o trabalho realizado na empresa do executado em 

casa, segundo referido preceito legal. O alvo maior da legalização deve ser a 

inserção do teletrabalhador, beneficiando quem trabalhe em casa e as 
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empresas tomadoras de seus serviços. Busca-se, desta forma, vincular esse 

trabalhador à Consolidação das Leis do Trabalho para mostrar que, se forem 

provados os requisitos de empregado, este terá os mesmos direitos do 

trabalhador comum, inclusive quanto às horas extras. Uma das divergências 

mais comuns é justamente esta: a quantidade de horas despendidas em 

atividades que são desenvolvidas fora do escritório tradicional. A quantificação 

da jornada do teletrabalhador e a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação serão pontos de discussão no teletrabalho. 

 

Este estudo analisará, portanto, uma das maiores problemáticas sobre 

o tema: o controle e a fiscalização do teletrabalhador em sua jornada. Para 

tanto, serão relatadas a origem histórica e a evolução do trabalhador como 

resultado da organização global da economia. Propiciou-se a flexibilização 

das relações de teletrabalho, que serão rapidamente pormenorizadas quanto 

às diferentes formas em capítulo específico. Serão conceituados a jornada de 

trabalho e os profissionais que se enquadram como empregados à distância, 

que têm os mesmos direitos de um trabalhador comum. Estes trabalhadores 

poderão sofrer controle indireto de suas jornadas, cujos mecanismos serão 

identificados neste estudo. 

 

Como se trata de discussão nova no meio jurídico, decorrente da falta 

de leis específicas, já é importante destacar que jurisprudência vem 

reconhecendo o vínculo de emprego e o controle de horário nessa relação. 

Busca-se mostrar, com este estudo, que o teletrabalhador pode ser elegível 

às horas extras, desde que trabalhe como empregado e tenha controle de 

horário, mesmo que indireto. Por estar inserido em um novo contexto de 

reorganização global da economia, o teletrabalho é realidade sem volta. Tem 

se apresentado como experiência simbólica de novas tendências da 

sociedade. Utiliza-se conhecimento e praticidade, priorizando o tempo, que é 

tão escasso na sociedade moderna.  
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2. TELETRABALHO 

 

 

Já são muitos os conceitos de teletrabalho, embora o tema seja novo, 

no entanto, não se pôde chegar concretamente a um conceito acabado de 

teletrabalho, devido a pouca maturação do tema, mas já se observam pontos 

consensuais. 

 

De acordo com Estrada (2012), as muitas definições de teletrabalho, 

têm três elementos característicos: a localização ou o espaço físico localizado 

fora da empresa onde se realize a atividade profissional; a utilização das 

novas tecnologias informáticas e da comunicação; e a mudança na 

organização e realização do trabalho. Estes elementos são interdependentes 

e têm que se dar simultaneamente para que se caracterize o teletrabalho. 

 

Segundo Hernandez (2011), mesmo que a palavra teletrabalho não 

conste do dicionário, tanto ela como outras servem para expressar o trabalho 

à distância. Nos Estados Unidos, empregam-se os termos telework ou 

telecommuting; na Espanha, teletrabajo; na Itália telelavoro; na França 

teletravail e, na Alemanha telearbeit. Em 1990, a Organização Internacional 

do Trabalho definiu o teletrabalho, segundo Di Martino (2001, p.03), como:  

 

[...] forma de trabalho que é executado em um local distante do escritório 
central ou instalação de produção, onde o trabalhador não tem nenhum 
contato pessoal com colegas de trabalho, e também aquela em que é 
desenvolvido com a ajuda de uma nova tecnologia que possibilita essa 
separação, promovendo a comunicação [...]. 

 

Pedreira (2000, p.587) afirma que “[...] o teletrabalho é a atividade do 

trabalhador, desenvolvida total ou parcialmente, em locais distantes da sede 

principal da empresa, de forma telemática". O teletrabalho e o trabalho à 

distância não são realidades completamente diferentes. O teletrabalho é 

sempre trabalho à distância, porém o trabalho à distância abrange outras 

relações que não são teletrabalho (trabalho a domicílio, agentes comerciais, 

entre outros). 
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Teletrabalho implica em usar as técnicas informáticas e não só o 

computador isoladamente. A informação deve ser criada e enviada em tempo 

real, embora também se configure teletrabalho quando o resultado é 

encaminhado por transporte convencional, correio ou afim, dadas as barreiras 

técnicas e econômicas existentes.  

 

Teletrabalho não significa que todos os trabalhadores fiquem sempre 

em casa. Essa modalidade pode ser adotada apenas para algumas tarefas 

que melhor se prestam à descentralização (por motivos técnicos, 

organizacionais, ou humanos), limitando-se a alguns dias da semana ou 

algumas semanas por mês. Teletrabalho não significa trabalho em domicílio. 

Pode ser executado na casa do trabalhador ou nos escritórios satélites mais 

próximos dela que da empresa-mãe. O trabalho à distância não significa 

trabalho clandestino, mas trabalho espacialmente descentralizado, sob todos 

os aspectos legais. 

 

Teletrabalho não significa informática. O trabalhador que, em vez de 

trabalhar no escritório, põe os trabalhos na pasta, leva-os para casa e estuda, 

executa, para todos os efeitos, um trabalho à distância. Quando sente a 

exigência ou necessidade de consultar os chefes, colegas, ou a secretaria, 

pode sempre recorrer ao telefone ou à rede de telecomunicações. Quando é 

preciso que os trabalhos feitos em casa cheguem ao escritório, basta um fax 

ou uma mensagem de correio eletrônico. A telecomunicação é indispensável 

muitas vezes, não sendo mais um suporte extra a disposição do progresso 

tecnológico (ESTRADA, 2012). 

 

Para o teletrabalho, não importa raça, sexo, deficiência física ou lugar 

onde o trabalhador estiver. Pode ser desenvolvido no campo ou na cidade, 

atuando como fator de inserção de trabalhadores fora dos grandes centros 

urbanos. É só fazer a divulgação das tecnologias da informação a lugares que 

ainda não foram atingidos por este tipo de infra-estrutura. 

 

O teletrabalho é capaz de produzir tantos empregos altamente 

especializados quanto àqueles que demandam menos especialização 
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atingindo, portanto, grande quantidade de trabalhadores que se encontram 

excluídos do mercado de trabalho. 

 

 

2.1 Origem do teletrabalho  

 

 

Segundo Kugelmass (1996, p.22), “[...] etimologicamente teletrabalho 

vem da união das palavras gregas e latinas telou e tripaliare, que querem 

dizer longe e trabalhar respectivamente”. O uso das telecomunicações no 

teletrabalho não é novo. Há referências de seu surgimento nos Estados 

Unidos, já em 1857, na Companhia Estrada de Ferro Penn (DARCANCHY, 

2006). A empresa usava o sistema privado de telégrafo para gerenciar o 

pessoal que estava distante do escritório central em Chicago. Ela 

transformou-se em um complexo de operações descentralizadas. 

 

Um dos primeiros relatos sobre trabalho à distância no Brasil foi feito 

por Morais Filho (1943). O empobrecimento dos artesãos que trabalhavam 

com suas famílias, vendendo diretamente aos clientes, fez do trabalho em 

domicílio o caminho para executar as tarefas por meio de instrumentos 

cedidos pelos patrões. O trabalho em domicílio, nos séculos XVI e XVII, dava-

se de forma artesanal. Na pequena indústria caseira, o trabalhador inglês 

trabalhava como pequeno artesão independente, mas também era explorado 

pelo sweating system. 

 

Segundo Goulart (2009), no Brasil, o modelo foi introduzido, 

oficialmente, em 1997, no Seminário Home Office/Telecommuting – 

Perspectivas de Negócios e de Trabalho para o Terceiro Milênio. Depois, foi 

fundada a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (Sobratt). 

Mais tarde, houve o Congresso Brasileiro de Teletrabalho (CBT), em 2006. 

Contou com o apoio da Sobratt e da ESPM (Escola Superior de propaganda e 

Marketing), na cidade de São Paulo.  

 

No dia 29 de julho 1999, foi fundada a Sociedade Brasileira de 
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Teletrabalho e Teleatividades (Sobratt). Segundo essa entidade, o Brasil 

contava, em 2008, com aproximadamente dez milhões e seiscentos mil 

teletrabalhadores. De acordo com Brasillabore (2009), hoje, vinte e três por 

cento dos trabalhadores do setor privado trabalham remotamente, segundo o 

Instituto Market Analysis. 

 

O local de trabalho, nos dias atuais, é mais vasto que uma mesa com 

computador. O local de realização do trabalho é onde os documentos estão 

armazenados de forma segura e em determinado nível de compartilhamento. 

Para Goulart (2009, p.73): 

 

[...] o que realmente é novidade nesta área da empresa do trabalho a 
distância, tanto no setor público quanto no privado, são as redes de 
telecomunicações, de custo relativamente acessíveis e com alto 
desempenho organizacional, que se tornaram parceiras constantes e 
fundamentais na gestão das empresas bem sucedidas [...]. 

 

Para que se chegasse ao atual contexto, houve uma evolução histórica 

das formas de trabalhos e das tecnologias. Nos dias atuais, há formas 

diferentes de trabalho, que escapam da convencional, como se verá a seguir. 

 

 

2.2 Evolução histórica 

 

 

As novas tecnologias permitem a disponibilização da informação 

independentemente do local onde as pessoas se encontram (virtualmente), 

assim como novas formas de executar as tarefas. O teletrabalho corresponde 

a uma nova forma de organização do trabalho, que se diferencia dos 

empregos tradicionais e possibilita novos arranjos de contratação. 

Desvencilha-se do modelo burocrático e mecânico vigente no sistema de 

produção industrial, para um modelo orgânico e flexível, elaborado pelo 

empregado, da melhor forma e como melhor lhe atender.  

 

Como já explanado, esse avanço começou em 1857, quando John 

Edgar Thompson utilizou o telégrafo para controlar o uso de equipamentos de 
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sua empresa Penn Railroad. Porém, a prática de trabalho à distância 

começou bem antes do século XIX. Nas comunidades agrícolas do 

feudalismo, a família vivia da tecelagem e da confecção de roupas. Das 

outras necessidades que não eram por elas supridas, surgiram trabalhadores 

peregrinos ou artesões. Para Winter (2005, p.38): 

 

[...] Com essa forma industrial rudimentar, surgiram os trabalhadores 
ambulantes que, como proprietários de suas ferramentas e sem cultivar a 
terra, partiram em busca do trabalho, na casa do cliente ou mesmo em sua 
casa [...] Pela irregularidade da produção em face dos deslocamentos de 
um local para outro, pode-se dizer que esse tipo de trabalhador, nômade 
por excelência, caracterizava-se como um intermediário entre a indústria 
familiar e o artesanato [...]. 

 

Mais tarde, o comerciante passou a ser intermediário entre o artesão e 

o comprador, conduzindo a produção da época, o que marcava decisivamente 

a organização capitalista de produção e a chamada indústria a domicílio.  

 

Um fator de extrema importância para o teletrabalho foi à revolução 

tecnológica nos últimos tempos. Há cinquenta anos, eram usados 

computadores enormes e, atualmente, existem os notebooks, que possibilitam 

a interação de pessoas comuns com as máquinas. Esse avanço trouxe, na 

área do trabalho, a automação e a automatização e, com elas, o tão temido 

desemprego. 

 

A informatização teve duas fases: os chamados mainframes, máquinas 

com boa capacidade de processamento, mas com poucos recursos gráficos. 

Já na década de 1980, as máquinas interagiam com os usuários por 

computadores pessoais (DARCANCHY, 2006). 

 

No começo da década passada, os computadores contribuíram para a 

produtividade no trabalho. O homem passou a processar dados e a 

transformá-los com eficiência, em informações úteis. A Internet surgiu a partir 

de pesquisas militares nos períodos áureos da Guerra Fria, composta por 

milhares de redes, como a maior rede de computadores do mundo. Em 1991, 

foi lançado o world wide web (WWW), viabilizando a transmissão de imagens 

por todo o mundo, pois, até então, somente circulavam textos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fria
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Na década de 1960, o governo dos Estados Unidos temia um ataque 

russo às bases militares, o que poderia trazer a público informações sigilosas. 

Foi idealizado modelo de troca e compartilhamento de informações que 

permitisse sua descentralização. Era preciso, portanto, criar uma rede, a 

ARPANET. Criada pela ARPA, sigla para Advanced Research Projects 

Agency, construiu-se com esse sistema rede de comunicação que resistisse 

em caso de calamidade, como um bombardeamento nuclear (WIKIPÉDIA, 

2014). 

 

Ao mesmo tempo em que advém essa revolução das nets, nos Estados 

Unidos, o trabalho a domicílio ganha espaço e reaparece, nas áreas de 

produção de vestuários e calçados. Em 1970, expande-se para outras áreas 

(artigos eletrônicos, bebidas e cosméticos), até porque sofreu o mundo, à 

época, a crise do petróleo. Houve uma convergência entre o trabalho à 

distância e o trabalho em casa, surgindo o conceito de teletrabalho (JARDIM, 

2004). 

 

Diante da crise petrolífera que estava pondo em xeque o modelo de 

desenvolvimento irresponsável adotado pelos ocidentais, em 1971, Jack 

Nilles (considerado o pai do teletrabalho) usava as expressões teleworking e 

telecommuting. Entendeu que a melhor maneira de diminuir a dependência ao 

petróleo seria frear o uso dos meios de transporte. Para essa empreitada, as 

pessoas não deveriam se deslocar ao trabalho, mas o trabalho deveria ir até 

elas. Formula-se, então, o conceito de teletrabalho que, pela acepção da 

palavra, significa trabalho à distância (PINTO, 1994). 

 

Inicialmente, a ideia era solucionar os problemas ambientais que 

começavam a dar os primeiros sinais negativos. O homem viu que a intenção 

era boa e resolveu adotá-la, estendendo o conceito. Hoje, a sociedade digital 

tem contexto diferente, mas que continua com os mesmos alicerces. Já na 

década de 1990, a comunidade europeia, que tinha grande acesso à 

informação à distância, precisou criar uma política de construção da 

sociedade de informação, como relata Almeida (2000, p.36):  

http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/ARPANET
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[...] assistiu-se à intensificação dos apoios ao desenvolvimento da 
sociedade da informação e ao teletrabalho, tendo como base a existência 
de uma política de construção da Sociedade da Informação (S. I.) europeia, 
assente na liberalização das telecomunicações, no apoio ao 
desenvolvimento tecnológico e na criação de condições apropriadas para os 
novos negócios. Estas orientações tiveram como contrapartida a 
implementação de políticas sociais, tanto mais necessárias quanto se 
recorde que a Europa Comunitária conhecia níveis particularmente elevados 
de desemprego, situação, de resto, ainda não completamente superada [...]. 

 

As sociedades foram evoluindo, o que culminou no processo de 

modernização e no avanço tecnológico. A globalização foi um dos fatores que 

propiciaram o surgimento dos teletrabalhadores, dada a divulgação de 

tecnologias. 

 

Segundo Darcanchy (2006), a globalização teve três fases. A primeira 

teve inicio no século XV(1450- 1850), após novas técnicas de transporte e 

navegações, que possibilitaram a descoberta de novas terras. Portanto, 

resultou da procura de uma rota marítima para as Índias. 

 

Já na segunda fase, os campos da técnica e da política foram 

marcantes, com o fim da escravidão, pois era o impedimento ao progresso do 

consumo. Aspectos técnicos ajudaram a globalização, pois surgiram as 

estradas de ferro, o barco a vapor, o telégrafo e o telefone, unindo ainda mais 

os continentes. 

 

A terceira fase é a da globalização dos meios de comunicação. 

Comunicare vem do latim e tem o significado de tornar comum, partilhar, 

trocar opiniões, conferenciar. Portanto, os sistemas de comunicações são 

compreendidos como rede de canais que um indivíduo ou uma organização 

utiliza, com o propósito de adquirir ou de transmitir informações. 

 

A globalização tem exigido novas posturas de empregados e das 

empresas. Novos conceitos e recursos tecnológicos precisam ser dominados, 

para que sejam usados corretamente, de acordo com as peculiaridades de 

cada país e com seus recursos naturais e tecnológicos.  Acredita-se que o 

terceiro milênio é o da revolução nas telecomunicações e que trará agilidade 
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para as transações comerciais, com o desaparecimento das distâncias. 

 

Com respeito às estimativas sobre a quantidade de teletrabalhadores 

no país, os dados disponíveis na Sobratt indicam que, em 2008, o Brasil 

contava com aproximadamente dez milhões e seiscentos mil trabalhadores. 

Porém, sabe-se que muitas empresas praticam o teletrabalho de maneira 

informal (GOULART, 2009). 

 

Até 2008, o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) era 

a única empresa da administração pública brasileira que praticava o 

teletrabalho. No setor privado, existe grande quantidade de empresas que 

permitem, oficialmente, que seus empregados trabalhem à distância, a 

maioria de capital estrangeiro, tais como IBM, Dupont, AVON, Nortel, Shell e 

Kodak. 

 

Tem-se conhecimento da prática do teletrabalho nos seguintes países 

e respectivos órgãos governamentais europeus: European Foundation, 1999: 

Áustria The Federal Office for Methodology and Surviving; Dinamarca-

National Board Institutional Injured; Alemanha- The Federal Ministry of 

Education and Science; Irlanda- Shannon Development; Itália- The 

municipality of Rome. (GOULART, 2009). 

 

A Organização Internacional Trabalho, em sua 83º Reunião de 

Conferência Internacional do Trabalho, adotou a Convenção nº 177, que foi 

acompanhada da Recomendação nº 184. Editadas em 1996, ambas serviram 

como base para a criação do modelo de programa de teletrabalho, que foi 

adotado no Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), maior 

empresa do setor público de prestação de serviços em tecnologia da 

informação (PINO, 2006). Este controle do trabalho em domicílio deve ser 

feito por uma autoridade nacional, regional, local ou setorial competente, que 

dará aos empregadores ou aos intermediários, se for o caso, as informações 

pertinentes para facilitá-lo. 

 

Conforme esta recomendação, devem ser garantidas as condições de 
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segurança e saúde no trabalho. Os empregadores devem ter a obrigação de 

informar os trabalhadores em domicílio sobre os riscos relacionados ao 

trabalho e as precauções a serem observadas, de garantir que as máquinas e 

ferramentas (ou outros equipamentos) contenham dispositivos de segurança 

adequados, e de disponibilizar equipamentos de proteção pessoal quando 

necessário, além de ter acesso aos mecanismos de solução de conflitos. 

 

Nos Estados Unidos, 79% das empresas privadas utilizam o 

teletrabalho. A América do Norte, a Europa Ocidental e o Japão juntos têm, 

aproximadamente, 78% da população mundial de teletrabalhadores. No 

Japão, onde o governo apoiava o trabalho à distância, a estimativa foi de 

16%, ao passo que no Canadá foi de 10%, nos países Baixos, Finlândia e 

Suécia foram de 20%, e na França foi de 10%. No ranque da Europa, a 

Holanda tem 25%, a Dinamarca 20%, a Inglaterra 12% e a Itália 7%, 

conforme Revista Veja (2006) apud Goulart (2009). 

 

No mundo do trabalho atual, são comum as pessoas se relacionarem 

profissionalmente sem sequer se conhecerem, sempre por intermédio de 

instrumentos. Esse fato não torna o trabalhador mero operador de máquinas. 

Ao contrário, demanda cada vez mais qualificação, sua intelectualização e 

capacidade de execução de trabalho criativo. 

 

A grande tendência do trabalho à distância é que o avanço da 

tecnologia torna-o cada vez mais amplo. Propicia nova mentalidade, 

permitindo o trabalho parcialmente domiciliar, no qual, graças à utilização de 

equipamentos de informática e de teleinformática, os profissionais podem 

intercalar o trabalho em casa com aquele realizado nas dependências da 

empresa. É, portanto, facilmente verificável a interferência direta que esta 

mudança vem promovendo no comportamento e na mentalidade das 

pessoas. 

 

O teletrabalho precisa ser compreendido no contexto de amplo 

processo de transição, que tem potencial diferente das outras revoluções. 

Traz significativa transformação para os trabalhadores, com valor análogo à 



22 

 

invenção da ferramenta e da escrita, no contexto laborativo das sociedades 

de classes, ultrapassando, largamente, as inovações da revolução 

industrial. 
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3. MODALIDADES  

 

 

O teletrabalho surge para resolver novos paradigmas da sociedade de 

informação e cresce pelas suas vantagens em relação ao empresário e aos 

seus trabalhadores. É a nova forma de produzir, a qualquer hora e em 

qualquer lugar.  

 

Pode ser desenvolvido em domicílio, em escritórios descentralizados 

da própria empresa ou em áreas gratuitas ou pagas de utilização de 

computadores e de acesso à Internet (telecentros, cibercafés, bibliotecas e 

centros de convivência). Também deverá ocorrer nas salas de espera ou 

mesmo do escritório de clientes, online, bem como de hotéis, saguões de 

aeroportos e rodoviárias, automóveis e outros veículos de transporte, quando 

o trabalhador encontra-se viajando a serviço ou por razões pessoais 

(HERNANDEZ, 2011). 

 

Portanto, existem várias modalidades de teletrabalho. O trabalho à 

distância não determina um local específico para sua ocorrência, pois é 

determinado de acordo com as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e 

da necessidade da empresa em relação a determinado empregado. As 

próximas seções contêm suas modalidades: 

 

 

3.1 Trabalho em domicílio 

 

 

As origens do trabalho em domicílio datam dos séculos XVI e XVII 

quando, na Europa, a vida familiar e o trabalho estavam correlacionados 

(HERNANDEZ, 2011). No artigo 6º. da Consolidação das Leis do Trabalho, 

não é distinguido o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, do 

executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a 

relação de emprego. 
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O fato do trabalho ser produzido no domicílio do trabalhador diz, por si 

só, se o trabalhador é empregado ou autônomo. Haverá a relação de 

emprego com a presença de outros requisitos, que são: pessoalidade, 

habitualidade, onerosidade (remuneração) e trabalho subordinado, isto é, 

prestado sob a direção e fiscalização do empregador. Havendo a relação de 

emprego, o empregador não poderá estabelecer distinção em razão do local 

da prestação de serviços. 

 

Até meados do século passado, o trabalho a domicílio era considerado 

uma forma pouca usual e inadequada de emprego nas sociedades 

desenvolvidas. Declinou nas sociedades em vias de desenvolvimento, em que 

era assimilado à informalidade, marginalidade e exclusão (WINTER, 2011). 

 

Nas recentes conjunturas, tanto em sociedades brasileiras, quanto em 

outros países, há uma quebra desse modelo de trabalho assalariado como 

forma dominante de mobilização da força de trabalho. A subcontratação de 

trabalhadores a domicílio está sendo revitalizada, passando a contar com 

novas estratégias de gestão na força de trabalho, inclusive que introduz além 

das fronteiras.   

 

Com o avanço tecnológico, a modalidade de trabalho a domicílio 

expandiu para a forma de eletronic home work, permitindo que o trabalhador 

execute suas atribuições em casa ou em outro local de sua escolha. O 

teletrabalhador comunica-se com a empresa por meio de fax ou computador. 

Para Hernandez (2011, p.38): 

 

[...] É a forma mais genuína de teletrabalho, levando ao equívoco de se 
considerar o teletrabalho como uma mera e nova modalidade de trabalho 
em domicílio, cuja comparação é descabida com o trabalho em domicílio 
dos primórdios da industrialização [...]. 

 

Quanto ao critério comunicativo, o teletrabalho pode ser dividido em 

trabalho off line ou desconectado e trabalho on line ou conectado. No 

primeiro, o trabalhador realiza sua atividade sem manter vinculação 

telemática direta com o computador central da empresa, apenas enviando ao 
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empregador os dados pelo correio eletrônico ou pelo correio convencional. 

Para muitos doutrinadores, nesse caso não existe teletrabalho, pois o 

trabalhador não está submetido a uma comunicação telemática com a 

empresa, o que seria imprescindível para se configurar a subordinação na 

relação laboral. 

 

De outra banda, no trabalho on line ou conectado o trabalhador utiliza 

tecnologias informáticas e de telecomunicações para receber ordens sobre a 

execução do trabalho e o resultado de sua realização. No teletrabalho 

conectado, a comunicação entre a empresa e o trabalhador pode ser 

unidirecional (quando a conexão entre os computadores é rudimentar, não 

sendo possível a intervenção direta da empresa) ou bidirecional (quando a 

conexão permite interação entre os computadores da empresa e do 

trabalhador), fazendo com que aquela exerça seu poder de direção sobre 

este, determinado, inclusive, a jornada de trabalho e os tempos de descanso 

do trabalhador (ANDRADE, 2007). 

 

Por ser o teletrabalho uma modalidade flexível, poderá haver 

simultaneidade de espaços de trabalho. O teletrabalhador poderá intercalar 

suas atividades entre domicílio e a empresa, entre telecentro e empresa ou, 

ainda, entre empresa e qualquer lugar em que haja a possibilidade da 

execução do serviço por meios telemáticos.  

 

Portanto, segundo Andrade (2007), poderá haver teletrabalho 

permanente, que é aquele cujo tempo de trabalho no mesmo local exceda a 

90% (noventa por cento) do total trabalhado na semana; o teletrabalho 

alternado, quando o teletrabalhador consome mais de um dia da semana, 

mas menos de 90% (noventa por cento) da carga horária no mesmo local; ou, 

ainda, o teletrabalho suplementar, em que o teletrabalhador executa a 

atividade de forma ocasional no domicílio, em telecentro ou em local 

escolhido, por menos de um dia completo de trabalho durante a semana. 

(ANDRADE, 2007). 
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3.2 Trabalhos em centros de trabalhos ou telecentros 

 

 

O teletrabalho, como informa Sako (2010), Doutora em Direitos Sociais 

pela Universidade Castilla-La Mancha, pode ser executado a partir de 

inúmeros locais, sendo várias as suas possibilidades. Os telecentros são 

locais situados fora da sede central da empresa, como em centros satélites 

(pequenos estabelecimentos separado), mas que dela dependem em muitos 

aspectos e que estão em permanente comunicação eletrônica; e em centros 

compartilhados ou comunitários (telecabana ou vicinal, para os ingleses, 

‘ABC’ – Advance Bussiness Center) (SILVA, 2005). 

 

Nesta forma de teletrabalho, o trabalhador não se desloca até a 

empresa, mas tem um centro específico aparelhado para o desenvolvimento 

do trabalho. A sua finalidade é para que a residência do trabalhador esteja 

perto do local para o qual tenha que se locomover. Portanto, são centros em 

locais residenciais das grandes cidades e em zonas rurais. Os telecentros têm 

as seguintes divisões: 

 

a. Telecentros satélites 

 

Os telecentros dividem se em centros satélites e centros locais de 

teleserviço Para Niles (1997, p.28): 

 

[...] Um centro-satélite de teleserviço é um edifício de escritórios, ou parte 
de um edifício, inteiramente de propriedade de uma organização (ou cedido 
em regime de leasing), ao qual os funcionários comparecem regulamente 
para trabalhar [...].  

 

Martino (2001), sinteticamente, define como centro satélite a unidade 

separada, dentro de um empreendimento geograficamente removido da 

organização central da empresa, mas que mantém constante comunicação 

eletrônica. Nestes tipos de centros, somente os trabalhadores da empresa ou 

da arrendatária utilizam-se do local de trabalho. 

 

O centro local de teleserviço pode ser, também, um edifício de 
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escritórios, mas de propriedade de um grupo, um terceiro, que loca este 

serviço para várias empresas, ou mesmo, um local pertencente ao Estado, 

em que funcionários de muitas empresas compartilham o mesmo edifício. 

Estes centros também podem ser chamados de centos comunitários, 

justamente por abrigar trabalhadores de um grande número de empresas em 

suas instalações. Segundo Martino (2011, p.20). 

 

[...] estes são centros eletrônicos, particularmente em áreas rurais ou semi-
rurais) que proporcionam para as comunidades locais acesso imediato para 
ICTs, desenvolvimento de habilidade, a gestão de redes e aspectos de 
socialização do trabalho [...]. 

 

Tanto os telecentros satélites quanto os teleserviços são modalidades 

específicas de telecentros.  

 

b. Telecabanas 

 

São utilizadas com as mais variadas finalidades: a) para áreas rurais 

carentes de empregos, b) para locais bem distantes do empregador, que 

servem para conseguir uma força de trabalho que de outro modo não 

conseguiria contatar, c) para gerar novos empregos onde são necessários e 

d) para aproveitar o preço mais baixo da terra, da mão-de-obra e de moradia 

para os empregados.  

 

As telecabanas funcionam na Noruega, Japão, Inglaterra, Escócia, 

Irlanda, Austrália, Benin, Índia, Indonésia, Nigéria, Papua Nova Guiné, Sri 

Lanka, Suécia e Tanzânia. Nos Estados Unidos, muitas empresas montaram 

telecabanas. A empresa Norrel Company, uma agência de emprego 

temporário, abriu cabanas em Atlanta, Geórgia e MemphisTennessee 

(TELETRABALHADOR, 2012). 

 

As empresas, individualmente ou em conjunto, estão abrindo centros 

tecnologicamente avançados de emissão de faturas, preenchimento de dados 

e de cartões de crédito, no centro-oeste norte-americano, onde a terra e os 

imóveis são mais baratos, existe mão-de-obra disponível e os salários são 

mais baixos. Não se trata de cabanas no sentido físico, mas são empresas de 
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porte médio e grande. 

 

c.  Telecottage 

 

É uma estrutura criada, muitas vezes, por iniciativa da administração 

pública ou da comunidade, mais voltada à área rural, para facilitar o acesso 

ao trabalho, à tecnologia e o treinamento dessa mesma comunidade local. 

Iniciou-se na Suécia, mas hoje existe uma grande quantidade de telecottages 

na Europa e no Japão. Só no Reino Unido, existem cerca de duzentos 

telecottages (TELETRABALHOR, 2012). Cottage em inglês que significa 

rancho, o que mostra a ligação à área rural. 

 

 

d. Centros compartilhados ou comunitários 

 

 

É micro centros de trabalhos remotos, que oferecem espaço e recursos 

para os empregados (de um só ou de diferentes empregadores) que vivem 

em uma área contígua (restrita). 

 

 

3.3 Teletrabalho-nômade 

 

 

O teletrabalho nômade, também chamado de móvel, é prestado por 

trabalhadores sem lugar determinado para o desenvolvimento de suas 

tarefas. Por trabalharem a maior parte do tempo em outras empresas, é uma 

espécie muito interessante de teletrabalho, justamente por não se ter local 

determinado para prestação do trabalho. Os trabalhadores laboram por curto 

tempo em outras empresas, a quem não são subordinados: é o caso dos 

teletrabalhadores que implantam e supervisionam tecnologia ou mesmo 

certificam sua qualidade (HERNANDEZ, 2001). A seguir, modalidades de 

escritório: 
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a.  Escritórios virtuais 

 

São escritórios que funcionam logicamente telemáticos, podendo ser 

móveis ou fixos. 

 

b. Escritórios turísticos 

 

Utilizados por empresas japonesas e canadenses, são localizados em 

áreas bem procuradas para férias. Abrigam profissionais, às vezes suas 

famílias, sempre com seus grupos de trabalho, de duas a quatro semanas. 

Suas atividades misturam trabalho e recreação. Normalmente, um grupo fica 

no hotel, desenvolvendo um projeto, e outro em lazer. O escritório turístico 

oferece alternativa ao estresse causado pelo trabalho. 

 

c. Hoteling 

 

Os empregados podem reservar espaços na workstation de um 

escritório tradicional, como uma mesa ou uma sala de reunião. Hoteling é 

forma de reservar espaço, muito semelhante a uma reserva de um quarto em 

um hotel. É tilizada em empresas de auditoria externa e de consultoria. 

 

d. Trabalho móvel 

 

Trabalho que é efetuado em pequenos períodos de tempo, em locais 

às vezes móveis, como, por exemplo, bicicletas, carros, hotéis e aviões. 

Utiliza recursos telemáticos, também móveis, como laptops, telefones 

celulares e impressoras, entre outros. 
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3.4 Teletrabalho transicional 

 

 

Por meio da tecnologia, um teletrabalhador pode se conectar a 

empresas fora de seu país de origem. Por exemplo, uma empresa nos 

Estados Unidos contrata serviços de processamento de dados dos 

trabalhadores em alguns países na America Latina, ou até em outro 

continente. Usualmente, tarefas como programação e análise de sistemas, 

digitação e fotocomposição são realizadas em países onde os custos são 

menores e a mão de obra tão qualificada como a Ocidental (HERNANDEZ, 

2011). 

 

 

3.5 Vantagens do teletrabalho 

 

 

O teletrabalho, por evitar o deslocamento, foi criado para frear a 

dependência aos combustíveis fósseis que, além de serem degradantes ao 

meio ambiente, são esgotáveis. Assim, o trabalho à distância reduziu custos e 

aumentou lucros. 

 

Do lado patronal, o teletrabalho traz vantagens, como: a) redução de 

custos com transporte, alimentação, energia, pessoal, instalações e 

atividades administrativas no ambiente de trabalho; b) flexibilização da 

organização interna, já que, com poucas pessoas na empresa, é mais fácil 

organizar o serviço e c) maior eficiência e melhores resultados, pois, sem a 

necessidade do deslocamento entre o trabalho e sua casa, o trabalhador terá 

mais tempo para produzir.  

 

Para o empregado, os benefícios são muitos, pois lhe proporciona mais 

qualidade de vida e tempo livre com a família. Ao trabalhar em casa, o 

indivíduo ficará menos estressado, pois não perderá tempo para se deslocar 

ao trabalho. Evita-se, com isso, o trânsito caótico, seja dirigindo ou com o 

transporte público. (VITAL, 2011). Haverá, igualmente, conciliação dos 
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afazeres profissionais com os domésticos, permitindo-se maior contato com 

os parentes. Além desses pontos, segundo ensina Jardim (2004, p.42), têm-

se as seguintes vantagens: 

 

[...] a) o aumento de seu tempo livre, devido à diminuição do tempo gasto 
com o trajeto casa-empresa/empresa-casa; b) a flexibilidade na organização 
do tempo de trabalho, que respeitará o biorritmo do trabalhador; c) a 
flexibilidade no local de trabalho; d) a redução de custos com transportes e 
combustíveis; e) a ampliação de seu tempo de convivência com amigos, 
familiares e comunidade onde vive; f) mais oportunidades de trabalho para 
portadores de deficiência física; g) integração de portadores de 
imunodeficiência e enfermidades infectocontagiosas, pessoas que 
habitualmente sofrem grandes discriminações em seus locais de trabalho; 
h) maiores possibilidades de inclusão no mercado de trabalho, de mulheres, 
de trabalhadores que precisam cuidar de filhos, de pessoas doentes ou de 
pessoas que estejam sob seus cuidados [...]. 

 

Pelos benefícios acima relacionados, verifica-se que a lógica do 

teletrabalho é totalmente inversa à forma usual e comum de se laborar. Esses 

pontos positivos dificilmente são encontrados em outras modalidades de 

trabalho, o que mostra que o teletrabalho é uma ótima opção, principalmente 

como política de melhoria da saúde do trabalhador e do meio ambiente de 

trabalho. Há a inclusão social de inúmeras pessoas no mercado de trabalho, 

os preconceitos com a aparência, que afastam muitas pessoas dos postos de 

trabalho, são afastados. A qualidade técnica do indivíduo será o fato 

importante para a contratação e não sua aparência física. 

 

 

3.6 Desvantagens do teletrabalho 

 

 

No teletrabalho, há também os pontos contrários. A possibilidade de 

virtualização das relações traria solidão ao trabalhador. A falta de convívio 

social poderá levá-lo à depressão e a outras doenças emocionais. Pode 

acontecer a confusão entre problemas profissionais e domésticos, 

desconcentrando o trabalhador. Outro ponto negativo é que, em um país 

como o Brasil, apesar do número elevado de internautas, existe o fenômeno 

da exclusão digital, em que milhares de pessoas ainda são ‘teleanalfabetas’. 
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Quanto ao empresariado, há poucos pontos obscuros, mas interferem 

incisivamente na temática central deste trabalho, pois a crítica gira em torno 

da flexibilização e da organização do teletrabalho. A falta de contato físico 

torna discutíveis os limites da fiscalização e a orientação dos trabalhadores. 

São pontos fundamentais para se definir a natureza jurídica do teletrabalho 

como autônomo, parassubordinado ou subordinado (VITAL, 2011). 

 

Para os litígios trabalhistas, essa questão é fundamental. De acordo 

com a natureza do trabalho, haverá a configuração da relação de emprego 

com inúmeros direitos ou, caso contrário, apenas a caracterização da relação 

de trabalho autônomo. Este último deixa o cidadão, apesar dos serviços 

prestados, sem as garantias estendidas pela legislação aos empregados. 
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4. JORNADA DE TRABALHO 

 

 

Para se tratar de jornada de trabalho, primeiramente, há que se 

caracterizar o vínculo de emprego e a subordinação jurídica. Conforme 

Dallegrave Neto (1998, p.53): 

 

[...] entende-se por relação de trabalho qualquer liame jurídico que tenha 
por objeto a prestação de serviço por parte de determinado sujeito, pessoa 

física ou jurídica, a um destinatário específico [...].  
 

A classe é ampla e compreende, além dos serviços prestados por 

empregado subordinado, os trabalhos: eventual; autônomo; avulso; gratuito; 

voluntário; temporário; a representação comercial; o trabalho do servidor 

público e a empreitada, entre outros. Das relações de trabalho, a que assume 

maior importância jurídica é a relação de emprego. Exige, simultaneamente, a 

presença de quatro elementos caracterizadores: continuidade, subordinação, 

onerosidade e pessoalidade. Os três primeiros estão no artigo 3º da 

Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto que o elemento pessoalidade 

está no artigo 2º do mesmo diploma legal. 

 

Nascimento (1998) define relação de emprego como a relação jurídica 

de natureza contratual, que tem como sujeitos o empregado e o empregador 

e como objeto o trabalho subordinado, continuado e assalariado. Aponta 

como sinônimos: contrato de emprego, relação de emprego, relação de 

trabalho e contrato individual de trabalho, esta última acolhida pela maioria 

dos autores. Vínculo de emprego é o liame jurídico que se estabelece entre 

empregado e empregador, em virtude de contrato de trabalho (DINIZ, 1998, 

p.182).  

 

Entre os elementos caracterizadores da relação de emprego, a 

subordinação assume especial significado, pois consiste na essência do 

fenômeno. Nascimento (1998, p.36) explica que a macro divisão do trabalho 

profissional em subordinado e autônomo foi introduzida pela doutrina italiana, 

mantendo-se até os dias atuais: “[...] De um lado, o trabalho subordinado, de 
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outro, o trabalho autônomo,colocando-se em pólos separados de modo que a 

disciplina jurídica aplicável aos dois setores é diversa [...]”. 

 

Dos elementos exigidos pelo direito positivo para a configuração da 

relação de emprego, a subordinação assume especial significado. Há o uso 

frequente da expressão trabalho subordinado como sinônimo de trabalho 

prestado sob a forma de emprego. O poder diretivo manifesta-se 

concretamente sob as atividades de vigilância, controle e fiscalização que o 

empregador exerce sobre o empregado. Chalita (1998) visualiza, no poder 

diretivo, três elementos: um inicial, o comando; outro duradouro, a vigilância 

(atividade de controle que segue e acompanha o comando) e um final, a 

aprovação que nem sempre aparece, dada a atenuação transitória do 

anterior. Dessa forma, a vigilância (controle ou fiscalização) é a manifestação 

preponderante do poder diretivo. Essa função de vigilância encaixa-se nos 

requisitos relacionados por Chalita (1998): a) de manifestação social; b) 

bilateral e c) à qual uma das partes deve se submeter. 

 

Em razão da hierarquia entre empregado e empregador (de 

subordinação e de fiscalização) o empregado que se vincula a uma empresa, 

por meio de um contrato de trabalho, cumprirá sua jornada de trabalho.  

Russomano (1997) ensina que a lei excluiu determinadas categorias 

profissionais dos benefícios do empregado subordinado. Tirou dos que 

trabalham em serviços externos, sem horário controlável, o direito à 

remuneração por horas extraordinárias. Há a impossibilidade de se verificar o 

número de horas efetivamente trabalhadas, sendo o empregado o árbitro de 

sua atividade.  

 

Característica do empregado externo é a circunstância de escapar ao 

poder de vigilância do empregador, o gera a impossibilidade de se controlar o 

tempo realmente dedicado à empresa. É o caso do propagandista, por 

exemplo. O artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho não faz distinção 

do trabalhador em domicílio para o normal, para todos os efeitos legais, 

inclusive quanto ao gozo de férias, mesmo quando trabalha para mais de um 

empregador. 
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Tanto para o trabalhador externo como para o domiciliar, há a 

demanda da subordinação de horários. Mesmo exercendo atividades 

externas, o empregado fará jus ao recebimento de horas extras, desde que 

sejam mensuráveis e ultrapassem a jornada normal de trabalho de oito horas 

ou, no máximo, quarenta e quatro horas semanais. Por exemplo: a quota 

mínima de venda a ser atingida pelo vendedor que exceda o trabalho de oito 

horas diárias permitidas em lei deve ser medida por critérios de avaliação 

para a capacidade de um homem médio. 

 

Em âmbito constitucional, especialmente no artigo 7º, há incisos que 

servem como fundamento para as horas extras. O inciso XIII deste dispositivo 

legal determina que a duração da jornada de trabalho não deve ser superior a 

oito horas. O inciso XVI do mesmo artigo assegura o pagamento de, no 

mínimo, 50% a mais da hora normal de trabalho, em caso de horas extras. As 

questões controvertidas dizem respeito ao pagamento de horas extras para o 

empregado externo. Uma vez comprovados o vínculo de emprego e a 

experiência de mecanismos de controle de horário, para que não haja abusos 

do empregador, deve haver o pagamento de horas extras. 

 

 

4.1. Controle de horário 

 

 

Entre as formas tradicionais de exercício do poder de vigilância pelo 

empregador sobre o empregado, há os livros de presença, os relógios de 

ponto, a prestação de contas, a utilização de circuito interno de televisão e a 

submissão do empregado à revista antes da saída do estabelecimento 

(BARROS, 1994). 

 

O teletrabalho trouxe, para o direito do trabalho, diversas novidades 

decorrentes da influência tecnológica, com evidentes mudanças e 

adaptações. O teletrabalho remete à ideia de flexibilização do tempo de 

exercício da atividade laboral. Desaparece a rígida divisão, outrora evidente, 

entre os tempos destinados ao exercício da profissão e o voltado ao lazer. 
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Esta interseção pode ser interpretada como prolongamento da jornada de 

trabalho. O que importa não é o tempo de trabalho, mas sim as metas a 

serem alcançadas. 

 

O sistema de cumprimento de metas faz com que o salário do 

teletrabalhador dependa, diretamente, de maiores volume e velocidade de 

produção das informações. Portanto, indiretamente, o teletrabalhador é 

compelido a ampliar o seu tempo de trabalho, a fim de cumprir com um 

volume maior de obrigações. Neste sentido, Melo (2003, p.40) apresenta a 

seguinte opinião: 

 

[...] A idéia de “salário por meta” é muito simples. É uma atualização do 
conceito de “salário por peça” exposto por Marx em O Capital, pois este é 
unidimensional, ao explicar a variação da remuneração do trabalhador a 
partir de uma única variável: o volume de produção, o número de 
mercadorias elaboradas em um determinado período. A produção flexível e 
o trabalhador polivalente não eram realidades plausíveis nos tempos de 
Marx, e, portanto, as formas de remuneração da força de trabalho não 
poderiam avançar para os modelos que hoje estão disponíveis. As formas 
contemporâneas de “assalariamento por meta” estão atreladas a um 
conjunto de variáveis que dizem respeito não apenas ao volume de 
produção (tal qual o salário por peça marxiano), mas também aos prazos 
descumprimento de determinada tarefa, à qualidade (redução de refugos, 
redução de retrabalho, regulação de estoques, relações com os clientes), ao 
comportamento dos trabalhadores (assiduidade, redução de acidentes, 
organização do local de trabalho), entre outros. O grau de complexidade 
dessa remuneração é bem maior do que as formas anteriores, o que 
significa um maior controle dos resultados obtidos pelo trabalhador [...]. 

 

As mudanças incorporadas ao mundo do trabalho pelas novas 

tecnologias apontam para a descentralização produtiva e a revisão profunda 

nas relações entre o trabalhador e a empresa. Houve a flexibilização da 

permanência dos trabalhadores na sede da empresa, porém, aumentou a 

necessidade de cumprimento de metas e de outras obrigações. 

 

O mundo da tecnologia, ao mesmo tempo em que privilegia o 

trabalhador, em certos aspectos, passa a ser seu maior vilão, em outros. A 

ideia de desenvolver as atividades em seu próprio lar pode levar o trabalhador 

à dedicação de sua capacidade intelectual no âmbito profissional por mais 

tempo que quando laborava na empresa, tendo que fazer jornada de trabalho 

maior que a do trabalhador comum. 
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 A Revista Época (2006, p.59) relata, de forma bastante clara, essa 

situação ao conceder entrevista à mesma, a gerente de produtos de 

segurança da “Microsoft”, Ela, comenta que em sua jornada de trabalho seu 

horário é flexível, na parte da manhã, fica em casa com minha filha e trabalha 

pela internet. Segundo a entrevistada, ela chega à empresa na hora do 

almoço e sai no fim da tarde para buscar a filha, que fica sob os cuidados da 

avó. Depois de preparar o jantar e de colocar a filha para dormir, Ana liga o 

computador e recomeça a trabalhar. Afirma o seguinte: "[...] é uma jornada 

longa, mas consigo fazer bem as duas coisas mais importantes da minha 

vida, cuidar da família e da profissão”. 

 

Pode transparecer que há desconexão entre o empregado e o poder de 

direção do empregador, porém, pela própria máquina que opera, o 

trabalhador passa a sofrer as cobranças. Ficar em casa, desfrutando do 

ambiente com a família, faz com que o teletrabalhador não perceba o tempo 

gasto com os afazeres profissionais. O lapso temporal entre lazer e ao 

trabalho passa a ser tênue, implicando na confusão entre os ambientes, o que 

ocasionará o prolongamento da jornada de trabalho. 

 

O teletrabalhador não precisará deslocar-se para a empresa, o que é 

economia de tempo. Com isso, o superior hierárquico determinará mais 

tarefas a serem realizadas, aumentando a jornada de trabalho. Para o 

teletrabalhador, o tempo disponível para o trabalho será gasto em sua própria 

residência, não sendo necessário que seja feito no interior do estabelecimento 

do empregador.  

 

As injustiças geradas pelo excesso de horas no teletrabalho remetem a 

paralelo histórico com a Revolução Industrial, as jornadas de trabalho eram 

longas e não eram remuneradas no todo. Portanto, há necessidade de edição 

de lei regulamentadora ou de acordos coletivos de trabalho que 

regulamentem a matéria para a categoria. Cabe ao magistrado julgar as 

causas que envolvem esse tema com bom senso. 
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A sociedade moderna passa por evolução tecnológica, que vem 

transformando os meios de comunicação, de modo a aumentar a velocidade 

de acesso às informações. As sociedades da informação distinguem-se pela 

inovação e pela instantaneidade, mas encontra um imenso desafio: precisa 

universalizar-se e se democratizar, sob pena de perpetuar os velhos limites 

de um mundo historicamente desigual (PEZZELLA, BUBLITZ, 2012, p.202). 

 

 

4.2. Excludentes legais 

 

 

Se o trabalhador é subordinado ao tomador de serviço, configura-se a 

relação de emprego, na forma tradicional de trabalho. No entanto, no trabalho 

digital, é complicado reunir os requisitos da relação de emprego, como, por 

exemplo, na atividade desenvolvida pelo web designer, profissional 

responsável por elaborar e fazer a manutenção de um sítio eletrônico. Todo 

seu trabalho é online, sem qualquer sujeição técnica. Ele detém os 

conhecimentos necessários para gerir o site. Não se sujeita a horário rígido e, 

desde que tenha conexão à internet, poderá trabalhar em qualquer lugar e a 

qualquer momento. É a liberdade tanto espacial, quanto temporal.  

 

Os teletrabalhadores autônomos não se assemelham aos profissionais 

liberais, como advogados e médicos. São mais parecidos com o pedreiro 

autônomo, que não recebem contraprestação pelos serviços prestados. Na 

prática são empregados, mas na teoria são trabalhadores. Os 

teletrabalhadores cumprem jornadas e produzem para a empresa à qual são 

subordinados. Ao contrário dos empregados, recebem apenas a 

contraprestação pelo serviço prestado, sem os direitos trabalhistas, como 

férias, décimo terceiro, descanso semanal remunerado e horas extras.  

 

Para Vital (2012), [...] formou-se uma nova classe de trabalhadores 

eletrônicos, que seja, a dos autônomos, no que se refere à organização e 

execução do serviço, mas dependentes economicamente dos tomadores. [...]. 

Essa vinculação é importante, afinal é dela que o trabalhador ganha a renda 
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necessária para sobreviver, é necessário que o direito busque regulá-la, sob 

pena de se criar uma classe marginalizada pelo  jurídico. 

 

O ordenamento jurídico elegeu excludentes do direito à jornada legal 

mínima: os empregados que exercem atividade externa incompatível com a 

fixação de horários de trabalho, e os gerentes, assim considerados os 

exercentes de cargos de gestão, os diretores e chefes de departamento ou 

filial (artigo 62 da Consolidação das Leis Trabalhistas). 

 

Há casos de empregados que atuam em âmbito externo que têm suas 

jornadas de trabalho controladas por equipamentos remotos. O que ocorre 

com motoristas, que têm a rota e a velocidade controladas por GPS (Global 

Positioning System) ou tacógrafo; propagandistas vendedores, que têm 

pontos de encontro pela manhã e ao final do dia, roteiros de visitação que 

demonstram a distância entre os potenciais clientes e o tempo gasto para 

movê-lo, entre outras formas de controle indireto de horários. Os 

empregadores precisam receber a tecnologia com bom senso. Os 

trabalhadores ficam cada vez mais longe da empresa que precisa, por sua 

vez, de menos espaço e os teletrabalhadores realizam suas atividades sem 

serem vistos fisicamente. Para a empresa, surge o dilema de como fiscalizá-

los. 

 

 

4.3. Mecanismos indiretos de controle 

 

 

A tecnologia avança rapidamente e diversos são os softwares que 

podem ser utilizados para fiscalizar o serviço prestado pelo empregado, 

mesmo em sua própria residência. A facilidade da comunicação permite maior 

vigilância do trabalhador. A mobilidade do acesso a internet aumenta a rede 

de variáveis de controle. Assim, além do trabalho nos escritórios, há a 

possibilidade de envio das tarefas para a casa dos trabalhadores. 

 

O monitoramento remoto, como meio de fiscalização à distância das 
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tarefas realizadas pelo teletrabalhador, é plenamente possível de ser 

realizado por meios dos equipamentos usuais de informática e de 

telecomunicações. Huuhtanen (1997) menciona que, na Irlanda, muitos 

telecentros monitoram o trabalho automaticamente realizado por meio dos 

equipamentos. Os dados registrados servem para controle de vendas e para 

a fiscalização das tarefas realizadas pelos trabalhadores. 

 

A empresa “Digital Equipment”, fabricante de equipamentos de 

informática, firmou em Milão na década de 90, um acordo coletivo com o 

sindicato dos trabalhadores, com vigência em todo o seu território, para 

possibilitar o teletrabalho. O acordo coletivo dispõe, de forma expressa, sobre 

a utilização de dados coletados por meio informático ou telemático, para a 

fiscalização da produtividade e da qualidade dos serviços. (CASTRO, 2012). 

 

Conclui-se, portanto, que a prática do trabalho distante da empresa não 

impossibilita a fiscalização pelo empregador, notadamente quando se tem à 

disposição linhas de telecomunicação, computadores e instrumentos de 

telemática, a registrar as etapas do trabalho, os caracteres digitados e os 

minutos de trabalho e de descanso do obreiro. 

 

No que diz respeito às características da linha de comunicação que 

conecta a rede de computadores da empresa ao computador remoto do 

teletrabalhador, verifica-se que qualquer espécie de conexão (on-line ou off-

line) permite o monitoramento remoto do trabalho do empregado. O progresso 

nas redes de computadores, nos programas de comunicação e o aumento 

vertiginoso no poder de processamento dos computadores pessoais têm feito 

com que as conexões off-line sejam mais frequentes. 

 

Nesse tipo de conexão, os computadores se conectam somente 

quando for necessário, para a transferência de arquivos, para download 

(transferência de arquivo do computador central para o computador remoto) 

ou upload (transferência de arquivo do computador remoto para o computador 

central), envio de mensagens, atualização de dados ou videoconferência. 

Com o progresso da internet, é possível que um profissional realize seu 
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trabalho altamente especializado em computador isolado, utilizando 

programas específicos, como por exemplo, programas do tipo CAD - 

Computer-Aided Design (PAC - Projeto Auxiliado por Computador). Pode ser 

destinado ao desenvolvimento de uma série de peças de um novo motor para 

automóveis, cujas partes estão sendo desenvolvidas por outros profissionais, 

alguns deles também trabalhando sob a forma de teletrabalho, para a mesma 

indústria automobilística (HOFFMANN, 2005). 

 

Nessa situação, as conexões com o computador da empresa não 

precisam ser constantes, porém o equipamento residencial do trabalhador 

deve ter desempenho suficiente para a execução dos programas de 

engenharia. Trata-se, portanto, de teletrabalho exercido sob a forma off-line. 

O projetista poderia conectar-se diariamente ao computador central, durante 

alguns minutos, para a transferência dos projetos concluídos (upload) e para 

a alimentação de seu computador remoto com diretrizes para os novos 

trabalhos (download). Durante o restante da jornada, trabalharia com seu 

próprio equipamento. 

 

Embora a conexão entre os computadores seja off-line, permanece 

plena a possibilidade de fiscalização dos trabalhos do trabalhador. Os atuais 

recursos tecnológicos existentes na área de programas de computador 

admitem que, a cada conexão com o computador central, sejam transferidos, 

de forma automática, arquivos de registro. Mostrando o número de toques no 

teclado, quais arquivos foram impressos, o número de vezes em que foram 

acionados os botões do mouse, os horários de começo de fim da jornada 

diária, entre outras informações (ANDRADE, 2012). 

 

Trata-se de arquivos de log. Todas as atualizações são gravadas em 

arquivo mantido pelo sistema chamado log histórico. Em artigo técnico na 

área de gerenciamento de redes, descrevem o uso de registros de log para o 

gerenciamento de eventos em redes de computadores. Em princípio restrito 

ao âmbito das tecnologias de computação, o interesse pelos arquivos de log 

atinge, na atualidade, a área jurídica. 
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A critério do empregador, o computador remoto pode consistir não 

apenas em uma ferramenta de trabalho, mas também em um relógio de ponto 

altamente desenvolvido, verdadeiro livro de registro das atividades realizadas, 

conforme Robortella (1994). A máquina, ao contrário de reduzir o poder de 

fiscalização do empregador, viabiliza maior controle sobre o trabalho do 

empregado. Portanto, o monitoramento remoto amplia o poder de fiscalização 

sobre o obreiro. Sendo o poder hierárquico a principal manifestação do 

diretivo nas relações de trabalho, a utilização do monitoramento remoto 

expandirá o elemento subordinação no teletrabalho. 

 

No questionamento sobre a existência de vínculo de emprego em 

determinada relação de teletrabalho, a utilização de monitoramento remoto 

constituirá forte prova para a configuração da relação de emprego. Nesse 

sentido, Souza (2000) afirma que a telemática surgiu com o crescente 

desenvolvimento das novas tecnologias de informática e das 

telecomunicações, trazendo exemplos de relação de trabalho. 

 

Nesse caso o controle do empregador sobre o empregado faz se por 

intermédio dos próprios equipamentos de informática e das linhas de 

comunicação utilizados para a realização das tarefas. Essa fiscalização 

recebe a denominação de monitoramento eletrônico. 
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5. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS E PROJETOS DE LEI EM 

VOTAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL 

 

 

Mesmo que o empregado no âmbito externo não tenha, como regra 

geral, controles explícitos de jornada laboral, há a possibilidade de se provar 

que existem de forma indireta. Os empregados podem prová-los por e-mails, 

telas de computador com os horários de funcionamento do aparelho, 

chamadas de celular e de pager, entre outros mecanismos de controle 

indireto de horas de trabalho. 

 

É importante que se tenha sedimentada posição jurisprudencial sobre o 

assunto, ou que leis específicas sejam criadas para regulamentar a situação, 

de forma a evitar vantagens indevidas ao empregador e ao empregado. A 

discussão não é inédita nos Tribunais e já há julgados que admitem a prova 

da existência de mecanismos indiretos de controle de lucros de trabalho em 

favor do trabalhador. 

 

  

5.1 A Jurisprudência dos tribunais 

 

 

Entendimento favorável ao pedido de horas extras, formulado por 

trabalhadores externos, foi proferido pela Quarta Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho. Manteve a condenação da Transportadora Pecal Ltda. ao 

pagamento de horas extras a motorista cujo veículo possuía rastreamento por 

satélite. Para os Ministros, o equipamento controlava os horários do 

empregado, o que não condiz com a condição de prestador de trabalho 

externo. 

 

Na admissão do motorista, a empresa registrou-o como trabalhador 

externo. Isso não daria ao empregado o direito às horas extraordinárias, pela 

suposta impossibilidade de controle do horário trabalhado (artigo 62, inciso I, 

da Consolidação das Leis do Trabalho). Em sua defesa, a empresa alegou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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que não havia controle dos horários do motorista e que, por essa razão, ele 

não tinha direito às horas extras. 

 

A condenação ao pagamento das horas extras foi imposta pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), que não acolheu a 

alegação da empresa no sentido de que o rastreamento por satélite visava, 

exclusivamente, à segurança da carga. Decidiu-se que, embora a função 

principal do rastreamento seja a proteção da mercadoria, o equipamento 

também pode ser utilizado para o controle dos horários cumpridos pelo 

motorista. Com esse entendimento, a exclusão legal do trabalhador externo 

foi relativizada, para fins de deferimento de horas extras. 

 

O recurso da empresa teve como relator o Ministro João Oreste 

Dalazen. Segundo ele, o objetivo das normas disciplinadoras da jornada de 

trabalho e dos intervalos de descanso é garantir aos empregados ambiente 

de trabalho seguro e saudável. Segue a ementa do acórdão: 

 

[...] RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. MOTORISTA DE 
CAMINHÃO. ATIVIDADE EXTERNA. CONTROLE DA JORNADA DE 
TRABALHO 1. A inserção do empregado nas disposições do art. 62, I, da 
CLT exige a comprovação de absoluta impossibilidade de controle direto ou 
indireto da jornada de trabalho realizada externamente. PROCESSO Nº 
TST-RR-43500-68.2009.5.04.0292 Firmado por assinatura eletrônica em 
26/09/2013 pelo Sistema de Informações Judiciárias do Tribunal Superior do 
Trabalho, nos termos da Lei nº 11.419/2006. A C Ó R D Ã O 4ª Turma, 
relator o Ministro João Oreste Dalazen. 
[...].http://www.tst.jus.br/(19/09/2014). 

 

A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vem se consolidando 

no sentido de que, para a aplicação da exceção legal, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de controle, direto ou indireto, do horário do 

empregado. Dessa forma, os Ministros concluíram que, se o sistema de 

rastreamento permitia o controle dos horários, havia controle indireto da 

jornada. O relator advertiu que a Lei nº 12.619/2012 permite aos motoristas 

jornadas de trabalho e tempo de direção controlados de maneira legítima pelo 

empregador. Ele poderá utilizar anotação de diário de bordo, papeleta ou 

ficha de trabalho externo ou, ainda, valer-se de meios eletrônicos idôneos 

instalados nos veículos, conforme artigo segundo da lei referida. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12619.htm
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Anteriormente ao julgado em referência, foi proferido acórdão, em 

2011, pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, cuja relatora, a 

Desembargadora Wilma Nogueira de Araujo Vaz da Silva, decidiu pelo 

pagamento de horas extras pela empresa, entendendo que havia controle de 

horas pelo aparelho de comunicação, o gerou o direito ao pagamento do 

adicional da sobrejornada de trabalho. Em 2000, houve julgado proferido da 

Sexta Turma da Quarta Região, que deu provimento parcial ao recurso 

ordinário da reclamada, para limitar a condenação ao pagamento das horas 

extras. A condenação foi de quarenta e cinco minutos diários como extras, os 

quais eram destinados à transmissão de dados pelo sistema Palm Top. 

Seguem as ementas das decisões em análise: 

 

[...] TRABALHO EXTERNO. CONTROLE MEDIANTE APARELHO DE 
COMUNICAÇÃO. DIREITO ÁS HORAS EXTRAS. O controle da jornada de 
trabalho externo, mediante aparelho de comunicação utilizável como 
telefone celular, rádio ou Pager, é constitutivo do direito ao recebimento de 
horas extras, quando caracterizada a extrapolação do limite legal de 
duração do trabalho.” (Recurso Ordinário nº 19990582346 – Acórdão 
nº 20010111667 – São Paulo – Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
– Oitava Turma – Juíza Relatora Vilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva – 
julgado em 19.03.2001 – DJ in10/4/2001) [...].http://www.trtsp.jus.br/ 
(19.09.2014) 

 

[...] HORAS EXTRAS. Hipótese que a atividade do autor, apesar de externa, 
era passível de controle. Parcela devida, à vista da prova. Condenação, 
todavia, que se limita, em parte, ao período posterior a 1/2/95. PRÊMIO. 
PARCELA HABITUAL. Neste caso, a verba assume feição remuneratória. 
Decidiu a Turma, por maioria de votos, vencidos parcialmente com votos 
díspares os Exmos. Juízes Gilberto P. Petry e Otacílio Goulart Filho, dar 
provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para limitar a 
condenação ao pagamento das horas extras, relativas aos 45 (quarenta e 
cinco) minutos diários de transmissão de dados pelo sistema "Palm Top" e 
às reuniões realizadas aos sábados, ao período compreendido entre 1/2/95 
e 3/3/97. Valor arbitrado à condenação que se mantém inalterado. Acórdão 
pelo Relator. (Exmo. Juiz Armando Jorge Ribeiro de Moura Filho) (TRT; 4a 
Região; 6ª Turma; RO 00624.021/97-1; DJMG 8/5/2000) [...]. 
http://www.trt4.jus.br/(19.09.2014) 

 

Portanto, os Tribunais adotaram o entendimento de que, se houver 

fiscalização sobre a jornada desenvolvida externamente, mesmo que indireta 

o empregado externo terá os mesmos direitos do que atua em âmbito interno, 

inclusive quanto às horas extras. 

 



46 

 

Sobre o teletrabalho realizado com o monitoramento remoto, em 

específico o home office, há, também, julgados que reconhecem o controle de 

jornada e determinam, consequentemente, o pagamento de horas extras. Em 

feito específico, o reclamante, inconformado com a sentença que julgou 

improcedente os pedidos da reclamação, interpôs recurso ordinário. A juíza 

relatora convocada, Fernanda Oliva Cobra Valdívia deu provimento ao 

recurso quanto às horas extras. Conforme julgado abaixo copiado:  

 

[...] De acordo com a ré e com o documento n. 2 (volume de documentos da 
ré), as partes convencionaram a prestação de serviços remota, no sistema 
de "home office”. (...) No caso, a existência de controle de jornada é 
confessada pelo preposto da ré, segundo o qual "o controle de horário era 
feito pelo gerente, a partir da jornada informada pelo funcionário, tanto no 
período laborado na reclamada como em casa; que esse controle também 
poderia ser feito via sistema" (fl. 144). No entanto, a empregadora não 
apresentou os controles de horário, nem há, nos contracheques juntados 
(documentos n. 21/86, volume de documentos da ré) a indicação de 
pagamento de horas extras. Por outro lado, os documentos de fls. 38/283 
(volume de documentos do autor) indicam o labor em sobrejornada. 16ª 
TURMA, PROCESSO TRT/SP Nº 0001211-77.2010.5.02.0022, RECURSO 
ORDINÁRIO DA 22ª VT DE SÃO PAULO, AOCRDÃO PROFERIDO PELA 
JUÍZA RELATORA FERNANDA OLIVA COBRA VALDÍVIA NO DIA 
19/03/2014 [...]. (www. trtsp.jus.br/; acesso em 19/09/2014). 

 

Quanto às horas extras, o julgado acima copiado deferiu o pedido ao 

reclamante, pois foi convencionada, entre as partes, a prestação de serviços 

pelo sistema de home office, com controle de horário pelo empregador, de 

forma remota. É cada vez mais frequente a celebração de contratos de 

trabalho home office, tanto para executivos como para empregados comuns. 

Entretanto, ainda há questionamentos referentes ao controle da carga horária 

laborada e ao custeio dos equipamentos envolvidos na prestação dos 

serviços. 

 

Como já foi discutido, com advento da lei nº 12.551, de 15 de 

dezembro de 2011,  o trabalhador em domicílio, desde que esteja 

subordinado ao empregador, de quem recebe ordens e instruções, é 

empregado para todos os efeitos, nos termos do artigo sexto da Consolidação 

das Leis do Trabalho. Em outros dispositivos, o mesmo ordenamento jurídico 

também faz referência expressa ao trabalhador em domicílio, como no artigo 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.551-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.551-2011?OpenDocument
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831da Consolidação da lei do Trabalho. 

 

Assim, desde que a prestação de trabalho em domicílio não assuma a 

feição de empreendimento autônomo ou de estabelecimento familiar, não há 

dúvida de que haverá verdadeiro contrato de emprego. Ele deverá preencher 

os pressupostos tradicionais, como subordinação, continuidade, fixação de 

qualidade e quantidade, entrega do produto acabado em tempo 

predeterminado, cumprimento de ordens e possibilidade de punições. 

 

Essa nova forma de trabalho, aceita pelos magistrados como trabalho à 

distância, dá direitos ao teletrabalhador, como se fosse trabalhador interno 

comum, se for comprovado o poder diretivo do empregador, com 

desdobramentos no  direito do trabalho. Há julgados que não reconhecem o 

direito às horas extras nestas situações, como mostram as ementas a seguir: 

 

[...] HORAS EXTRAS - TRABALHO EXTERNO – AUSÊNCIA DE 
CONTROLE DE JORNADA - ART. 62, INCISO I, CLT - NÃO 
CABIMENTO. Contatos freqüentes entre empregado e superior 
hierárquico através de telefone celular não pode ser considerado como 
fiscalização de horário de trabalho, mormente quando o primeiro é o 
único empregado da empresa no Estado e executa suas tarefas 
externamente. A submissão daquele à norma contida no inciso I do art. 62 
da CLT é evidente.” (Recurso Ordinário nº 2266 – Acórdão nº 523/02 - 
Sergipe – Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região – Tribunal Pleno - 
Juíza Relatora Ismênia Quadros – julgado em 2/04/2002) [...]. (grifo nosso) ) 
(MIGALHAS, 19, 09, 2014) 
 
[...] HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 
62, I, CLT. Exercendo o obreiro atividade de vendas externas, em cidades 
vizinhas, de modo que a empregadora não dispunha de meios para 
controlar, efetivamente, o seu horário de trabalho, impõe-se a aplicação do 
artigo 62, inciso I, da CLT. O fato de o autor ser acionado pelo celular ou 
de ser acompanhado pelo supervisor nas vendas, uma vez por 
mês, não significa, necessariamente, controle de jornada, sendo certo 
que o reclamante detinha autonomia para programar o roteiro de 
visitas diárias” (Recurso Ordinário nº 00136-2004-089-03-00 – Minas 
Gerais – Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – Primeira Turma - 
Juíza Relatora Maria Laura Franco Lima de Faria – julgado em 22/11/2004 – 
DJ in 26/11/2004) [...]. (grifo nosso) (MIGALHAS,19, 09, 2014) 

 

Ainda é controvertida a questão de se reconhecer o direito às horas 

                                                           
1
 É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como o executado 

na habilitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o 
remunere. 
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extras para trabalhador à distância. Sob a justificativa da liberdade de 

locomoção, algumas decisões não reconhecem a sobrejornada ao 

teletrabalhador. Muitos Tribunais ainda se posicionam de forma muito 

conservadora nesta matéria. Segundo Agnoleti (2003, p.54): 

 
[...] É evidente que há uma série de questões ainda não respondidas de 
forma satisfatória, tais como: (i) a responsabilidade pelos custos de 
equipamentos de trabalho; (ii) a possibilidade de inspeção do ambiente de 
trabalho versus a privacidade da residência do empregado; (iii) o controle da 
jornada e o pagamento de horas extraordinárias; (iv) o monitoramento dos 
equipamentos de trabalho; (v) a delimitação do espaço físico abrangido para 
efeito de seguro contra acidente de trabalho etc. A melhor maneira de evitar 
conflitos é pactuar as condições específicas em contratos individuais ou via 
negociação coletiva, mediante interveniência sindical. A minuta de contrato 
de trabalho para o profissional home office não difere muito daquela dos 
empregados normais, que trabalham no estabelecimento da empresa. Há, 
apenas, algumas distinções, sendo que a principal delas reside no 
pagamento ou não de horas extras. Estas, pelo fato de o funcionário 
trabalhar fora do alcance do empregador, são mais difíceis de ser 
reconhecidas, já que o trabalhador tem a liberdade de administrar seu 
tempo da maneira que lhe convém, não podendo a empresa, via de regra, 
conferir e controlar a real jornada de trabalho empreendida [...]. 

 

Aquele que trabalha sob o regime do teletrabalho sofre interferência na 

vida particular, por parte do empregador, muito maior que o empregado 

normal. Nestas situações, é mitigada a divisão entre os tempos dedicados ao 

lazer e à atividade profissional. O trabalhador passará a trazer a empresa 

para a intimidade de seu lar. A fiscalização indicativa do tempo disponibilizado 

ao trabalho se beneficiará dos mesmos avanços tecnológicos que provocaram 

essa acessibilidade, quase que irrestrita, à vida particular do trabalhador. 

 

 

5.2. Projetos de Lei em votação no Congresso Nacional 

 

 

Segundo Estrada (2012), alguns países já contam com leis sobre o 

teletrabalho, como o Chile (Lei nº 19.759/2002) e a Colômbia (Lei nº 

1.221/2008), enquanto outros estão em vias de regulamentar a matéria. É o 

caso, por exemplo, da Argentina (Projetos de Lei nº 2.337/2007 e 

3.498/2010), do Uruguai (Projeto de Lei nº 16/2010), do Peru (Projeto de Lei 

nº 4.901/2011) e da República Dominicana (Projeto de Lei nº 947/2010). 
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Muito embora não tenha sido editada, ainda, legislação específica em 

Portugal, seu Código de Trabalho tem disposições sobre o tema, abaixo 

copiadas: 

 

[...] Art. 236 O teletrabalhador tem os mesmos direitos e está adstrito às 
mesmas obrigações dos trabalhadores que não exerçam a sua atividade em 
regime de teletrabalho tanto no que se refere à formação e promoção 
profissionais como às condições de trabalho. 
 
Art. 237 O empregador deve respeitar a privacidade do trabalhador e os 
tempos de descanso e de repouso da família deste, bem como 
proporcionar-lhes boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico 
como psíquico. Sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio do 
trabalhador, a visita ao local de trabalho só deve ter por objeto o controlo da 
atividade laboral, bem como dos instrumentos de trabalho e apenas pode 
ser efectuada entre as 9 e as 19 horas, com a assistência do trabalhador ou 
de pessoa por ele designada. 
 
Art. 238 O teletrabalhador deverá observar as regras de utilização dos 
instrumentos que lhe forem disponibilizados e não poderá, salvo acordo em 
contrário, dar aos equipamentos que lhe forem confiados uso diverso do 
cumprimento da prestação de serviços [...]. 

 

No Brasil, o trabalho à distância foi recentemente regulamentado pela 

Lei nº 12.551/2011, que alterou a redação do artigo 6º, da Consolidação das 

Lei do Trabalho. Não havendo lei específica para a matéria, serão aplicáveis, 

as normas gerais da Consolidação das Leis do Trabalho. Como iniciativas de 

regulamentação da matéria, há alguns projetos de leis, como o de número 

4.505-A/2008, da Câmara dos Deputados, e os recentíssimos Projetos de Lei 

números 274/2013 e 326/2013, do Senado Federal. Visam regulamentar o 

trabalho à distância e disciplinar as relações de teletrabalho, muito embora 

nenhum deles tenha sido aprovado. 

 

O primeiro dos projetos de lei, o de nº 326, 2013, de autoria do 

Senador Eduardo Amorim, acrescenta ao Título IV, da Consolidação das Leis 

do Trabalho, o Capítulo VIII-A, dispondo sobre o trabalho exercido à distância, 

nos seguintes termos: 

 

[...] “CAPÍTULO VIII-A 
DO TRABALHO A DISTÂNCIA 
Art. 504-A. Observado o disposto nos arts. 3º e 6º desta Consolidação, 
classifica-se o trabalho a distância nas seguintes modalidades: 
I – regular, como se na empresa estivesse, só que a distância; 
II – teletrabalho, o exercido por meios telemáticos e informatizados fora do 
estabelecimento da empresa. 
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§ 1º No trabalho regular não há qualquer distinção entre o trabalho exercido 
pelo empregado na sede ou estabelecimento da empresa ou em outro local 
que lhe for determinado. 
§ 2º O teletrabalho compreende as atividades exercidas por meios 
telemáticos e informatizados sujeitos a monitoramento e comunicação 
permanente a distância pelos meios tecnológicos disponíveis, vedado o 
monitoramento por câmeras de vídeo. 
§ 3º O empregado submetido ao teletrabalho deve respeitar a 
confidencialidade dos dados da empresa [...]. 

 

No artigo 504 B, dispõe que teletrabalho é a relação do teletrabalhador 

formal no seu emprego, pela qual cumpre mais de cinquenta por cento de sua 

jornada de trabalho em domicílio ou em outro local de sua conveniência, 

utilizando-se de meios tecnológicos, colocados à disposição pelo empregador. 

Segue o texto de lei sugerido: 

 

[...]§ 1º No teletrabalho não há controle de jornada de trabalho, mas sim a 
fixação de metas a serem cumpridas dentro de um período superior a 
cinquenta por cento da jornada de trabalho mensal. 
§ 2º O empregado submetido ao teletrabalho está dispensado de 
comparecer à empresa por período inferior ao de seis dias úteis, mas 
poderá se utilizar das dependências da empresa sempre que for necessário 
ao desenvolvimento de suas atividades. 
§ 3º O comparecimento do empregado em período inferior ao de seis dias 
úteis será considerado trabalho extraordinário. 
§ 4º É vedada a contratação de empregado estrangeiro na modalidade de 
teletrabalho sem a expressa autorização do Ministério do Trabalho e 
Emprego, na forma em que dispuser o regulamento. 
§ 5º Pressupõe-se que o teletrabalho é exercido sempre com autonomia e 
individualmente pelo empregado [...]. 

 

No artigo 504 C, o legislador faz a distinção entre a prestação de 

serviços por autônomo e pelo trabalhador empregado. Já no artigo 504 D, 

dispõe que o teletrabalhador responde pelos riscos do local de trabalho, mas 

que faz jus a um seguro adicional de vida e de acidentes pessoais, in verbis: 

 

[...]§ 1º O empregador não responde solidariamente ou subsidiariamente 
pelos danos decorrentes do trabalho efetuado fora do ambiente da 
empresa, exceto quando o acidente de trabalho ou o sinistro tiver como 
causa equipamentos telemáticos ou de comunicações fornecidos pela 
própria empresa ou ocorrer durante o percurso de ida ou retorno do local de 
trabalho ou residência para a sede da empresa. 
§ 2º Não é permitida a visitação ao local de trabalho do empregado, exceto 
para uma vistoria inicial ou para instalação, manutenção, ou substituição de 
equipamentos, que deverá ocorrer das oito às dezoito horas de dias úteis, 
salvo expressa autorização do empregado [...]. 

 

Segundo artigo 504 E, o empregado à distância será ressarcido pelos 
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gastos extraordinários e, pelo artigo 504 G, fará jus à metade do vale 

transporte a que teria direito normalmente, e ao custeio da alimentação de 

forma integral. Já no artigo 504-F, ressalva que, quanto à jornada 

extraordinária: “Não há pagamento de horas extras durante o período em que 

o empregado estiver submetido ao teletrabalho, excetuado o disposto no § 3º 

do art. 504-B”. 

 

No segundo Projeto de Lei, o de número 274/2013, de autoria do 

Senador Rodrigo Rollemberg, busca modificar a Consolidação das Leis do 

Trabalho, para dispor sobre a relação de emprego em regime de teletrabalho: 

 

[...] Art. 1º Dê-se ao parágrafo único do art. 6º da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a 
seguinte redação: 
Art. 6° (...) Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de 
comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação 
jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do 
trabalho alheio, observado o disposto na Seção XIII-A do Capítulo I do 
Título III desta Consolidação [...]. 

 

Pelo artigo 2º, acrescentará ao Capítulo I, do Título III, da Consolidação 

das Leis do Trabalho, a seguinte Seção XIII-A:1)Título III, das normas 

especiais de tutela do trabalho; 2) Capítulo I, das disposições especiais sobre 

duração e condições de trabalho e 3) Seção XIII-A, do serviço em regime de 

teletrabalho. No artigo 350 A, trata do serviço em regime de teletrabalho e da 

relação de emprego, com os seguintes parágrafos: 

 

[...]§ 1º O disposto no caput não compreende o trabalho que, em virtude de 
sua natureza, possui caráter eminentemente externo, e que, em razão 
disso, seja desempenhado fora de estabelecimento do empregador, mesmo 
que com a utilização de recursos de informática e de telecomunicações. 
§ 2º Ao empregado em regime de teletrabalho são aplicáveis, no que for 
omissa esta Seção, as disposições legais aplicáveis ao contrato de trabalho 
em geral [...]. 

 

O artigo 350 B dispõe sobre a contratação do regime de teletrabalho, 

que deve ser expresso no contrato de trabalho; deverá também dispor sobre 

o regime e a natureza do serviço prestado; da pessoalidade do empregado; 

da proporção da jornada a ser cumprida em estabelecimento do empregador; 

dos locais de prestação do trabalho; dos equipamentos utilizados e de seu 
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regime de utilização, além da periodicidade de contato entre trabalhador e 

empregador: 

 

[...]§ 1º É permitida, a qualquer momento, a conversão de contrato de 
trabalho regular em contrato em regime de teletrabalho, e vice-versa, 
mediante anuência expressa do empregado, por meio de instrumento 
específico adstrito ao contrato de trabalho, nos termos do caput. 
§ 2º A contratação em regime de teletrabalho e a conversão de contrato 
devem ser anotadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
§ 3º A recusa do empregado em aceitar a adoção de regime de teletrabalho 
não constitui causa para a rescisão de contrato de trabalho[...]. 

 

Os parágrafos do artigo seguinte tratam, em específico, da telejornada 

e das disposições constitucionais, legais ou convencionais aplicáveis ao 

empregado que nela atuam: 

 

[...] § 2º Em caso de adoção de jornada flexível é vedada a adoção de 
qualquer tipo de monitoramento de trabalho que caracterize controle direto 
ou indireto da jornada, de parte do empregador. 
§ 3º São aplicáveis ao trabalhador em jornada flexível as disposições 
referentes a períodos de descanso contidas nos artigos 66 a 70 desta 
Consolidação. 
§ 4º O empregador deve manter os registros de conexão do trabalhador ao 
seu sistema, pelo prazo de vinte anos, sem prejuízo do disposto no § 2º [...]. 

 

O artigo 350 D estabelece o regime de teletrabalho, que poderá ser 

realizado, em parte, em estabelecimento do empregador ou, no todo ou em 

parte, em centros de teletrabalho especificamente designados: 

 

[...] § 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se centro de teletrabalho o 
estabelecimento público ou privado, qualquer que seja a sua denominação 
particular, dotado de estrutura de informática e telecomunicações destinada 
à utilização de trabalhadores em regime de teletrabalho não 
necessariamente vinculados a um único empregador. 
§ 2º O empregador é subsidiariamente responsável pelo dano ocorrido ao 
seu empregado em virtude das más condições estruturais ou ambientais do 
telecentro. 
§ 3º Aplicam-se em relação à parcela da jornada prestada em 
estabelecimento do empregador as disposições do Capítulo II do Título II da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943. 
§ 4º É vedada a adoção de qualquer procedimento de controle da parcela 
da jornada de trabalho prestada em telecentro [...]. 

 

O artigo 350 E dispõe sobre a responsabilidade do empregador quanto 

ao fornecimento e à manutenção dos equipamentos a serem utilizados pelo 

empregado e às despesas de transmissão dos dados necessários à 
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prestação do serviço. O artigo F preceitua o dever do empregador de informar 

ao empregado as diretrizes de segurança, higiene e saúde do trabalho, 

conforme as normas regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, bem como que deverá fiscalizar seu cumprimento, sem 

prejuízo da atuação das autoridades competentes. O artigo seguinte veda a 

discriminação do empregado em regime de teletrabalho, especialmente no 

tocante ao treinamento profissional, às oportunidades de desenvolvimento na 

carreira e aos direitos de filiação e participação sindical. Por fim, o último 

artigo trata das sanções para os casos em que os meios de informação sejam 

usados ilicitamente. 

 

O terceiro projeto de lei nº 4.505-A/2008, de autoria do Deputado Luiz 

Paulo Vellozo Lucas, regulamenta o trabalho à distância, conceitua e 

disciplina as relações de teletrabalho e dá outras providências. Seu artigo 1º o 

conceitua como todas as formas de trabalho desenvolvidas sob controle de 

um empregador ou para um cliente, por um empregado ou trabalhador 

autônomo, de forma regular e por uma cota superior a quarenta por cento do 

tempo de trabalho, em um ou mais lugares diversos do local de trabalho 

regular, para a realização das atividades laborativas com tecnologias  de 

informática e de telecomunicações. No parágrafo único, conceitua local de 

trabalho regular: “[...] Parágrafo único. Entende-se por local de trabalho 

regular a sede da empresa ou qualquer outro local onde normalmente ocorre 

a produção e/ou são normalmente esperados os resultados do exercício 

laborativo [...]”. 

 

O artigo segundo prescreve sobre os centros de teletrabalho, assim 

conceituados como edificações idealizadas para seu exercício, dotadas de 

aparelhos de informática e de telecomunicação.  São destinadas aos 

empregados de uma ou de várias empresas ou aos trabalhadores autônomos 

classificados como teletrabalhadores, não sendo consideradas locais de 

trabalho regulares. 

 

O artigo terceiro preceitua que a finalidade principal do teletrabalho é 

de servir como instrumento para o aumento dos índices de emprego e de 
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patrocinar a inserção de trabalhadores de reduzida capacidade física no 

mercado de trabalho, estimulando o crescimento econômico. No artigo 4º, 

estabelece ações ao Estado: 

 

[...] Artigo 4º O Estado brasileiro adotará as medidas necessárias para: 
a) estimular a criação de postos de teletrabalho; 
b) potencializar a competitividade industrial incentivando a adoção do 
teletrabalho nas empresas privadas e na Administração Pública; 
c) aumentar a capacitação profissional dos trabalhadores via mecanismos 
tradicionais e inovativos de formação; 
d) promover novas formas de organização do trabalho baseadas no 
teletrabalho nos setores privado e público [...]. 

 

O artigo quinto trata dos fundamentos e dos princípios da relação de 

emprego no teletrabalho. O artigo sexto trata dos direitos do empregado 

teletrabalhador e, o sétimo, dispõe-se sobre deveres. Seguem os textos 

sugeridos: 

 

[...] artigo 5º A relação de emprego no teletrabalho terá como fundamentos 
os mesmos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, atendendo aos 
princípios e prerrogativas ali dispostos, em especial em seu art. 3º, 
ressalvadas as disposições e particularidades aplicáveis ao tema e 
previstas nesta Lei, bem como em convenção coletiva ou acordo coletivo 
[...]. 
 
Artigo 6º São direitos do empregado teletrabalhador: 
[...] a) igualdade de tratamento no que diz respeito à filiação sindical, 
participação na negociação coletiva, proteção à saúde, segurança social e 
estabilidade no emprego, além da garantia à não discriminação e acesso à 
qualificação e informação profissionais; 
b) proteção ao salário, férias e sua respectiva remuneração, gozo de 
feriados, licenças previstas na CLT e faltas por doença; 
c) segurança, higiene e saúde no trabalho observadas as disposições do 
art. 7º; 
d) ressarcimento dos gastos extraordinários decorrentes das funções 
inerentes ao teletrabalho e não previstos na remuneração, observadas as 
disposições do art. 7º. 
Parágrafo único. Em razão do caráter de controle de jornada aberta e, via 
de regra, de forma virtual, aos empregados teletrabalhadores não será 
contemplado o direito às horas extras, devendo a remuneração ajustar-se 
às horas normais de trabalho [...]. 

 
Arigo 7º São deveres do empregado teletrabalhador: 
[...] a) habitualidade e pessoalidade na execução de suas funções; 
b) informação periódica de acordo com as diretrizes empregatícias 
previamente estabelecidas, seja de forma on line ou offline ; 
c) manutenção adequada dos equipamentos e materiais que lhe forem 
disponibilizados pelo empregador, bem como conservação e asseio do seu 
ambiente de trabalho, observadas as normas de segurança, higiene e 
saúde no trabalho; 
d) prestação de contas quanto aos gastos ordinários e extraordinários 
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decorrentes das funções inerentes à devida execução do trabalho [...]. 

 

O próximo artigo, o número oitavo, dispõe que o contrato do 

teletrabalhador deverá contemplar todos os direitos e deveres prescritos em 

lei, além dos específicos à função que será exercida pelo teletrabalhador. 

Também relacionará os bens a serem disponibilizados ao empregado e o 

local de trabalho, com indicação expressa da carga horária, que não poderá 

ultrapassar a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. Ela é tratada no 

parágrafo único, deste artigo, nos seguintes termos: 

 

[...] A carga horária obedecerá ao disposto no art. 7º, inciso XIII, da 
Constituição Federal, sendo permitido o trabalho nos finais de semana, uma 
vez que se trata de jornada de trabalho aberta, sendo devidas, porém, as 
proporcionalidades referentes ao repouso semanal remunerado [...]. 

 

O artigo nono dispõe sobre o trabalho transnacional, ao preceituar que 

deve ser aplicada a lei do local da prestação do serviço, salvo disposição 

contratual em contrário. O teletrabalho e o trabalho em domicílio tornaram-se 

frequentes nas últimas décadas, em face da invenção, do aperfeiçoamento e 

da generalização de novos meios de comunicação. 

 

Isso não elimina, porém, a presença de subordinação na 

correspondente relação socioeconômica e jurídica entre o trabalhador e seu 

tomador de serviços, desde que ultrapassado o conceito tradicional desse 

elemento integrante da relação de emprego em favor de sua dimensão 

objetiva ou, até mesmo, do conceito de subordinação estrutural.  

 

Dentro deste novo, moderno e atualizado enfoque da subordinação, os 

trabalhadores em domicílio, mesmo em se enquadrando no parâmetro do 

home office, podem ser tidos como subordinados e, desse modo, efetivos 

empregados tradicionais. O mais importante nesse contexto jurídico é que as 

leis e a jurisprudência  avançam para beneficiar empregados e empregadores 

nessa nova relação de trabalho, deixando claros os limites para o 

desenvolvimento da jornada de trabalho. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

O teletrabalho surgiu nos Estados Unidos, na companhia de Estrada de 

Ferro Penn, em 1857, quando, J. Edgard Thompson descentralizou a 

administração de seus empregados, optando pelo ‘gerenciamento à 

distância’. 

 

O físico e diretor da NASA, Jack Nilles, reconhecido mundialmente 

como o ‘pai do teletrabalho’ pelos inúmeros estudos publicados sobre o 

assunto, escreveu o primeiro livro específico sobre o tema. Foi editado em 

1974 (The Telecommunications-Transportation Tradeoff), na busca de 

encontrar solução para a crise do petróleo da década de 1970. 

 

Com o tempo, as sociedades foram evoluindo, o que culminou no 

processo de modernização e no avanço tecnológico. Com o advento da 

internet, foi possível que pessoas situadas em locais distantes pudessem se 

comunicar e o mundo foi conectado por uma rede de computadores. 

 

Essa tecnologia computadorizada permitiu a consolidação da realidade 

tecnológica dos dias atuais. Em praticamente todas as atividades exercidas 

pelo homem, há a informatização. Porém, esse progresso digital, decorrente 

de novas descobertas, ainda não foi devidamente legislado.  

 

Na sociedade de informação, o teletrabalho surge como alternativa 

cada vez mais presente no mundo. Também aparece como meio criado para 

a redução dos custos e para o aumento da competitividade empresarial, 

propiciados pela utilização de tecnologia da informação, pela qual o 

empregador e o empregado mantêm-se conectados.  

 

Essa forma atípica de trabalho necessita de regulamentação própria, 

que seja mais adequada e que proteja os trabalhadores da crescente 

precarização das relações trabalhistas. Enquanto esta regulamentação não 

surge, é necessário adequar as normas trabalhistas, constitucionais e 
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infraconstitucionais relacionadas ao teletrabalho, inclusive as que tratam do 

tema das horas extras. 

 

Neste contexto, verifica-se que o teletrabalhador, quando labora como 

empregado tradicional, é submetido a diversas formas de controle por seu 

empregador, o que caracteriza a subordinação jurídica. É feito com a 

utilização dos meios de comunicação remotos, pelos quais trocam se 

informações de trabalho. A jurisprudência vem entendendo que, se for 

provado o controle de horários, mesmo que indireto, o teletrabalhador terá os 

mesmos direitos do trabalhador tradicional quanto às horas extraordinárias. 

 

Portugal é uma dos melhores exemplos de país que tem boa legislação 

teletrabalhista. Tem normas sobre o trabalho à distancia em seu Código de 

Trabalho, o que mostra que o legislador português preocupou-se com esse 

fenômeno, que tende a crescer mundialmente.  

 

No Brasil, a legislação atual, principalmente nos artigos terceiro, quarto, 

quinto e 83º, da Consolidação das Leis do Trabalho, trata das relações de 

emprego clássicas e da não distinção entre os trabalhos executados no 

estabelecimento do empregador e no domicilio do empregado. 

 

Com o advento da Lei nº 12.551/11, a nova redação do artigo sexto da 

Consolidação das Leis do Trabalho foi alterada. A intenção do legislador 

brasileiro foi a de agrupar o trabalho realizado à distância (teletrabalho, home 

office ou anywhere office) às situações de tradicional trabalho direto, 

reconhecendo o elemento da subordinação jurídica, próprio da relação de 

emprego, na linha que já vinham preconizando a doutrina e a jurisprudência. 

 

Existem projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, que buscam 

formalizar a prática de trabalho à distância. É o caso do Projeto de Lei nº 

4.505-A/2008, da Câmara dos Deputados, e dos mais recentes Projetos de lei 

números 274/2013 e 326/2013, do Senado Federal, que visam regulamentar o 

trabalho à distância e disciplinar as relações de teletrabalho.  
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Nesse sentido, concluímos que o direito do trabalho depende de 

legislação que atue sobre a realidade dos fatos atuais. Há que se criar lei 

específica sobre o mesmo e, em específico, sobre o controle da jornada de 

trabalho, pois no contexto mundial, o trabalho à distância é realidade que não 

tem volta. 
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