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RESUMO 
 
Este trabalho debate a necessidade um estudo aprofundado sobre as novas formas de 
trabalho advindas do avanço dos meios telemáticos de realização do trabalho, não tendo a 
necessidade do trabalhador se deslocar até o ambiente físico da empresa para a realização 
atividade laboral. O foco desse estudo será analisar o teletrabalho, e as alterações advindas 
da lei 12.551 de 15 de dezembro de 2011, na qual alterou o caput do artigo 6  da Consolidação 
das leis Trabalhistas (CLT) e  acrescentou ao  artigo o parágrafo único, que  equipara os 
efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida 
por meios pessoais e diretos, por falta de uma legislação específica sobre o tema no país,  
pode proporcionar uma insegurança jurídica e também ao meio ambiente do trabalho. Será 
feito pesquisa bibliográfica na doutrina e na jurisprudência, pois existe o temor que haja o 
risco de perda das garantias mínimas já conquistadas pela legislação trabalhista, ao 
teletrabalhador, haja vista a falta de regulamentação de direitos e deveres no teletrabalho e a 
fragilidade de não serem respeitados os direitos mínimos dos teletrabalhadores. Os resultados 
demonstram que deve haver cuidados em relação à alguns aspectos do contrato de trabalho 
nessa modalidade, principalmente quanto à verificação da responsabilidade pela 
manutenção, fiscalização, e manutenção dos equipamentos de segurança e o acidente de 
trabalho, tendo como fundamento a responsabilidade objetiva do empregador. Buscará 
demonstrar as vantagens e desvantagens dessa nova modalidade de trabalho e os benefícios 
que essa nova modalidade pode proporcionar para ao teletrabalhador, como a diminuição do 
fluxo de deslocamento de pessoas no trânsito, portanto poluindo menos o meio ambiente, por 
fim, buscará analisar a participação dos Sindicatos na homologação e na anuência de 
contratos de trabalhos nessa modalidade, a fim de garantir ao teletrabalhador uma proteção 
que seja mais perceptível para este. 

 
Palavras-chave: Direito do Trabalho; Flexibilização; Segurança do Teletrabalhador; 
Telemática; Teletrabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the need for a thorough study of the new forms of work arising from the 
advance of electronic means of carrying out the work, not having the need for the worker to 
move to the company's physical environment for conducting labor activity. The focus of this 
study is to analyze teleworking, and changes from Law 12,551 of December 15, 2011, which 
amended the caput of Article 6 of the Consolidation of Labor Laws (CLT) and added to the 
article, the single paragraph, which equates legal effects of subordination exercised by 
electronic means and the computerized exercised by personal and direct means, for lack of 
specific legislation on the subject in the country, can provide legal uncertainty and also the 
working environment. It will be bibliographical research in the doctrine and jurisprudence, as 
there is fear there is the risk of loss of minimum guarantees already conquered by labor 
legislation, the telecommuter, given the lack of regulation of rights and duties in teleworking 
and the fragility of not being respected the minimum rights of teleworkers. The results show 
that there must be care in relation to some aspects of employment in this mode, especially 
regarding the verification of responsibility for the maintenance, inspection, and maintenance 
of safety equipment and accident at work, taking as a basis the objective responsibility of the 
employer. Seek to demonstrate the advantages and disadvantages of this new type of work 
and the benefits that this new method can provide for the teleworker, as the decrease in 
displacement flow of people traffic, thus polluting less the environment ultimately seek to 
analyze the participation Trade Union in the approval and the approval of labor contracts in 
this mode in order to ensure the telecommuter a protection that is most noticeable for this. 
 
Keywords: Labor Law; Easing; Safety Teleworker; Telematics; Telecommuting. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas, permite a 

realização do trabalho em casa, de forma que o trabalhador não precisa deslocar 

todos os dias para o trabalho para realizar suas tarefas, bastando uma vez ou outra 

na semana para ir até o trabalho , tem sido uma realidade cada vez mais frequente no 

mundo contemporâneo, em consequência do processo de globalização da economia 

e as rápidas inovações tecnológicas que resultam em diversas formas de 

reestruturação dos processos produtivos. 

Domênico de Masi1, define Teletrabalho como: 

Um trabalho realizado longe dos escritórios empresariais e dos colegas 
de trabalho, com comunicação independente com a sede central do 
trabalho e com outras sedes, através do uso intensivo das tecnologias 
da comunicação e da informação, mas que não são necessariamente 
sempre de natureza informática. (MASI, 2000, p.204 apud 
CAVALCANTE & JORGE NETO, RST, v.23, n.273, março 2012, p.25) 

 

Esses avanços tecnológicos geram constantemente novas profissões ao 

mesmo tempo em que levam outras ao desaparecimento, tendo como efeito uma onda 

de desemprego em nível mundial mudanças nas relações de emprego, fazendo com 

que surjam novas modalidades de contrato de trabalho. 

O presente trabalho busca demonstrar, assim, o impacto da lei 12.551/2011, 

que reconheceu o trabalho à distância e a utilização dos meios telemáticos, como 

instrumento que visa controlar e supervisionar para fins jurídicos às ordens dadas 

diretamente aos empregados presenciais.  

O trabalho pretende despertar a discussão sobre esse olhar para as novas 

realidades da vida moderna, no desafio de responder as alterações dos contextos 

sociais como fonte de aprimoramento das relações jurídicas, em especial quanto às 

alterações advindas da Lei 12.551/2011. 

 Segundo Gustavo Felipe Barbosa Garcia a nova lei não está regulamentando 

o teletrabalho podendo deixar lacunas em sua aplicação:  

 

Tendo em vista que apesar da referida alteração legislativa, não houve 

uma regulamentação quanto às peculiaridades, aos direitos e aos 
deveres específicos, incidentes ao teletrabalho, tornando necessária 

                                                           
1 DE MASI. D. O ócio criativo. Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2000, pág. 204. 
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a aplicação de normas gerais, que regem a relação de emprego, 
devidamente interpretadas a essa modalidade especial de vínculo de 
labor. (GARCIA, RST v.23, n.273, março 2012, p.34). 

 

Neste contexto, os cargos são redesenhados e as formas de trabalho 

redefinidas de maneira que o teletrabalho veio para ficar e um processo irreversível, 

pois as empresas buscam reduzir sua estrutura de custos, os empregos se deslocam 

da indústria para o setor de serviços, aumenta-se o número de mulheres que 

participam do mercado de trabalho. 

Hoje a informática é utilizada em todas as atividades, até mesmo em uma 

simples cozinha de restaurante e portarias, exigindo-se uma maior qualificação e 

capacidade intelectual, dessa forma o teletrabalho avança em escala continental 

denominado teletrabalho transfronteiriço, ou seja, pode o teletrabalhador de casa 

trabalhar em outro país. 

À vista do exposto, o debate científico acerca do teletrabalho apresenta grande 

relevância e reveste-se de atualidade, tendo em vista que o direito do trabalho tem 

como imperativo hoje, adaptar-se ao mundo atual, que não é mais o mundo de 

quarenta anos atrás, haja vista que a nossa legislação data de 1943. 

 Serão também objetos de análise, a publicação   doutrinária, a jurisprudência 

e algum subsídio do direito comparado serão adotadas para poder dar suporte ao 

trabalho e embasamento teórico. 

Quanto à metodologia utilizada para o desenvolvimento do tema, será feita 

através de revisão bibliográfica da doutrina, jurisprudência, normas internacionais, e 

a lei 12.551/2011 assim também como a transversalidade com outras disciplinas de 

outras ciências como Administração, Direito, Economia, Serviço Social, Meio 

Ambiente entre outras ciências sociais indispensáveis para o debate sobre o 

fenômeno do teletrabalho pelo mundo. 

 Buscando-se o equilíbrio entre os diagnósticos realizado durante a pesquisa a 

serem enfrentadas sem, no entanto, estar engessada as normas técnicas, mas trazer 

aos estudantes e estudiosos do direito um estudo objetivo e direto, tendo em vista a 

aplicação da legislação ao caso concreto e do Direito do Trabalho 
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Segundo Maria Francisca Carneiro, descreve que  o método trata-se de uma 

ferramenta do qual será utilizada para produzir o saber científico, e afirma que:  

 

Lembremo-nos de que, por muito tempo, a ênfase da pesquisa 
científica esteve sobre a observação da realidade; agora, no entanto, 
essa ênfase está sobre a hipótese, que é a bússola, o norte da 
pesquisa, como também a possibilidade de atualizar e realimentar a 
verdade científica. (CARNEIRO, 2011, p.60) 
 

 
 Sendo assim, o presente trabalalho tem como questão: Em contratos de 

teletrabalho, a negociação Coletiva pode ser utilizada como instrumento para 

regulação, aumentando a segurança jurídica nessa modalidade?  

Justifica-se o trabalho do ponto de vista das relações trabalhistas e sindicais e 

as mudanças no quadro econômico atual em que a sociedade se encontra, não 

podendo negar a importância e relevância do tema teletrabalho, principalmente em 

virtude do vazio deixado pela legislação brasileira, os operadores do direito não 

podem ficar omissos a fatos históricos tão importantes nas relações de emprego do 

Século XXI. 

Buscando uma diversidade de situações na doutrina, existe temor de risco das 

garantias mínimas já conquistadas pela legislação trabalhista, por falta de 

regulamentação de direitos e deveres no teletrabalho e a fragilidade de não se 

respeitarem os direitos mínimos, busca-se no presente trabalho desmistificar o 

teletrabalho. 

 Para isso, começaremos apontando as vantagens e desvantagens econômica 

e jurídica, aspectos relevante do contrato, as formas de controle da jornada de 

trabalho, a jornada extraordinária, o intervalo de descanso, medidas e políticas de 

utilização de equipamentos de intercomunicação, diferenciação entre trabalho a 

distância, trabalho em domicílio e teletrabalho e alguns aspectos do direito comparado 

para poder trazer luz e verificar o que se anda fazendo pelo mundo a fora, para que 

possa ser aplicada a legislação pátria, assim também como a verificação dos custos 

com  instalação e manutenção dos equipamentos ficará a cargo de quem? 

 Conforme advoga Dulce Perdigão, sócia da consultoria Test of The Future em 

pesquisa realizada em outubro de 2010 pelo Centro de Estudos de teletrabalho e 

Alternativas de Trabalho Flexível da Business School São Paulo (BSP) afirma que: 

“As relações de trabalho caminham para modelos que valorizam a sustentabilidade 
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do planeta e a satisfação do funcionário”. (PERDIGÃO2, apud GALLO, RAP, ano 35, 

n.309, 2012, p.7). Para que possa ser feita uma possível reflexão e um estudo mais 

aprofundado para uma futura conclusão final, contribuindo assim o crescimento da 

ciência jurídica. 

 No presente trabalho, a pesquisa doutrinária será principal metodologia 

utilizada para o desenvolvimento do tema, ou seja, será o caminho para se chegar a 

um determinado, através de método histórico iremos desvendar os conceitos de 

teletrabalho através de revisão bibliográfica da doutrina, jurisprudência, normas 

internacionais, assim também como a transversalidade com outras disciplinas de 

outras ciências como Economia, Administração entre outras ciências sociais 

indispensáveis para o debate sobre o fenômeno do teletrabalho pelo mundo. 

 Também será utilizada a Lei 12.551/2011, a CLT e outras fontes que possam 

servir de subsídio para o desenvolvimento consolidado do tema e suas principais 

convergências, tendo em vista que o tema tem relevância social contemporânea, ou 

seja, apresenta inserção no contexto social hodierno. 

 É bom ressaltar, desde logo, que iremos priorizar a análise qualitativa, baseada 

na metodologia cientifica com citações diretas, paráfrases, além de como é de praxe 

no âmbito jurídico basear nossos fatos em inúmeros julgado, onde a jurisprudência 

torna-se importante pelas decisões reiteradas dos tribunais, não se esquecendo do 

duplo grau de pesquisa como ciência e como ferramenta argumentativa para uma 

defesa. 

 Buscando-se o equilíbrio entre os diagnósticos realizado durante a pesquisa a 

serem enfrentadas sem, no entanto, estar engessada as normas técnicas, mas trazer 

aos estudantes e estudiosos do direito um estudo objetivo e direto, tendo em vista a 

aplicação da legislação ao caso concreto. 

 No primeiro iremos fazer a introdução do tema demonstrando a relevância do 

tema para a sociedade. 

No primeiro capítulo será apresentado os conceitos de Direito do Trabalho e de 

teletrabalho, fazendo um resumo histórico da evolução das formas de trabalho 

advindas como o processo de globalização, trazendo como pano de fundo o impacto 

das tecnologias de comunicação e informática alterando as formas de trabalho e 

                                                           
2 A pesquisa completa pode ser conferida em http://crasp.gov.br/wp/wp-

content/uploads/15_02_2012_Lei_12_551_11_trabalho_a_distancia_Aspectos_Legais_e_Adm.pdf 
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empregos tradicionais, tornando-se o teletrabalho uma alternativa para flexibilização 

das relações de emprego. 

No segundo capítulo deverá ser demonstrado as principais vantagens e 

desvantagens do teletrabalho e as principais situações conflitantes de sua aplicação 

prática, as lacunas jurídicas relacionados a esse tema e a questão da insegurança 

jurídica em relação a Jornada de Trabalho, Horas Extras, Acidente de Trabalho, 

Despesas de Infraestrutura que fica como responsável, fazendo uma análise da 

legislação brasileira e as principais normas internacionais que tratam do assunto. 

   No terceiro capítulo será apresentada, os principais projetos de lei que foram 

tratados sobre esse tema no Brasil, a adaptação da lei para os portadores de 

necessidades especiais até a criação da lei 12.551/2011 e a alteração no artigo 6o. 

Da CLT. Discutir as influências do teletrabalho nas principais instituições públicas, 

apresentando diversos julgados pertinentes ao aprofundamento das bases jurídicas, 

demonstrar a necessidade da atuação dos sindicatos para garantir a segurança 

jurídica do trabalhador, tendo em vista a fraca legislação nacional vigente e por fim, 

compreender o futuro do teletrabalho no Brasil.  
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I CONCEITOS E EVOLUÇAO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO 

 

Quando pensamos em evolução do homem, não temos como não lembrarmos 

do trabalho, pois foi através dele que chegamos onde estamos, pois, o trabalho 

acompanha a evolução mundial. 

O trabalho foi dado por Deus à Adão como uma dádiva de Deus como a 

colocação nos nomes dos animais, plantas e outras atividades intelectuais, mas 

comumente para a cultura popular está apenas associado ao pecado, por causa de 

desobediência aos seus mandamentos, sendo expulso do Paraíso do Éden, o Próprio 

Deus Soberano, trabalhou seis dias para depois ter o seu Dia de descanso, conforme 

vemos no Livro do Gênesis3 capítulo 1,2 e 3 de forma que o trabalho sempre existiu. 

Também de acordo com (Martins,2011 , apud LUPEPSA, 2015)  trabalho vem 

do latim tripalium, que era uma espécie de instrumento de tortura de três paus ou uma 

canga que pesava sobre os animais, no dicionário Michaelis (2008, p.860) tem o 

significado de “exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa”, 

de forma que para uns o trabalho é puro sofrimento, enquanto para outros pode 

significar algo melhor pois entende que através deste se consegue uma sociedade 

melhor, e ainda existem aqueles que consideram que trabalho é somente aquele que 

traz satisfação pessoal ou financeira. 

Segundo João Paulo Neto 4 trabalho é parte central das relações humanas e 

de sua reprodução. O homem em determinado momento entendeu que que para 

sobreviver, deveria interagir com a natureza, essa interação transforma o mundo a 

sua volta, começando com a caça, a pesca e coleta de frutos, denominada de cultura 

de subsistência.  

Para ampliar sua sobrevivência o homem precisou desenvolver uma forma de 

comunicação eficiente que pudesse propagar seus conhecimentos e técnicas, 

fomentando assim o trabalho coletivo, nesse processo de transformação da natureza 

e de si mesmo, surge o ser social, que através da divisão do trabalho, a propriedade 

                                                           
3Cf. (Nova Bíblia Viva, 2010, p.2-4) 
4 Cf.NETTO, J.P., BRAZ, M. Economia Política: uma introdução crítica – 8. Ed. – São Paulo: Cortez, 

2012. Capitulo 1 e 2 
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privada e os meios de produção e o capital, utilizando-se dá força trabalho, que ao 

longo da história já foi chamado de trabalho escravo, servidão, mestres, 

companheiros, aprendizes  e empregado. 

 

O surgimento do ser social foi o resultado de um processo mensurável 
numa escala de milhares de anos. Através dele, uma espécie natural, 
sem deixar de participar da natureza, transformou-se através do 
trabalho, em algo diverso da natureza – mas essa transformação 
deveu-se à sua própria atividade, o trabalho: foi mediante o trabalho 
que os membros dessa espécie se tornaram seres que, a partir de uma 
base natural (seu corpo, suas pulsões, seu metabolismo, etc), 
desenvolveram características e traços que os distinguem da 
natureza. Trata-se do processo no qual, mediante o trabalho, os 
homens produziram-se a si mesmos (isto é, se autoproduziram como 
resultado de sua própria atividade), tornando-se – para além de seres 
naturais – seres sociais. (NETTO & BRAZ, 2012, p.49) 

 

 

Cumpre examinarmos, nesse passo que o trabalho constitui categoria principal 

nas relações sociais, o que gera valor, dessa forma contraditória o homem fica cada 

vez mais distante do de sua humanidade, no entanto a possiblidade do fim do trabalho 

ou da sociedade sem emprego, esbarra em mais uma contradição capitalista, que o 

capital se utiliza hoje das tecnologias para gerar novas formas de trabalho, como o 

teletrabalho por exemplo, continuando dessa forma conseguindo se reproduzir. 

Com o advento da revolução industrial a relação empregador e empregado 

começaram a ficar conflituosos, o que gerou diversos abusos por parte do empregador 

que foi preciso até a intervenção da igreja com a criação de uma encíclica papal para 

poder proteger o trabalho, principalmente menores e mulheres. 

No Brasil começamos com o chamado mercantilismo5, onde o interesse era 

explorar os recursos disponíveis da colônia (Brasil) pela Matriz (Portugal), utilizando-

se de mão de obra escrava para obtenção desses recursos. 

Após a abolição dos escravos em 1888, o Brasil passou a utilizar a mão de obra 

imigrante porém não havia o que se falar em direitos do trabalhador, embora como 

visto em Martins apud (LUPEPSA, 2015)  desde 1830 que regulamentava a prestação 

                                                           
5 Neste sentido vemos em (NETTO & BRAZ, 2012) que a produção mercantil é fruto tardio de um 

processo de constituição da sociedade humana, tendo no modo de produção escravista, de forma que 
não se caracteriza como modo de produção de mercadorias. 



23 
 

de serviço e o código comercial dispunha sobre o aviso prévio em 1850, somente por 

volta de 1916 o código civil começou a regulamentar a prestação de serviços de 

trabalhadores , em 1919 cria-se uma lei para acidente de trabalho, em 1930 é criado 

o Ministério do Trabalho e a primeira constituição a versar sobre o direito do trabalho 

é a de 1934. 

Em 1943 Getúlio Vargas cria a Consolidação da Leis trabalhistas, advinda ao 

Brasil fruto de uma política econômica que ficou conhecida como  (PSI) Programa de 

Substituição de Importações, devido à crise de 1929 onde o Brasil ainda visava 

somente o mercado externo com a criação de comanditeis no caso café, e não havia 

industrias nacionais, trazendo dessa forma as primeiras grandes companhias 

multinacionais para o desenvolvimento da nação brasileira. 

1.1. Conceito Básicos de Direito do Trabalho 

 
 Em virtude dessas considerações, é importante destacar que o Direito do 

Trabalho é um ramo jurídico que visa regular as relações de trabalho na sociedade, 

apresentando características próprias, diferentes aos demais processos penal ou civil, 

para podermos melhor definir iremos trazer os conceitos de grandes doutrinadores do 

direito do trabalho e suas concepções sobre Direito do Trabalho. 

 Cabe antes de iniciarmos essas definições importantes compreender os 

conforme destaca (LUPEPSA, 2015) o entendimento de Sergio Pinto Martins quanto 

aos aspectos subjetivos, que lida com os sujeitos ou tipos de trabalhadores, onde 

alguns doutrinadores acreditam que abrange todos os trabalhadores e quanto outros 

entendem somente aqueles que são subordinados. 

 Aspectos objetivos são consideradas a matéria direito do trabalho e não os 

sujeitos envolvidos, tendo ainda uma corrente mista que engloba os dois aspectos 

objetivos e subjetivos, ou seja, abrangem pessoas e o objeto. 

O Direito do Trabalho representa o conjunto de regras, princípios e instituições 

que dizem respeito à relação do trabalho assalariado sob as ordens de outrem e 

situações semelhantes, que tem como objetivo, através da garantia de medidas de 

proteção ao trabalhador, favorecer as condições para o desempenho de suas funções 

e melhorar sua situação social.  

Estas medidas de proteção, entretanto, nem sempre são eficazes ou acabam 

se tornando meros textos da lei, nem sempre cumpridos pela sociedade e, 
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principalmente, por aqueles que simbolizam a parte superior hierárquica das relações 

trabalhistas, os empregadores. 

 Nos dizeres de (MARTINS,2008, p.16, apud LUPEPSA, 2015, p.17) define 

Direito do Trabalho como: 

 

O Conjunto de princípios, regras e instituições atinentes à relação de 
trabalho subordinado e situações análogas, visando assegurar 
melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo 
com as medidas de proteção que lhe são destinadas. 
 

  

 Para podermos reforçar esse contexto, acreditamos pertinente colocar a 

definição de outro ilustre doutrinador, de acordo com (DELGADO6, 2006, p.52, apud 

LUPEPSA, 2015, p.17) Direito do Trabalho é: 

 

Complexo de princípios e regras e institutos jurídicos que regulam a 
relação empregatícia de trabalho e outras relações normativamente 
especificadas, englobando, também, os institutos, regras e princípios 
jurídicos concernentes as relações coletivas entre trabalhadores e 
tomadores de serviços, em especial através de suas associações 
coletivas.  
 

 

Em virtude de grandes avanços tecnológicos, o mercado de trabalho tem 

mudado, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a diminuição de trabalho braçal 

ou no campo, o êxodo rural, as constantes crises econômicas geradas pelo 

capitalismo fazem com que surja um movimento em prol da flexibilização do trabalho. 

Nesse sentido, (LUPEPSA, 2015, p.18) aduz que “diante desse contexto, o 

direito do trabalho centraliza a ideia de tutela do trabalhador, procurando não obstruir 

o avanço da tecnologia e os imperativos do desenvolvimento econômico”. 

Quanto a natureza jurídica, o direito do trabalho pode ser divido em privado 

quando trata de contrato de trabalho e direito público quando trata-se de processo do 

trabalho 

Há ainda a obrigatoriedade de podermos ainda nessa fase de contextualização 

falarmos um pouco sobre a figura do empregado e alguns princípios do direito do 

trabalho como declara (LUPEPSA, 2015, p.22) “todo empregado é trabalhador, mas 

nem todo trabalhador é empregado”, por isso dispõe o artigo 3º. Da CLT que 

                                                           
6 Cf. DELGADO, Maurício Godinho. Direitos fundamentais na relação de trabalho. 7ª Ed. Editora LTr. 
São Paulo, 2006. 



25 
 

“considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 

eventual a empregador, sob a dependência econômica desde e mediante salário”. 

(BRASIL, CLT,11.ed. 2016, p.141) 

Segundo esse artigo alguns requisitos devem ser observados como podemos 

observar no artigo, o primeiro requisito é que deve ser pessoa física, não podendo ser 

pessoa jurídica ou equiparada a jurídica, assim também deve ser pessoa natural e 

não um animal.  

O segundo requisito trata do princípio da continuidade onde o trabalhador deve 

de maneira não eventual prestar os serviços, ou seja, habitualmente. 

O terceiro requisito trata-se da subordinação que se trata para o teletrabalho 

um grande avanço a lei 12.551/11 que trouxe alteração no artigo 6º da Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT), que será analisa com mais profundidade em outro 

capítulo desse trabalho. 

O quarto requisito é a onerosidade trata-se da remuneração percebida pelo 

empregado mediante a realização de seu trabalho, não podendo ser gratuito o 

empregado deve prestar pessoalmente o trabalho não podendo este terceirizar sua 

mão de obra. 

(MARTINS, 2008 p.148, apud LUPEPSA, 2015,22) conceitua empregado 

“como pessoa física que presta serviços de natureza contínua a empregador, sob 

subordinação deste, mediante pagamento de salários e pessoalmente ”, pois, nosso 

foco não é autônomo, vocação sacerdotal, aprendiz, voluntário, terceirizado, mas sim 

especificamente o trabalho subordinado. 

Outro requisito não abordado, mas não menos importante é a questão da 

alteridade, princípios pelo qual o empregado pode ter até participação nos lucros da 

empresa, mas nunca em seus prejuízos, sendo o elo mais fraco da relação de 

emprego. 

1.2 Conceitos de Teletrabalho   

 
 Convertida numa das chaves interpretativas do mundo contemporâneo, o 

processo de globalização tem sido amplamente utilizado para expressar, traduzir e 

descrever um vasto e complexo conjunto de processos interligados. 
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 Para Manuel Castells7 uma das características mais importantes do paradigma 

tecnológico-industrial emergente com a “sociedade internacional” é: 

 

O aumento contínuo da participação do valor agregado, no emprego e 
na formação de renda, do conhecimento técnico em pesquisa 
científica, em planejamento, em engenharia financeira, em assessoria 
jurídica, em desing, em marketing, em publicidade, em relações com 
a mídia, em contabilidade, em auditoria, em transportes, em 
comercialização e em distribuição de bens e produtos. Entre outros 
desdobramentos, esse pape privilegiado exercido pela informação 
especializada tende a levar a força de trabalho a perder 
gradativamente sua posição dominante no processo produtivo (a 
ponto de, numa situação limite, o mercado de trabalho deixar de ser 
integrado apenas por empregados e empregadores, passando a ser 
constituído essencialmente por mercadorias e serviços, e de o capital 
e o trabalho não mais se confrontarem como classes antagônicas, 
porém como comerciantes). Isto porque, quanto maior a incorporação 
desse tipo e informação aos sistemas produtivos, mais o trabalho 
manual tende a perder sentido e mais as funções produtivas se ligam 
ao trabalho intelectual-direcional. E este, por sua vez, pode ser 
vendido em bases independentes no mercado, sob a forma de 

prestação de serviços” (CASTELLS, 2009, p.96, apud Oliveira, 
2010, p.75) 

 

 

 A partir desse contexto, as empresas passam a adotar estruturas cada vez mais 

descentralizadas, nas quais predomina uma tríplice relação de parcerias: (a) a do 

capital com o trabalho qualificado, sob forma de “redes de locação, subempreitada e 

contratação’’ [ mais conhecidas como “terceirização”]; (b) a dos setores de 

“montagem” com as cadeias fornecedoras, valendo-se dos contratos de pesquisa, de 

franquias, de licença e patentes e de licença de marcas como instrumento de apoio 

tecnológico às pequenas e médias empresas; (c) e a dos sistema de cadeia integradas 

de competição, formado esquemas competitivos em que as empresas dos países 

industrializados se integram nos grandes sistemas de produção e empresas dos 

países industrializados, formando esquemas de produção e/ou distribuição dos países 

desenvolvidos (PIOVESAN8, 2002, p.53, apud OLIVEIRA, 2010, p.75). 

                                                           
7 CASTELLS, M.A era da informação: economia, sociedade e cultura; a sociedade em rede. São 
Paulo: Paz e Terra, 2009. v.I. 
8 Cf. PIOVISAN, Flávia. Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração Regional: Desafios do 

Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Max Limonad, 2002. 
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 Essa tríplice relação de parceria modifica toda a estrutura de custos de 

produção, relativizando significativamente o peso de energia, do trabalho não 

qualificado e das matérias primas na composição dos preços nos produtos finais, 

fazendo com que o nível de produção ótima não dependa apenas da economia de 

escala. 

 Segundo a Fundação Europeia para Melhoria das Condições de Vida e de 

Trabalho EUROFOUND (CAVALCANTE & JORGE NETO, 2012, Revista Bonjuris, 

v.24, n.10, p.24) “o teletrabalho é um fenômeno que está crescendo em todos os 

estados membros da União Europeia (UE) ”.  

Segundo o citado instituto em pesquisa realizada entre 2000 e 2005 houve um 

aumento de 5% para 7% da média de trabalhadores envolvidos em teletrabalho na 

(UE) assim como em outros países como a República Checa “onde cerca de um em 

sete trabalhadores está regularmente envolvido em teletrabalho. (CAVALCANTE & 

JORGE NETO, 2012, Revista Bonjuris, v.24, n.10, p.24).  

Nesta perspectiva também se direciona o pensamento de Álvaro Mello 

presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (SOBRATT) em 

entrevista à Revista Administrador Profissional (RAP) diz que: 

 

A maioria das organizações internacionais já estabeleceu sedes 
virtuais no modelo 24 horas x 7 dias da semana x 365 dias por ano, 
acessível em qualquer parte do planeta. O objetivo é substituir a 
presença física dos empregados nos mesmos locais pela participação 
numa rede de comunicação eletrônica, por meio de uso de recursos e 
programas que favoreçam a cooperação. E isso pressupõe que o 
ambiente de trabalho não depende mais do temo nem do espaço, mas 
de harmonia das pessoas com a tecnologia. (MELLO, apud GALLO, 
2011, RAP, ano 35, n.309, p.7) 
 
  

 Neste sentido, não é possível ignorar que essas grandes transformações 

acarretam consequências na relação empregador empregado no tocante ao princípio 

da subordinação jurídica. Haja vista a mudança dos modelos produtivos baseados na 

produção em massa tendo como pano de fundo as teorias da administração científica, 

tendo como expoentes o Taylorismo e Fordismo. 

Conforme análise feita em (SILVA, RA, ano XXV, n.82, 2005, p.96) Os princípios 

de Taylor forma consagrados nas ideias de produção em massa de Ford na produção 

do modelo de automóvel “T”, que se tornou referência a um método que ficou 

conhecido como Fordismo, caracterizado pela produção em massa e pela expansão 
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da economia de escala e pelo amplo uso de métodos científicos nos processos 

produtivos. 

A tarefa do trabalhador era controlada, padronizada, o objetivo principal era a 

eliminação do desperdício, eliminação de movimentos repetitivos, não cabendo ao 

trabalhador tomar decisões. 

No entanto do outro lado do mundo, o Japão desenvolve um outro método de 

trabalho baseado no trabalho em equipe, desenvolvido com uma grande rotação dos 

trabalhadores pelos postos de trabalho, conforme a necessidade da demandas, que 

ficou conhecido como Toyotismo, onde o fator preponderante é sofisticação das 

maquinas, a maior flexibilidade, eliminado assim os gerentes intermediários, onde a 

empresa deverá dispor de novas formas de controle do resultado, baseadas na ideia 

de produção enxuta e o just- in-time9,  o controle de qualidade pelo próprio grupo ou 

executor da tarefa, priorizando a produção sem estoques. 

 Tudo isso, somado com a surpreendente velocidade das alterações nas 

tecnologias da informação, fazem nos crer que o teletrabalho caminha em uma 

jornada irreversível, o que impõe ao profissional do direito a árdua tarefa de 

compreender a realidade dos novos paradigmas da sociedade moderna, portanto 

precisamos estar atentos como operadores e estudiosos do direito, objetivando  

contribuir para uma globalização social, de forma que o  Direito do Trabalho  com 

dignidade da pessoa humana é um direito fundamental. 

 Na Grécia o prefixo “tele” significa à distância. Portanto qualquer trabalho 

realizado a distância da empresa, no entanto esse conceito facilmente se confunde 

com o trabalho em domicílio, por isso nas lições de Amauri Mascaro do Nascimento, 

o trabalho a distância, no enfoque do teletrabalho: 

 

Não é realizado no estabelecimento do empregador, e sim fora dele, 
com a utilização dos meios de comunicação que o avanço das técnicas 
modernas põe à disposição do processo produtivo. 
(NASCIMENTO,2009, p.825, apud GARCIA, RST.v.23, n.273, mar-
2012, p.29). 
 
 

As primeiras ideias sobre teletrabalho foram realizada pelo esforços de Jack 

Nilles  pai do teletrabalho conforme podemos verificar em (LUPEPSA, 2015) através 

                                                           
9 Sistemática de gestão de inventário em que os componentes, as matérias-primas e mercadorias em 
geral chegam ao local de destino exatamente quando necessários. (PANITZ, 2010, p.87) 
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de sua atuação em projeto pioneiro nos Estados Unidos sobre teletrabalho, ele que 

instaurou o conceito de telecommuting , palavra que deriva de commuting ida e volta 

de casa para o trabalho, ao se referir sobre a possibilidade de se eliminar o trajeto de 

casa para o trabalho através da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, em 1976 lançou o livro - Fazendo do Teletrabalho uma realidade: um 

guia para telegerentes e teletrabalhadores,  tornou-se  o marco do teletrabalho para o 

mundo. 

Já a Organização Internacional do Trabalho (OIT)10 apud (ESTRADA ,2014, 

p.22), afirma que: 

O teletrabalho é qualquer trabalho realizado num lugar onde, longe 
dos escritórios ou oficinas centrais, o trabalhador não mantém um 
contato pessoal com seus colegas, mas pode comunicar-se com eles 
por meio de novas tecnologias.  
 
 

Convém ponderar, ao demais que em assonância com as lições sempre 

precisas desse ilustre doutrinador, qualquer conceituação sobre o tema estará 

desatualizada. 

Pino Estrada é categórico em sua obra citando algumas outras definições, pois 

em sua opinião pode existir pessoas que não tem acesso aos meios telemáticos por 

conta de sua condição de precariedade e miserabilidade, mas poderia fazer serviços 

por meios mais rudimentares. 

O mesmo autor ainda cita a Carta Europeia11 de Teletrabalho que diz: 

  

É um novo modo de organização e gestão do trabalho,   que tem o 
potencial de contribuir significativamente à melhora   da qualidade de 
vida, a práticas de trabalho sustentáveis e à igualdade de participação 
por  parte  dos  cidadãos  de  todos  os  níveis,  sendo  tal  atividade  
um  componente chave da Sociedade da informação, que componente 
chave da sociedade da Informação, que pode afetar beneficiar a um 
amplo conjunto de atividades econômicas, grandes organizações, 
pequenas e médias empresas, microempresas e a autônomos, como 
também à operação e prestação de serviços públicos e a efetividade 
do processo político (ESTRADA, 2014, p.22) 

 

                                                           
10 “Em 1919, as Nações Signatárias do Tratado de Versalhes, criaram a OIT, reconhecendo a 
existência de trabalho que implicava tal grau de injustiça, miséria e privações [....] que constituía uma 
ameaça à paz e harmonia mundial” (SANTOS & TAVARES, 2015, p.58) 
11 Cf.GBEZO,  B. E.  Otro  modo de trabajar: la revolución del teletrabajo. Trabajo. Revista da OIT, n.14, 

p.10, dez.1995. 
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Segundo Luiz de Pinho Pedreira Silva12, (Revista LTr, v.64, n.5, p.584, apud 

ESTRADA, 2014, p.16) conceitua teletrabalho como sendo: 

 

Todo o trabalho com ou sem subordinação através de antigas e novas 
tecnologias de telecomunicação em virtude de uma relação de 
trabalho, permitindo a sua execução à distância, prescindindo da 
presença física do trabalhador em lugar especifico de trabalho. 
 

 
 Desta forma podemos em virtude dessas considerações, ressaltar que o 

teletrabalho com o advento de novas tecnologias de comunicação, smartphones, 

tablets, redes sócias, está ultrapassando o conceito de home service, ou trabalho em 

domicilio, deixando de ser virtual passando a ser virtual, indo para a área da 

cibernética, nas lições de (ESTRADA, 2014) grande conhecedor do tema, na qual 

existe uma relação entre máquinas conectadas a internet e o homem, assim também 

como nas sociedade mais desenvolvidas a utilização de robôs,  o mesmo assevera 

que: 

 

A atividade do trabalhador desenvolvida total ou parcialmente em 
locais distantes da sede principal da empresa, de forma telemática. 
Total ou parcialmente, porque há teletrabalho exercido em parte na 
sede da empresa e em parte em locais dela distantes. (ESTRADA, 

2014, p.22) 
 
 

 
De forma que teletrabalho, conforme visto em (LUPEPSA, 2015) trata-se de 

uma modalidade especial de trabalho realizado a distância proveniente das inovações 

tecnológicas, trazendo novas forma de realização de atividades produtivas de forma 

descentralizada, podendo ser realizado no domicilio do empregado ou qualquer local 

público com acesso à internet. 

1.3. Revolução Tecnológica e seus Impactos no Teletrabalho 

 

 Podemos verificar que nos últimos anos com o advento da internet, um dos 

grandes movimentos que temos notado é no ramo da educação a distância, tornando 

                                                           
12 Cf.SILVA, L.P.P. O Teletrabalho. Revista LTr, v. 64, n. 5. p. 584. 
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esse ramo um dos mais promissores pelo incrível suporte que a internet proporciona 

a esse tipo de atividade, facilitando a comunicação e a interatividade, presente em 

todos os aparelhos, por meio de protocolos de hipertexto conhecido como WWW 

(Word Wide Web), sendo largamente divulgado tendo recentemente condições de 

criar salas virtuais para teleconferências entre outras características. 

Segundo visto nos autores Álvaro Melo e Takeshy Tachizawa, ambos tem a seguinte  

opinião: 

 

A tendência de convergência de mídias para a Internet, com a 
possibilidade de conversão digital de vídeo, música, vídeo 
conferência, além da criação de ambientes de realidade virtual, 
permitem o surgimento de novas formas de interação virtual e criando, 
dessa forma, novas aplicações para educação corporativa e 
programas de ensino à distância (TACHIZAWA & MELO, 2003, p.78) 

 

 

 O mesmo autor apresenta dados relativos as mudanças ocorridas nos últimos 

anos têm feito as organizações buscarem maior produtividade, diversificam suas 

fontes de suprimentos, tendo como fornecedor o mundo todo, através da rede mundial 

de computadores. 

  Podemos verificar ainda no trabalho dos mesmos autores, segundo dados 

levantados pela Gazeta Mercantil fizeram  os seguintes apontamentos de uma 

pesquisa relatando que: 

 

Com pesquisas na Internet (Gazeta Mercantil, ago/2000), empresas 
conseguem substituir fornecedores e comprar matérias-primas com 
até 20 % de redução de custos. Às vezes a troca é feita por novos 
parceiros localizado no exterior e, mesmo com o custo da importação, 
a mudança torna-se viável. Encontra-se disponíveis no mercado 
software especializado de business-to-business (B2B) para fazer 
pedidos on-line, analisar o giro dos estoques, fazer simulações de 
preços e margens, e projetando lucratividade e demais indicadores de 
desempenho. Mesmo com o uso da Internet meramente como 
ferramenta de busca e pesquisa e, sem realizar operações on-line (ou 
business-to-business “B2B”) pela rede mundial, consegue-se 
reduções dos custos de produção e, portanto, repassar melhores 
preços aos clientes. (TACHIZAWA & MELO, 2003, p.78) 

 

 



32 
 

 Não há como olvidar que a revolução tecnológica tem feito com que haja um 

aumento no tramite das informações, e de fato esse fenômeno se torna irreversível 

pois a cada dia observamos as mudanças no modo de executar o trabalho pelos 

trabalhadores, através da automação industrial, a robotização, fazendo com que 

postos de trabalhos sejam pulverizados e exigem polivalência e multi-funções, 

desencadeando uma série de novos tipos de trabalho. 

 Diante de tantas mudanças, e para se manter competitivo em mundo cada vez 

mais rápido e em transformações os empresários tem investido em tecnologia da 

informação e outras e constantemente realinhando suas estratégias de negócios, 

tornado à gestão mais flexível, mudando processos de trabalho, conforme dados 

levantados por Álvaro Melo e Takeshy Tachizawa onde apresentamos a Tabela 1 que 

apontam os principais investimentos em tecnologias adotados pelas empresas 

segundo critérios de estratégia de negócios, para  ajudar a melhorar o desempenho 

da gestão. 
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Tabela 1: Investimentos atuais em tecnologias da informação  
 

Tecnologias da Informação Percentual de Investimentos 

(%) 

Internet / Intranet / Extranet 82% 

Dispositivos de Segurança 52% 

Comércio Eletrônico 50% 

Software de Gestão Empresarial (ERP) 43% 

Gerenciador de Banco de Dados    39% 

Business Intelligence (BI) 33% 

Terceirização (Outsourcing) 31% 

Software de gestão de Relacionamento com 

Clientes- (CRM) 

25% 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos-

Supply Chain- (SCM) 

22% 

Automação Industrial 22% 

Fonte: Adaptado pelo autor de (TACHIZAWA & MELO, 2003, p.73) 

 

 De acordo com os dados da pesquisa dos autores apontam que o investimentos 

com softwares tem aumentado a cada ano,  principalmente no investimento em 

infraestrutura para Internet, com todo esse investimento , podemos verificar uma 

tendência para a adoção de outras estratégias de Gestão de Negócios, como a prática 

de Comércio Eletrônico, além de softwares que visam a integração da cadeia de 

suprimentos, neste contexto ocorre a aproximação virtual do com os fornecedores 

através de recursos como o e-procumentent13 compras e concorrência o Eletronic 

Data Interchange ( EDI14)  intercâmbio eletrônico de dados através dos recursos da 

                                                           
13 Função de negócios, normalmente desempenhada pelo Departamento de Compras, de prospectar, 

desenvolver, negociar e realizar a compra via internet. (PANITZ, 2010,126) 
14 Em Logística, a troca eletrônica de dados é um dos elementos-chave no processo de gestão e fluxo 

de materiais numa Cadeia de Suprimentos. (PANITZ, 2010,63) 
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internet, evitando o deslocamento do fornecedor na organização assim como vice-

versa. 

 O fato que esses números não irão parar de crescer, principalmente com o 

processo de abertura econômica iniciado desde 1992, que tem trazido diverso 

investimentos diretos, quando as empresas instalam suas empresas aqui no Brasil, 

trazendo suas tecnologias e capacitando a mão de obra local. 

 Neste sentido, os autores  Álvaro Melo e  Takeshy Tachizawa concluem que: 

 

As barreiras físicas entre as organizações estão caindo dando lugar a 
organizações virtualmente interligadas. Redes informatizadas 
aproximam as organizações criando condições para parcerias e 
alianças estratégicas, mudanças estas que evitam contratações de 
pessoal próprio. (TACHIZAWA & MELO, 2003, p.78) 
 

  

Através do EDI, foi possível o desenvolvimento de linguagens de programação 

que pudessem fazer a comunicação da empresa através de páginas de internet, com 

a criação das linguagens Hyper Text Marckup Language (HTML) e posteriormente 

Extensible Markup Language (XML), fazendo uma revolução na transmissão de dados 

fazendo com que a comunicação e a visualização dos produtos pudessem ter uma 

exposição a nível mundial na rede mundial de computadores, ampliando a divulgação 

dos produtos e consequentemente internacionalizando as marcas. 

 

1.4. Teletrabalho e Flexibilização  

 

Com o advento da globalização, e aumento do fluxo de internacionalização da 

produção e o aumento dos fluxos de capitais pelo mundo, e o grande aumento de 

rivalidade entre os principais jogadores do mercado global de negócios, temos 

verificado o aumento desses fluxos devido ao alto grau de tecnologias de 

telecomunicações e pelo fluxo de informações que são transitadas pelo globo terrestre  

De fato, esse fenômeno fez com que o fluxo de capital migre de países, 

buscando sempre aumentar a margem de lucro, tem demonstrado que esse processo 

não tem mais retorno. 
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Diante desse exposto podemos verificar que, nesse período o mercado de 

trabalho também sofreu inúmeras transformações em função da fragilidade do 

mercado, por conta da competição acirrada, das reduções das margens de lucro, da 

necessidade de aumento de produção, da divisão internacional do trabalho, e do 

processo de dominação das grandes potencias sobre as mais pequenas. 

 A globalização trouxe consigo consequências sociais e econômicas, que 

afetam o processo de trabalho com o aumento da desigualdade social, redução de 

benefícios sociais ao trabalhador, redução salarial, aumento da informalidade, ou seja, 

trabalho sem carteira assinada, novas formas de relação de emprego e a criação de 

um Estado minimalista, com pouca intervenção na economia e o fim do estado de 

bem-estar social. 

Conforme podemos verificar em hoje tem se questionado o excesso de 

proteção ao trabalhador, com o discurso de manter emprego, ficando um paradoxo 

entre resolver as mazelas sociais geradas pelo desemprego e as garantias 

constitucionais que garante direitos básico que já não consegue ser sustentado pelo 

atual cenário político-econômico. 

Amauri Mascaro Nascimento15, traz preciosa lição sobre o tema (Nascimento, 

2003, p.67 apud, SÃO PEDRO, Revista Âmbito Jurídico, XVI, n.111, 2013, p.1) nesse 

sentir, diz que a flexibilização do Direito Laboral “é o afastamento da rigidez de 

algumas leis para permitir, diante de situações que o exijam, maior dispositividade das 

partes para alterar ou reduzir os seus comandos” 

No mesmo compasso, (Sérgio Pinto Martins16,2002, p.21-25, apud, SÃO 

PEDRO, Âmbito Jurídico, XVI, n.111,2013, p.1) a respeito do tema. Assim, entende 

ele que: 

 

Flexibilidade é qualidade de flexível; elasticidade, destreza, agilidade, 
flexão, flexura; faculdade de ser manejado; maleabilidade; aptidão 
para variadas coisas ou aplicações; é o que pode dobrar ou curvar; é 
o contrário de rigidez. O certo não seria falar em flexibilização do 
Direito do Trabalho, mas em flexibilização das condições de trabalho, 
pois estas que serão flexibilizadas [...]. Prefiro dizer que a flexibilização 
das condições de trabalho é o conjunto de regras que tem por objetivo 
instituir mecanismos tendentes a compatibilizar as mudanças de 

                                                           
15 Cf.NASCIMENTO. A.M.Iniciação ao Direito do Trabaho. 29.ed. São Paulo: Ltr, 2003. 
16 Cf.MARTINS. S.P.Flexibilização das Condições de Trabalho.2.ed.São Paulo: Atlas, 2002. 
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ordem econômica, tecnológica, política ou social existentes na relação 
ente capital e o trabalho 

 

 

A trama é resolver a dicotomia da necessidade da flexibilização para poder 

competir nas cadeias produtivas globais e a preservação dos empregos com proteção 

aos direitos trabalhistas mínimos legalmente determinados. 

Nesse sentido, concordamos com o dizer de Bruno Lessa Pedreira São Pedro 

que diz que: 

 

A flexibilização do Direito do Trabalho trata-se de expressão voltada 
para intitular um contexto de mudanças da legislação trabalhista, 
arraigado, sobretudo, na discricionariedade dos atores sociais sob a 
aplicação dos dispositivos legais, autorizando que conteúdo normativo 
possa sofrer uma diminuição de significado, reduzindo o seu teor de 
proteção da massa proletária. (SÃO PEDRO, Âmbito Jurídico, XVI, 
n.111,2013, p.1) 

 

Surge grande desafio para os operadores de direito do trabalho a busca de uma 

solução razoável, fundamentando-se na cautela e na prudência para poder resolver 

os reais problemas econômicos e sociais. 

No Brasil temos visto inúmeros casos em que a lei tem autorizado, cada vez 

mais, diversas hipóteses de flexibilização, seja através de acordo entre as partes, ou 

seja, com a intervenção de sindicatos, no caso o acordo e compensação de jornada 

art. 7. CF e Súmula 85, I e II do TST, também vemos ela mediante opção do 

empregado, através de participação de sindicatos, como ocorre no contrato em tempo 

parcial, art.58-A, 2 § CLT, suspensão de contrato para fins de realização de curso 

art.476-A CLT, entre outros como redução de FGTS para 2% para aprendizes entre 

outras. 

De forma que o teletrabalho surge como uma forma de flexibilização que pode 

cumprir uma excelente função social e com redução de custos trabalhistas, 

aumentando a competividade empresarial e possivelmente melhorando a qualidade 

de vida. 

Assim, nas lições sempre precisa de (ROBERTELLA, 1995, p.56 apud 

RODRIGUES, 2011, p.25), ele faz a seguinte consideração: “À flexibilização do direito 
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do trabalho é o instrumento de política social caracterizado pela adaptação constante 

das normas jurídicas à realidade econômica, social e institucional” somente sendo 

possível através do envolvimento de empresários, trabalhadores, sindicatos, para uma 

eficaz regulação do mercado de trabalho tendo como objetivo o desenvolvimento 

econômico sustentável e o progresso social. 

 Por tudo isso, a modalidade de teletrabalho, justamente em razão das 

peculiaridades quanto à forma de prestação de serviço, poderá ser utilizada como 

forma de flexibilização quanto ao horário de trabalho, evitando-se a necessidade de 

deslocamento até o estabelecimento do empregador, o que economizará tempo, 

principalmente nos grandes centros urbanos, promovendo a qualidade de vida no 

trabalho, pelo menos em tese. 
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II CARACTERÍSTICAS DO TELETRABALHO 

 
 

As primeiras ideias sobre teletrabalho foram realizada pelo esforços de Jack 

Nilles  pai do teletrabalho conforme podemos verificar em (LUPEPSA, 2015) através 

de sua atuação em projeto pioneiro nos Estados Unidos sobre teletrabalho, ele que 

instaurou o conceito de telecommuting  ao se referir sobre a possibilidade de se 

eliminar o trajeto de casa para o trabalho através da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação, em 1976 lançou um livro que seria o marco do teletrabalho 

para o mundo17. 

O desafio de responder as alterações dos contextos sociais e ambientais, 

advindos das novas tecnologias e como fonte de aprimoramento das relações 

jurídicas, em especial quanto o teletrabalho, que vem surgindo na sociedade 

contemporânea como um fenômeno que vem para ficar e não irá retroagir. 

 Cumpre obtemperar, todavia conforme visto em (ESTRADA, 2014) onde existe 

já na sociedade uma complexidade de casos e ainda não é muito debatido os assuntos 

quanto ao direito eletrônico, visto que muitas faculdades ainda não constam esse tema 

em suas grades curriculares, o que se verifica de fato é que a sociedade somente 

lembra desse direito, quando acaba tendo um conflito a ser resolvido na justiça por 

motivos de uso indevido de redes sociais entre outros. 

Nesse sentido, podemos verificar a urgência do tema para a preparação do 

profissional do direito, pois esses dilemas e novas demandas como o direito ambiental 

que apresentam grande complexidade, é preciso superar o discurso lógico positivista, 

pilar fundamental da ciência jurídica e buscar novos horizontes na discussão com 

outras áreas de saberes, como engenharia, economia, biologia entre outras ciências 

na construção de novos paradigmas, direcionados para uma perspectiva pluralista, 

flexível e interdisciplinar. 

Em virtude dessas considerações, Eduardo Bittar em seu livro Curso de Ética 

Jurídica elenca algumas novas perspectivas que o profissional do direito deverá 

enfrentar as inovações advindas do empenho humano, a saber:  

 

 

                                                           
17 Cf.NILLS, J.M. Fazendo do Teletrabalho uma realidade: um guia para telegerentes e 

teletrabalhadores. Tradução. Eduardo Pereira e Ferreira. São Paulo; Futura, 1997, p.135 
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1. Seja a partir da intervenção da tecnologia e dos avanços técnicos-
científicos sobre a responsabilidade civil, criando-se a necessidade de 
inversão do ônus da prova, seguro obrigatório de responsabilidade, 
culpa objetiva, presunção de culpa e outras técnicas; 
2.Seja a partir da criação de novas formas de intervenção e lesão dos 
direitos do autor-criador, com a divulgação massiva e a longa distância 
da imagem de pessoas, da criação de divulgação não autorizada; 
3. Seja a partir da manipulação de técnicas científicas avançadas de 
exploração de energia atômica, gerando-se um risco constante à 
sociedade e às comunidades pelo vazamento, pelo uso e pelo 
transporte de resíduos de exploração dessas energias; 
4.Seja a partir dos desafios oriundos da transnacionalidade de delitos 
perpetrados pelos meios avançados de comunicação à distância, 
sempre à exposição de hackers, como é o caso da internet; 
5.Seja a partir dos avanços dos estudos e técnicas de caráter 
biológico, médico, químico, bioquímico...e suas formas de intervenção 
sobre o organismo humano e a vida, suas formas de propagação etc. 
Discussões desse vulto não são as condizentes com a inseminação in 
vitro, a reprodução assistida, a eutanásia, a ortotanásia, a clonagem 
humana, a manipulação de cadeias de cromossomos, a escolha do 
sexo e características biológicas de seres humanos (BITTAR, 2012, 
p.142) 
 

 

 Não se pode olvidar que o teletrabalho, se enquadra como uma inovação, 

apresentando como características a descentralização e a flexibilidade de horários, a 

ausência física do empregador e em sua maioria os serviços realizados são de 

consultas, traduções, contabilidade, não integrando a atividade principal da empresa, 

em virtude disso “ tem levado alguns a pensar que ele configura sempre trabalho 

autônomo” (SILVA, RA, ano XXV, n.82, 2005, p.27) 

 No entanto, essa impressão já é ponto pacificado nos dias atuais, pois a luz da 

lei 12.551 de 15 de dezembro de 2011, essa insegurança sobre a mitigação da 

subordinação jurídica foi liquidada, pois o legislador alterou o caput   do artigo 6º da 

(CLT) e também acrescentou  o parágrafo único, que acabou de vez com essa dúvida 

e passou a dar o entendimento que com os avanços tecnológicos é possível mesmo 

à distância o empregador manter o poder de controle e de direção através dos meios 

telemáticos. 

 Conforme podemos verificar o artigo da CLT e sua nova redação: 

 

Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento 
do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado 
a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da 
relação de emprego. 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 
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comando, controle e supervisão do trabalho alheio. (BRASIL,11. ed, 
2016, p.141) 

 

 2.1. Vantagens e Desvantagens 

 

 O teletrabalho apresenta vária vantagens tanto para o empregador como para 

o empregado, mas também traz consigo inúmera desvantagens para ambos os 

sujeitos. Do ponto de vista do empregador, tem-se as seguintes vantagens:  

 Redução de custos de produção, economia de espaços físicos nas fábricas e 

escritórios, diminuição no consumo de energia e água, aumento de produtividade, 

surgimento de novos produtos. 

 Neste ponto, faz-se oportuno tecer algumas considerações sobre redução de 

custos empresariais, pois para estes autores: 

 

Ao adotar o teletrabalho, a função profissional é exercida a partir 
da residência do funcionário, que assim, pode reduzir custos, 
aumentar a produtividade, obter mais satisfação pessoal e, 
consequentemente economizar espaço interno do escritório da 
empresa. (TACHIZAWA & MELO, 2003, p.38) 
 
 

 Já para o empregado, maior autonomia, possibilidade de estabelecer e 

controlar o seu ritmo de trabalho, reduzindo despesas de deslocamento ao trabalho 

com transporte e alimentação, diminuição do stress no trânsito e da pressão do chefe, 

maior disponibilidade de tempo com sua família e aumento da qualidade de vida, 

inclusão de trabalhadores portadores de deficiência 

 Por outro lado, existem no teletrabalho dificuldades para ambos, vejamos no 

caso do empregador: 

 Dificuldades no controle e supervisão do trabalho, perigo quanto a segurança 

das informações, falta de empenho de alguns empregados, investimentos associados 

à adequação e adaptação do local de trabalho para o trabalhador desenvolver sua 

teleatividade, redução da troca de experiências entre empregados, podendo diminuir 

a afetividade e o companheirismo e a dificuldade de transmissão de conhecimentos 

implícitos. 

 Para o empregado o teletrabalho ainda representa algumas desvantagens 

como isolamento social e profissional, redução de oportunidades profissionais, 
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invasão de privacidade, dificuldades de fiscalização da legislação trabalhista e de 

celebração de convenções coletivas, precarização do meio ambiente do trabalho, 

isolamento social, confusão quanto as despesas do lar e as para a realização do 

trabalho, redução da troca de experiências e do networking entre colegas de trabalho, 

dificuldades na prestação jurisdicional para identificação do pais da efetiva prestação 

de trabalho, dificuldades na celebração de contratos de trabalho com cláusulas 

especificas de trabalho, problemas familiares com confusão do local de trabalho a 

residência e por fim problemas relacionados a saúde do trabalhador como nos casos 

de obesidade. 

 Em consonância com o atacado, cumpre citar os pontos positivos do grande 

jurista espanhol Javier Aranda que diz: 

 

O jurista espanhol Javier Thibault Aranda18 elenca elementos positivos 
de esta forma de trabalho à distância e que são que seguem: Para o 
trabalhador: a) evita o deslocamento do trabalhador até a sede da 
empresa; b) aumento da produtividade, pois está comprovado que o 
teletrabalhador precisa de menos tempo para produzir em casa o que 
produziria no escritório; c) a quantidade de interrupções e 
interferências em casa é menor que no ambiente de um escritório 
convencional; d) no caso de um trabalhador ser deficiente físico, o que 
dificultaria seu deslocamento, o teletrabalho lhe abriria um leque de 
perspectivas profissionais e de ofertas de emprego também. Para a 
empresa: a) redução em despesas com imobiliário pela diminuição do 
espaço no escritório; b) o teletrabalhador dificilmente estará “ausente”; 
c) oportunidade para a empresa operar as 24 horas globalmente; d) 
em caso de catástrofes que não bloqueiem as telecomunicações, as 
atividades feitas pelos teletrabalhadores não sofrerão suspensão; e) 
maior motivação e produtividade dos empregados; f) redução dos 
níveis hierárquicos intermediários, possibilitando conservar o pessoal 
mais qualificado, oferecendo-lhe melhores vantagens de localização. 
Para a sociedade e o governo: a) geração de empregos; b) diminuição 
nos congestionamentos nas grandes cidades, especialmente nos 
horários de pico; c) redução da poluição ambiental; d) maior 
quantidade de empregos nas zonas rurais; e) redução com os gastos 
de combustível; f) melhor organização do território; g) promoção e 
desenvolvimento dos subúrbios e das regiões rural. (ARANDA, 2001, 
p.32-38 apud ESTRADA, 2014, p.27-28) 
 

 

De outro vértice o Jurista supracitado aponta os aspectos negativos como sendo: 

 

a) o teletrabalhador fica isolado do ambiente de trabalho e acaba 
interiorizando os problemas do trabalho e inserindo-os na sua casa; b) 

                                                           
18 Cf. THIBAULT ARANDA, Javier. El teletrabajo: análisis jurídico-laboral. 2. ed. Madri-Espanha: 
Consejo Económico y social, 2001. p. 32-38. 
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se não houver uma estrutura boa (as empresas não procuram saber e 
nem ajudar financeiramente com esta estrutura) o teletrabalhador 
acaba trabalhando em condições desfavoráveis, ferindo até a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); c) ansiedade, pois muitas 
vezes o teletrabalhador fica sem serviço e não pode sair e sempre 
esperando o que pode aparecer; d) em muitos casos, o teletrabalhador 
tem um aumento de peso devido a ficar em casa sem ter exercício 
físico; e) dificuldade de concentração, caso a casa tenha muitas 
pessoas morando e mesmo sozinho, surgem problemas de ansiedade, 
pois não tem ninguém para relaxar em outro tipo de conversa; f) 
afastamento do campo profissional pelo isolamento do ambiente da 
sede física da empresa; g) dificuldade para demonstrar um acidente 
de trabalho; h) é necessária muita disciplina para trabalhar em casa e 
geralmente  as empresas apenas colocam  teletrabalhadores 
sem  pensar  em  algum tipo de treinamento; i) o teletrabalhador 
trabalha bem mais, pois muitas vezes este já sabendo que tem um 
problema a resolver no dia seguinte, acaba ficando por conta própria 
tentando resolver o problema; j) quem paga a luz do ar-condicionado 
e a energia elétrica com os aparelhos eletrônicos é o teletrabalhador, 
inclusive este gasta dinheiro em transformar uma dependência do lar 
em uma filial da empresa; k) a empresa acaba passando ao 
teletrabalhador as despesas que esta deveria ter, por isso que o 
teletrabalho é muito vantajoso para a empresa, pois há uma boa 
diminuição de despesas; l) o teletrabalhador produz mais porque tem 
mais carga de trabalho comparado com aqueles que trabalham na 
sede física da empresa e o pior é que não tem nenhum aumento de 
salário por isso; m) pelo controle virtual à distância, a fiscalização do 
empregador prende o teletrabalhador no teclado, tanto que se este 
não estiver trabalhado no ritmo desejado, a máquina dá um aviso ou 
trava, ficando o registrado.” (ESTRADA, 2012, p.172-173 apud 
ESTRADA, 2016, p.29) 

2.2. Modalidades 

 

A classificação do teletrabalho são diversas, nesse trabalho vamos buscar 

demonstrar as recentes atualizações sobre esse tema, principalmente com as 

contribuições do ilustre jurista Pino Estrada, que tem desenvolvido vários trabalhos 

acerca desse tema  na seara jurídica, pois muitas das definições que tínhamos vinham 

do ilustre Álvaro Mello, que tem formação em Administração, que junto com Pino 

Estrada poderão dar um embasamento com uma visão abrangente para o 

enriquecimento do trabalho. 

 Para efeitos pedagógicos e didáticos vamos focar nesse trabalho a utilização 

de três critérios de classificações19 para melhor compreensão dos fundamentos, a 

                                                           
19 Sobre os critérios e as classificações consultar: (CAVALCANTE & JORGE NETO, RST, v.23, 

n.273,2012, p.26) 
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saber critério locativo, critério comunicativo e critério temporal, conforme vistos em 

(CAVALCANTE & JORGE NETO,2012) 

 Ao longo da história da humanidade, apesar de não nos apercebermos o 

teletraballho vem acompanhando o homem desde tempos primitivos, ora pode ser 

verificado utilizando-se de formas de telecomunicações disponíveis a sua época, ou 

seja, a cada civilização tivemos um momento de avanço tecnológico. 

Ao longo da evolução fomos alternadas as tecnologias de telecomunicação 

conhecidas pelo homem, uma das primeiras tecnologias foi a utilização da fumaça, 

para a comunicação entre as tribos, depois os tambores, chofares, chifres, cornetas, 

gritos, correio postal, telégrafos, sinais de luz, fax, telefone, e-mail VAN, WAN, LAN, 

protocolos TCP/IP, HTML, XML, entre outras. (ESTRADA, 2014) 

Em relação ao critério locativo, temos como formas de teletrabalho, o 

teletrabalho em domicilio, o teletrabalho em telecentros, teletrabalho nomâde e 

teletrabalho transnacional entre outros, que veremos abaixo. 

2.2.1. Teletrabalho em Domicilio ou escravo 

 

 Historicamente é uma das formas mais antigas de trabalho antes da 

apropriação pelos capitalistas dos meios de produção, o trabalhador era dono dos 

meios e esse trabalho era realizado em sua residência, (RODRIGUES, 2011) descreve 

que “nas primeiras décadas do século XIX, o trabalho se dava de forma artesanal, na 

pequena indústria caseira” (RODRIGUES, 2011, p.80) 

Corresponde ao trabalho tradicional realizado em domicilio ou qualquer outro 

local por ele escolhido na visão dos autores (CAVALCANTE & JORGE NETO, 2012) 

 Na ótica de (ESTRADA, 2014) é aquele realizado na internet através de 

ferramentas tecnológicas e telemáticas, estando esse teletrabalhador sujeito à 

controles virtuais que o privam de sua liberdade sofrendo segundo esse autor uma 

“coação moral e psicológica”, pois todas as atividades laborais ficam registradas na 

plataforma de trabalho.  

2.2.2. Teletrabalho em Telecentros 
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É um espaço devidamente preparado para as atividades de teletrabalho, que 

podem ou não pertencer a empresa segundo (CAVALCANTE & JORGE NETO, 2012) 

também é denominado de Centro Satélite ou Centro Local de Teleserviço. 

Nesse sentido (RODIGUES,2011) leciona que o telecentro pode ser local 

público ou privado que disponha de equipamentos de software e hardware disponíveis 

para o teletrabalhador efetuar seu trabalho, e que os mesmos estão sujeitos a controle 

de jornada de trabalho, nos termos dos artigos 58 e 59 da (CLT): 

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

empresa, mas até um centro específico, de forma que: 

 

A criação de telecentros também podem gerar o desenvolvimento de 
áreas menos favorecidas, gerando emprego nas áreas rurais e na 
periferia das grandes cidades, com a desconcentração de centro das 
cidades. (RODRIGUES, 2011, P.76) 

 

2.2.3. Teletrabalho Nômade ou Móvel. 

 

 O teletrabalhador não tem local fixo para prestar serviços, bastando ter acesso 

à internet, podendo ser através do celular ou de computador público / privado que 

possa ter acesso. 

 Conforme visto em (RODRIGUES, 2011), pode ser denominado também de 

teletrabalho itinerante, onde a mobilidade é permanente e pressupõe a existência de 

um equipamento telemático portátil, possa possibilitar as conexões em qualquer lugar 

que este teletrabalhador esteja seja dentro de um avião, carro, trem, hotel, etc. 

 Ana Cristina Barcelos Rodrigues cita (ESCUDERO RODRÍGUEZ,1999) que na 

realidade de hoje e muito comum pois a mesma assevera:  

 

Os teletrabalhadores passam a maior parte do tempo fora da empresa, 
exercendo suas atividades com o uso da telemática, permitindo o 
contato veloz, em tempo real, em locais distintos, no trem, em 
restaurantes, no próprio domicilio, ou em qualquer lugar livremente 
eleito. (ESCUDEIRO RODRÍGUEZ20, Madrid n.28, 1999, p. 781, apud 
RODRIGUES, 2011, p.92) 
 
 
 

                                                           
20 Cf. ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo. Teletrabajo, in. Descentralización productiva e nuevas 
formas organizativas del trabajo. Série Relaciones Laboreles, n.28., 1999, Madrid. 
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2.2.4 Teletrabalho Transnacional 

 

 É aquele realizado em países distintos, com troca de informações feitas por 

teleconferências, e-mails, Voice over Internet Protocol (VOIP), Terminal Service (TS), 

acesso remoto, para elaboração de projetos em conjunto. 

 Cumpre obtemperar que segundo o autor (ESTRADA, 2014) esse traz alguns 

conceitos novos quanto a classificação do teletrabalho, no qual enriquece o trabalho 

com esses conceitos. 

 Segundo Ana Cristina Barcelos Rodrigues é um novo campo do direito do 

trabalho que precisa ser explorado, como leciona: 

 

O Teletrabalho transnacional introduz uma nova dimensão na divisão 
internacional do trabalho, sendo discutida a questão da ameaça aos 
empregos nacionais, bem como questões jurídicas, como a aplicação 
das leis trabalhistas no Espaço. (RODRIGUES, 2010, p.93) 
 

 

 Quanto a aplicação das leis no Espaço, muito se tem falado sobre a aplicação 

da lei mais favorável ao teletrabalhador a qual também somos adeptos dessa linha de 

pensamento, pois o teletrabalhador está sendo contratado por uma empresa de outro 

pais para executar serviços no seu pais ou vice-versa. 

2.2.5. Telecottage 

 

 Segundo (RODRIGUES, 2011, p.91). “Os telecottage são telecentros 

comunitários nas zonas rurais” que em sua maioria são instalados pela administração 

pública, ou de uma comunidade local a fim de facilitar o acesso as tecnologias, 

funcionando como um centro de qualificação em tecnologia, que normalmente nessas 

regiões costumam-se ser baixos. 

 Esse modelo de telecentro vem da Suécia, mas já muito utilizado na Europa e 

Japão, o potencial no Brasil e imenso para desenvolver  essa modalidade como forma 

de desenvolvimento local, dado a importância das agricultura no pais, por esse setor 

ser o menos atingido com a crise econômica que assola o pais, o potencial exportador 

e a infraestrutura em termos de pesquisas científicas nesse ramo, fazem com que nós 
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operadores do direito possamos deslumbrar uma oportunidade de atuação em uma 

área que com certeza irá precisar de muita política pública para poder ser viabilizada 

e disseminada em nossa cultura. 

2.2.6 Teletrabalho Espacial 

 

É aquele realizado fora do planeta Terra, nas estações espaciais e segundo o 

referido autor, em breve será denominado Teletrabalho Interplanetário, pois acredita 

que o homem breve estará em Marte devido aos avanços tecnológicos. 

2.2.7. Teletralho Robótico 

 

É aquele executados por robô conectados à rede mundial de computadores ou  

conectados a núvem cloud computing, podendo receber ordens de robôs superiores 

haja visto a evolução dos processos de logística em relação aos equipamentos e 

movimentação  Automatic Guided Vehicle (AGV21) denominados veículos de 

condução automática que visa melhora a integração de armazéns visando a 

automação dos processos de armazenagem,  produção, separação e expedição dos 

produtos desde a matéria-prima até o produto acabado, sem a interferência de 

operador, ou seja, de forma automática. 

2.2.8. Teletrabalho Ciborgue 

 

 Parece produção de cinema, mas o autor relata o teletrabalho realizado pela a 

utilização de ciborgues ou pessoas que possuem chips ou estruturas eletromecânicas 

implementadas em seus corpos, de forma que estão ligadas a rede de computadores, 

podendo ter comunicação com qualquer plataforma mundial.  

 

                                                           
21 Normalmente, AGVs operam em rotas definidas sobre trilhos virtuais (fitas metálicas colocadas no 
piso) e são empregados para transportar fluxos intermitentes de materiais em rotas longas dentro de 
fábricas e almoxarifados. (PANITZ, 2010, p.18) 
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2.2.9. Outros Critérios 

 

 Já em relação ao critério de tempo dizemos que o teletrabalho é permanente 

quando o tempo de prestação de serviço fora da empresa exceda noventa por cento 

do tempo de trabalho, caso fique menor ou igual a noventa por cento, denominamos 

de alternado. 

 Quanto ao critério comunicativo, temos o teletrabalho off-line desconectado e 

on-line conectado. 

2.3. Sensação de Insegurança Jurídica 

 

O teletrabalho, por ainda não termos uma legislação específica no Brasil, deixa 

muitas dúvidas no ar, que são frutos de grandes debates na atualidade sobre a 

celebração desse contrato, e que pode por conta de tantos detalhes a ser 

relembrados, pode causar esquecimento de algum detalhe em algum contrato, 

principalmente quanto a jornada de trabalho, horas extras, horas de sobreaviso, direito 

autoral no teletrabalho, a questão da revesabilidade do contrato de trabalho, intervalos 

especiais, entre outros. 

A natureza jurídica do teletrabalho com o advento da lei 12.551/2011 a lei 

permite uma extensão do artigo 6.º da (CLT) em questão para que o trabalho a 

distância seja tanto o realizado em domicilio quanto o realizado em qualquer lugar 

escolhido pelo teletrabalhador, não há o que se negar a Subordinação jurídica.  

Segundo o ilustre doutrinador em teletrabalho Manoel Martins Pino Estrada, o 

mesmo adverte que no Brasil não há necessidade de legislação para regulamentar o 

teletrabalho pois a legislação trabalhista atende a todos os pontos polêmicos, o que 

existe é muito parlamentar querendo “criar” algo que já existe, conforme vemos em 

suas palavras:  

 

Salienta-se que não é necessária uma lei sobre teletrabalho, pois o 
Direito do Trabalho do Brasil consegue resolver questões sobre o 
tema, há jurisprudência consistente surgindo nos Tribunais Regionais 
do Trabalho e sentenças envolvendo o trabalho à distância via internet. 
(ESTRADA, TRT-PR, v.3, n.33,2014, p.54). 
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Cumpre obtemperar, todavia que, existem pontos a ser destacados 

principalmente no que tange ao contrato de trabalho onde o mesmo deve ter cláusulas 

específica para poder garantir de forma efetiva a segurança do teletrabalhor quanto 

diversos itens como jornada de trabalho, a invenção no teletrabalho, horas extras, 

intervalo especial, propriedade das ferramentas e dos equipamentos de teletrabalho, 

responsabilidade pelos custos riscos no teletrabalho, trabalho de sobreaviso e a 

segurança do teletrabalhador. 

A disciplina jurídica do trabalho comporta abordagens por vários ângulos. 

Nesse sentido trazemos à tona levantamento da pesquisa de Dulce Perdigão apud 

(GALLO, 2012) que traz algumas considerações importantes a serem consideradas 

que vão na contramão do pensamento do ilustre doutrinador, mas que serão 

relevantes para o aclaramento da relevância do trabalho. 

A insegurança Jurídica não está na lei, mas sim na interpretação dos  juízes, 

pois a lei não tornado a redação do texto clara e objetiva deixa para o julgador fazer 

toda adequação quantos as divergências a cargo de sua interpretação, o que pode 

haver divergência de julgador para julgador. 

2.3.1 Problema é a Interpretação 

 

Como vimos em (ESTRADA,2014) no mundo inteiro estão surgindo novas 

formas de trabalho, o estudioso do direito do trabalho precisamos fazer um estudo 

meticuloso quanto a natureza jurídica desta, para podermos provar a relação de 

vínculo empregatício. 

Segundo (SAKO, 2014.)  Para que haja caracterizado a relação de emprego é 

necessário apresentar os requisitos do art. 3. da (CLT), no trabalho em domicilio ou 

teletrabalho deverá haver os mesmos requisitos, que são:  

 

Tradicionalmente, entende-se que a relação é de emprego quando o 
trabalho é pessoal (executado pelo próprio trabalhador contratado) 
não eventual (trabalho que perdura e se prolonga no tempo), 
subordinado(recebimento de ordens pessoais do dados de trabalho, 
submissão ao poder disciplinar empresarial, cumprimento de metas e 
horários de trabalhos definidos, etc), e de mediante um 
pagamento(uma contraprestação em regra pecuniária, pelos serviços 
prestados) (SAKO, 2014, v.3.n.33, Set-2014, p.28-29). 
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 No tele trabalho os requisitos da relação de emprego não são tão visíveis como 

nas relações consideradas normais, pois o foco será dado no controle a tarefa, que a 

própria máquina pode ser feita mesmo à distância, haja vista o aumento das 

tecnologias. 

Traz na relação como visto anteriormente uma maior autonomia do empregado 

e maior interdependência funcional, podendo fazer seu trabalho em diversos horários 

do dia ou da noite como no caso dos tutores virtuais dos cursos de Educação à 

Distância (EAD), que tem um prazo especifico para poder avaliar as atividades 

desenvolvida pelo aluno a nova redação dada pela lei contemplou somente o aspecto 

da subordinação jurídica, que conforme salienta (SAKO, 2014) não se confunde como 

eventualidade e a flexibilidade da pessoalidade, exigem novas interpretações dos 

requisitos acima citados. 

A nova redação da lei veio contemplar apenas o requisito da subordinação 

jurídica, que trazia muita discussão quanto a natureza jurídica, portanto não ficará 

mitigado o conceito, não podendo mais ser questionado, segundo o qual a essa 

subordinação jurídica, sendo feito pelos meios telemáticos e informatizados de 

comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos 

meios pessoais e diretos de comando. 

No entanto no dizeres de (SAKO, 2014) “ por razões políticas”, foram ignorados 

na lei os outros requisitos, dessa forma ficando na mão do judiciário trabalhista, em 

cada caso concreto, resolver o que poderá sim trazer grandes conflitos trabalhistas. 

Além dos pontos polêmicos destacados acima, a nova lei é genérica deixando 

lacunas na interpretação dos operadores do direito que poderá aumentar a demanda 

judicial no sentido de regular as ordens diretas à empregados prestadores de serviço 

que também utilizam o sistema de terceirização como os serviços de informática e 

suporte a informática, tipos de mensagem caracterizam ordens diretas, o regulamento 

sobre atendimento fora do horário de trabalho que fazer? Ler ou não o e-mail do 

horário de trabalho? e muitas outras situações que carecem de esclarecimentos. 

No entanto a maior preocupação demonstrada por (SAKO, 2014) é em relação 

aos teletrabalhadores ficarem em uma posição intermediaria, não sendo considerados 

nem trabalhadores e nem autônomos, conforme relato de seu artigo que destaca, a 

denominada de grey area: 
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No teletrabalho a pessoalidade migra-se para a virtualidade dos meios 
de comunicação incrementando a informalidade, fazendo com que 
milhões de teletrabalhadores em todo mundo, sejam mantidos na grey 
22área da economia informal, na indeterminação, convivendo com a 
insegurança em relação ao futuro e aos direitos normatizados (SAKO, 
2014, v.3.n.33, Set-2014, p.31).  
 

 

Outro problema verificado é a questão da vida privada do trabalhador que fica 

à mercê dos controles da empresa invadindo a esfera da intimidade pessoal haja vista 

que a maioria dos sites pedem para o usuário conectar com seu perfil de facebook, o 

que na maioria das vezes ele opta por essa opção para não perder tempo em criar um 

novo cadastro. 

A esse respeito (SAKO, 2014, v.3.n.33, Set-2014, p.33) adverte:  
 
 

O controle, antes visual, transmuda-se para o informático, muito mais 
agressivo e preciso, permitindo ao empregador/tomador traçar perfis 
sobre as preferência, ideologias e relacionamentos do 
trabalhador/teletrabalhador dentro e fora e fora da empresa.  

 
 

 Temos visto o aumento de procura por profissionais qualificado em estatística 

e banco de dados, principalmente que tenham experiência em BIG DATA23, pois hoje 

no mundo globalizado para sair na frente é preciso conhecer a opinião e gosto do 

cliente variáveis importantes no mercado competitivo de hoje, para poder antecipar a 

demanda ou cria-la. 

 Sem adentrar aqui ao mérito destas posições, cumpre destacar nos dizeres de 

(ALEMÃO & BARROSO24, 2011, p.6.190, apud GARCIA, 2012, RST.v.23, n.273, mar-

2012. p.32) que:  

  

                                                           
22 Cf.O termo grey area é empregado para definir os tipos de trabalho que não se enquadram em 
nenhuma das duas categorias – subordinado e autônomo. Visto no artigo de Emília S.A.Sako, 2014. 
23 Big Data é um termo amplamente utilizado na atualidade para nomear conjuntos de dados muito 

grandes ou complexos, que os aplicativos de processamento de dados tradicionais ainda não 
conseguem lidar. Os desafios desta área incluem: análise, captura, curadoria de dados, pesquisa, 
compartilhamento, armazenamento, transferência, visualização e informações sobre privacidade dos 
dados. 
24 Cf. ALEMÃO, Ivan da Costa; BARROSO, Márcia R.C. A subordinação Simbólica: mecanismos de 
dominação no mundo do trabalho. Trabalho em Revista: doutrina, Curitiba, Decisória Trabalhista, 
fascículo 172 p.6.179 – 6.190, jun.2011. 
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Os instrumentos tecnológicos, no entanto, cada vez mais 
possibilitam que o poder de direção seja exercido pelo 
empregador, mesmo à distância, devendo-se cuidar para que os 
direitos fundamentais e de personalidade do empregado sejam 
respeitados. 
 

2.3.2. Controlar melhor é a Saída 

 

 Com o intuito de formar uma advocacia preventiva nas empresas e fazer com 

que não aumente o passivo trabalhista, faz-se necessário a tomada de algumas 

medidas preditivas como o endomarketing, a melhoria da comunicação empresarial, 

o treinamento da liderança, a entrevista de desligamento e também a implementação 

de um regulamento interno especifico para o teletrabalho. 

 Segundo Magnus Ribas Apostólico diretor das relações de trabalho da 

Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) em entrevista à revista (RAP, 2012), 

apontou as seguintes medidas a serem tomadas pelas empresas de teletralho, a 

saber: 

 

1.Estabelecer políticas claras de uso dos equipamentos de 
intercomunicação  
2. Restringir aos empregados enquadrados no art. 62 da CLT ou 
estabelecer procedimentos para apuração e pagamento de HE para 
os demais  
3. Cuidados especiais nos contatos com prestadores de serviços 
(APOSTÓLICO, 31/01/2012, apud GALLO, RAP, ano 35, n.309, 2012, 

p.7)  
 

 2.3.3. Segurança da Saúde do Teletrabalhador  

 

Não é novidade para ninguém que as ações do homem sobre o meio ambiente 

vêm apresentando uma série de efeitos colaterais, como os fenômenos do El Nino, o 

aquecimento global, desde então a humanidade tem se mobilizado no sentido de criar 

e implementar normas internacionais de preservação ambiental e a criação de 

diretrizes importantes para uma política ambiental global como a Declaração do Rio, 

a Agenda 21, Convenção da Diversidade Biológica e Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças do Clima, além das NR’s. 
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A partir disso, criou-se um discurso jurídico conforme visto em (FERRREIA, 

2011) onde   o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo a forma 

desejada de desenvolvimento que atende as necessidades de avanço econômico e 

tecnológico, de forma moderada a fim de garantir a preservação das gerações futuras. 

Portanto, como vimos no ilustre doutrinador, passou de proteger apenas os 

recursos produtivos e passou a proteger o desenvolvimento sustentável, isso é muito 

importante para podermos inserir o meio ambiente nessa discussão conforme assinala 

sabiamente Rafael Costa Ferreira, que assevera: 

 

Desse modo, o direito ambiental, dentro da sua função e das suas 
mais diversas legislações, passa a definir como limite daquilo que é 
permitido, a obrigatoriedade da busca pela sustentabilidade para toda 
e qualquer ação ou técnica que acarrete impactos ao meio ambiente 
(FERREIRA, 2011. p.109)  

 

 Tendo em vista esta perspectiva, entende-se que as vias de discussão do 

direito ambiental previamente diagnosticadas trazem demandas diversas que 

convergem para a interdisciplinaridade do direito ambiental. 

 Diante disso, inserimos no Brasil, quando cuidamos do meio ambiente do 

trabalho, nota-se do local onde é desenvolvida a atividade laboral, conforme preceitua 

a Constituição Federal, nos art.7º, XXXIII, e 200, VII. 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei: 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 
do trabalho. (BRASIL,11. ed. 2016, p.14 e p.68) 
 

 

Segundo (FRANCO FILHO, 2012) o principal documento a respeito de meio 

ambiente é a Convenção 155 da OIT, “ que garante ao empregado interromper o 

trabalho quando estiver havendo dano ao meio ambiente art.13, não podendo sofrer 

nenhuma espécie de prejuízo” (FRANCO FILHO, RST, v.23, n.273,202 p.49). 
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Diante desse panorama, inserimos então a questão da doença ocupacional, 

que pode ser entendida como conjunto de várias doenças que causam alterações na 

saúde do trabalhador, advindas por fatores relacionados com o ambiente do trabalho.  

Nas lições sempre precisas de (FRANCO FILHO, 2012) as doenças 

profissionais apresentam uma divisão quanto à forma do acometimento a saber: 

 

Elas são divididas em doenças profissionais ou tecnopatias, que são 
sempre causadas pela atividade laboral, e em doenças do trabalho ou 
mesopatias, que podem ou não ser causadas pelo trabalho. (FRANCO 
FILHO, RST, v.23, n.273,202 p.50). 
 
 

As doenças profissionais, surgem em razão do exercício de certa atividade 

laboral como nos casos de saturnismo que se trata de uma intoxicação provocada 

pelo chumbo, assim também como os trabalhadores que tem contato com o amianto. 

Já as doenças do trabalho são aquelas adquiridas em função das condições 

em que o trabalho é realizado ou que com este se relacione, principalmente nos 

profissionais de tecnologias de informação temos a lesão por esforços repetitivos 

(LER), pelo uso inadequado, assim também como a perda auditiva por trabalhar em 

local de trabalho com barulho acima do permitido pela legislação de segurança dos 

decibéis toleráveis, causando a disacusia que seria uma surdez adquirida do trabalho. 

No entanto no Brasil ainda não temos uma legislação especifica sobre o 

teletrabalho, apenas a lei 12551/2011 que alterou o caput do art. 6º. da CLT e incluiu 

o parágrafo único, para poder caracterizar a questão da subordinação jurídica através 

dos meios telemáticos de comando da atividade. 

Diante dessa lacuna, existe um projeto de lei no Senado 274/2013 que trata 

sobre o tema, porém ainda não foi aprovado, mas o texto reduz os direitos básicos do 

trabalhador como no caso da hora extra, que iremos abordar com maiores detalhes 

no próximo capitulo. 

Portanto o tema é importante nesse momento de mudanças de nossa 

sociedade que busca a flexibilização das leis do trabalho, a redução de custo e 

principalmente a qualidade de vida no trabalho colocarmos a questão em voga. 

Tudo isso, somado com a surpreendente velocidade das alterações nas 

tecnologias da informação, fazem nos crer que o teletrabalho caminha em uma 

jornada irreversível, o que impõe ao profissional do direito a árdua tarefa de 

compreender a realidade dos novos paradigmas da sociedade moderna, portanto 
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precisamos estar atentos como operadores e estudiosos do direito, objetivando 

contribuir para uma globalização social, de forma que o  teletrabalho e melhores 

condições para a dignidade do trabalhador seja sempre um direito fundamental. 

 Por tudo isso, a modalidade de teletrabalho, justamente em razão das 

peculiaridades quanto à forma de prestação de serviço, poderá ser utilizada como 

forma de flexibilização quanto ao horário de trabalho, evitando-se a necessidade de 

deslocamento até o estabelecimento do empregador, o que economizará tempo, 

principalmente nos grandes centros urbanos, promovendo a qualidade de vida no 

trabalho, pelo menos em tese. 

 Esse deslocamento do trabalho para sua casa, voltando a prestar o serviço em 

casa ou em qualquer lugar que tenha acesso a internet, traz consigo algumas 

preocupações, principalmente com o risco de acidente de trabalho no local de 

trabalho, uma vez que o trabalho será feito em casa por um computador, nootbook, 

tablet ou celular.  

 Para desenvolver essas atividades com conforto e segurança o trabalhador 

deverá ter cadeiras adequadas, apoio para os pés, órtices e equipamentos de 

proteção individual em sua disposição, que a nosso pensar deverão ser fornecidos e 

fiscalizados pelo empregador. 

 Neste caso seria justo que a responsabilidade por acidentes de trabalho seja 

do empregador, por qualquer ato de negligência ou descumprimento das normas de 

segurança, cumpre examinarmos, neste passo, que o Brasil, diferentemente da 

Colômbia, Portugal, não tem uma legislação sobre o tema o que pode significar uma 

insegurança jurídica. 

 Cai a laço notar que a (OIT) é fundamental para o aprofundamento das 

questões internacionais, trazendo as lições de Emerson Clairton dos Santos e Juliana 

Heloíse dos Santos Tavares que:  

 

A missão da OIT tem por base promover e cumprir as normas, os 
princípios e os direitos fundamentais, criar melhores oportunidades 
para que os homens e mulheres possam ter empregos e salários 
dignos, melhorar a cobertura e a eficiência de uma seguridade social 
para todos e fortalecer o tripartimos e o dialogo social (SANTOS & 
TAVARES, 2015, p.53) 



55 
 

Como se há de verificar nas palavras sempre precisas de (ESTRADA, 2014) 

onde o ilustre doutrinador apresenta as recomendações da (OIT) 184 sobre o trabalho 

em domicilio e cumpre colocar os aspectos relativos a segurança do trabalhador. 

É conveniente lembrar o que diz a OIT, sobre seus parâmetros de segurança 

do teletrabalho, que assim aduz: 

 

19.  A autoridade competente deve assegurar a divulgação de 
orientações sobre as normas de segurança e saúde e as precauções 
que os empregadores e trabalhadores no domicílio estão a 
observar.  Sempre que possível, essas orientações devem ser 
traduzidas em línguas compreendidas pelos trabalhadores em 
domicílio.   
20. Empregadores devem ser obrigados a:  
(A) informar os trabalhadores no domicílio de qualquer perigo que se 
sabe ou deveria ser conhecida para o empregador associados com o 
trabalho dado a eles e das precauções a serem tomadas, e 
proporcionar- -lhes, se for o caso, com a formação necessária;   
(B)  assegurar que as máquinas, ferramentas ou outros equipamentos 
fornecidos ao domicílio são equipados com dispositivos de segurança 
adequados e tomar medidas razoáveis para garantir que eles sejam 
adequadamente mantidos; e   
(C) fornece domicílio gratuitamente com qualquer equipamento 
pessoal de proteção necessária.   
21. No caso do trabalho em domicílio deve haver a obrigação de:  
(A) cumprir prescritas de segurança e medidas de saúde; 
(B) tomar o devido cuidado para sua própria segurança e saúde e a de 
outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações   ou 
omissões no trabalho, incluindo o uso adequado de materiais, 
máquinas, ferramentas e outros equipamentos colocados à sua 
disposição. 
22. Um trabalhador doméstico que se recusa a realizar o trabalho que 
ele ou ela tem justificativa razoável para acreditar apresenta um perigo 
iminente e grave para a segurança dele ou dela ou de saúde devem 
ser protegidos das consequências indevidas de uma maneira 
consistente com as condições e a prática nacionais. O trabalhador em 
domicílio deve relatar a situação ao empregador, sem demora.   No 
caso de um perigo iminente e grave para a segurança ou a saúde de 
um trabalhador em casa, sua família ou do público, como determinado 
por um inspetor do trabalho ou oficial de segurança pública, a 
continuação do trabalho de casa deve ser proibida até medidas 
adequadas forem tomadas para remediar a situação.   (ESTRADA, 
2014, p.70) 
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No Brasil atualmente temos também a NR 17, que tem em seu Anexo II, sob o 

título de “TRABALHO EM TELEATENDIMENTO/TELEMARKETING”, que estabelece 

os parâmetros mínimos para o trabalho em atividades de teleatendimento, visando 

dar maior conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente para os 

teletrabalhadores.  

2.4. Análise no Direito Comparado  

Enquanto no Brasil ainda não possuir uma legislação especifica, os nossos 

vizinhos da américa latina quase todos apresentam uma legislação pronta, ou uma 

proposta de legislação, vejamos alguns países como tem tratado a questão dos 

acidentes de trabalho e no Brasil algumas decisões já tomadas em nossos tribunais 

que reforçam a fundamentação sobre a responsabilização do empregador no 

teletrabalho. 

Sem que pretenda aqui aprofundar a discussão, para efeitos do presente 

trabalho, optamos por abranger com fulcro na obra de (ESTRADA, 2010) alguns 

pontos importantes da legislação internacional.  

2.4.1. Projeto de Lei da Argentina, nº.829/06 

  

É conveniente lembrar que na América do Sul, a maioria dos nossos vizinhos 

já possuem uma lei sobre telebrallho, assim a legislação Argentina trouxe consigo no 

tocante ao tema em análise, que fazemos questão de demonstrar seu art. 1.º, que diz: 

  

No Art. 1º (definição de teletrabalho e de teletrabalhador): ‘’Realização 
de atos, execução de obras ou prestação de serviços, tanto 

total como parcialmente no domicílio do trabalhador ou em lugares 

diferentes do estabelecimento ou estabelecimentos do empregador, 
mediante o uso de todo tipo de tecnologia da informação ou das 

comunicações (TICs) (ESTADADA, SMARN. v.12 – n.1. Jan/Jun 

2010. p.106). 
 

2.4.2. A Lei sobre Teletrabalho na Colômbia, nº 1221/08 

 

Interessante o quanto esse pais, tem avançado não apenas no futebol 

apresentado mais também no comércio exterior, sendo um dos grandes parceiros do 
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Brasil no mercado internacional, já tem uma legislação sobre teletrabalho desde 2008, 

como podemos verificar por exemplo, o art. 2º da referida lei que define o teletrabalho 

como sendo: 

 

Uma forma de forma de organização laboral, que consiste no 
desenvolvimento de atividades ou prestação de serviços mediante as 
(TICs) numa relação de trabalho que permita a sua realização à 
distância, quer dizer, sem precisar da presença física do trabalhador 

num lugar específico de trabalho. (ESTADADA, SMARN. v.12 – n.1. 
Jan/Jun 2010, p.106) 

 
 

2.4.3.  O Código de Teletrabalho de Portugal de 2003 

 

O Código de Portugal existe desde 2003, e já sofreu uma reforma em 2009, 

conforme visto em (GARCIA, 2012), o art. 165 dispõe que teletrabalho é: “A prestação 

laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através 

do recurso a tecnologia de informação e comunicação”. Na antiga redação conforme 

visto em (ESTRADA, 2010) a mesma conceituação era dada pelo artigo 233. 

Outro assunto que é tratado pelo código está relacionado é sobre a temática 

privacidade do trabalhador, em seu art. 170, nº 1, prediz que:  

 

O empregador deve respeitar a privacidade do trabalhador e os 
tempos de descanso e de repouso da família deste, bem como 
proporcionar-lhe boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista 

físico como psíquico (GARCIA, RST.v.23, n.273, mar-2012. p.32) 

  

 Muito interessante o código de Portugal para poder nortear alguns parâmetros 

que por lá, foram bem definidos pelo legislador, haja vista como sugestão o art.170, 

nº2, que regulamenta até a visita do empregador na residência do empregado 

somente para controle de atividade do horário das 09 às 19 horas, com a assistência 

do teletrabalhador ou pessoa por ele designada, conforme visto em (GARCIA, 2012) 

Não é por outro motivo que no direito comparado podemos encontrar elementos 

que visam a garantia dos direitos fundamentais e a sua positivação. Ressalta-se, 
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contudo, que os exemplos colacionados se restringem aos direitos fundamentais 

sociais e do trabalho. 

Conforme avança as relações comerciais entre os povos através do fluxo de 

movimentação de capitais e a internacionalização dos processos produtivos que 

buscam expandir seus domínios podemos concluir em acordo com (ESTRADA, 2014): 

E se é considerado o crescente processo de internacionalização da 
atividade econômica empresarial pode concluir-se que isso causará 
efeitos significativos nas relações laborais que surgirem nas empresas 

da nova economia. (ESTRADA, 2014, P.43) 
 

 
Conclui-se que com o processo de globalização e a enorme quantidade de 

empresas transnacionais que existem no Brasil é forte a tendência que essa 

modalidade de trabalho cresça, principalmente nos benefícios já alertados em relação 

ao meio ambiente, nada mais justo que aplicarmos o que os administradores chamam 

de benchmarking25 e imitando algumas legislações internacionais para a aplicação em 

nossa realidade local, pensando globalmente e agindo localmente.  

                                                           
25 Processo de contínua mensuração e comparação em relação a outras organizações, situadas em 

qualquer lugar do mundo, para se obter informações sobre filosofias, [...] e medidas que ajudarão uma 
organização a agir para melhorar sua performance. (PANITZ, 2010, P.27) 
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III HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA LEI 12.551 DE 2011 

3.1. PL 4.505/08 e o Início do Teletrabalho no Brasil 

 

 O Aumento das tecnologias a tempos traz consigo uma preocupação nos 

governantes brasileiros, que é o processo demissão que pode gerar e o custo e o 

tempo para formação de mão de obra qualificada para poder fazer frente as novas 

tecnologias, esse dualismo não conseguimos equacionar, haja vista o atual problema 

do dilema desemprego versus mão de obra qualificada. 

 A (CF) em seu art.7º, XXVII deixa claro que o Governo deve proteger os 

trabalhadores em face da automação, na forma da lei, conforme transcrição: “XXVII - 

proteção em face da automação, na forma da lei; ” (BRASIL,11. ed., 2016, p.14) 

 Conforme visto em (CAVALCANTE & JORGE NETO, 2012) a deputada federal 

do PC do B-RS Manuela D’Ávila propôs reserva de vagas para deficientes pois não 

havia previsão legal e nenhuma legislação pátria, surge então o projeto de lei 

4.508/2008 de autoria do Deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB/ES, os principais 

pontos do projeto estava mais emprego para mulheres com filhos portadores de 

necessidades especiais. 

O aumento constante da busca pela melhoria na qualidade de vida dos 

trabalhadores a possibilidade de com isso aumentar a produtividade e reduzir os 

custos operacionais, reduzindo os espaços alugados para salas menores, alinhando 

com a questão do meio ambiente visando a redução do tráfego de veículos na malha 

viária, a possibilidade de inclusão social de pessoas portadoras de necessidades 

especiais, e a redução ou não pagamento de horas-extras, que não foi bem visto pelas 

entidades das categorias profissionais ,  formam o plano de fundo do objetivo desse 

Projeto de lei. 

 O projeto foi aprovado em 19/05/ 2010, a proposta definia que o teletrabalho 

poderia ser empregado ou autônomo desde que o serviço realizado a distância fosse 

maior que 40% (quarenta por cento) do tempo, utilizando meios de tecnologia de 

informação ou telecomunicações  

 Outro aspecto interessante era que 20% (vinte por cento) dos postos de 

trabalho na modalidade em domicilio ou teletralho deveriam ser para portadores de 
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necessidades especiais, e garantia de condições de melhoria social, esse projeto, no 

entanto, resultou apenas na Lei 12.551/2011 que não trouxe como visto anteriormente 

não foi muito objetiva em seus detalhamentos e definições que pudessem ser claras 

em relação aos benefícios por optar por essa modalidade de trabalho. 

3.2. Projeto de Lei do Senado 274/2013 

 

 Para poder suprimir as lacunas deixadas pelo texto normativo e as 

repercussões que tiveram na sociedade o Senador Rodrigo Rollemberg no intuito de 

melhorar a Lei 12.551/2011, trouxe ao Senado uma nova proposta de reforma da lei 

vigente, porém como ele mesmo salienta, a lei representou uma primeira norma no 

Brasil para a regulamentação do teletrabalho. 

 Diante da complexidade do assunto e pela constante evolução dos meios 

telemáticos mudando as formas de relação de emprego e as formas de fazer negócios 

na sociedade, o ilustre Senador apresentou um Projeto de lei nº 274 de 2013 com o 

objetivo de fazer uma alteração mais profunda na (CLT) para poder melhor dispor 

sobre o tema teletrabalho. 

 A ideia do Projeto do Senador é a criação de um Capitulo I do Título III a criação 

da Seção XIII-A, sobre o Título de Do serviço em regime de teletrabalho, e insere os 

artigos 350-A à 350-H definindo o que seria, resumimos as ideias centrais, logo 

abaixo26: 

350-A: definição de teletrabalho e outras disposições;  

350-B: sobre contrato de teletrabalho e outras disposições; 

350-C: estabelece critérios para a jornada de trabalho e outas disposições; 

350-D: deixa flexível a prestação de serviço através do contrato pode determinar que 

o empregado desempenhe suas funções em parte ou em todo no estabelecimento do 

empregado, em telecentro ou em outro lugar que este designe e outras disposições; 

                                                           
26 O Projeto de Lei 274/2013, pode ser consultado na integra no endereço: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=420890> 
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350-E: O empregador fica responsável pelo fornecimento e manutenção dos 

equipamentos a serem utilizados pelo empregado, assim também como das despesas 

de transmissão de dados necessários para a prestação de serviço; 

350-F: Dispõe sobre o dever do empregador informar as diretrizes de segurança, 

higiene e saúde e assim também a fiscalização do local de prestação do serviço, 

observadas as Normas Regulamentadoras (NR) estabelecidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE); 

350-G: Dispõe sobre a proibição de qualquer forma de discriminação ao teletrabalho 

como também garante os direitos de sindicalização; 

350-H: Dispõe sobre a demissão com Justa Causa ao teletrabalhador que utilize os 

equipamentos ou de vias de transmissão de dados cedidos pelo empregador para 

acesso ou veiculação de mensagens, páginas ou qualquer outro de conteúdo ilícito – 

sem prejuízo ao artigo 482. 

3.3. Principais Demandas Jurídicas e Julgados 

3.3.1. Vínculo 

 

 Nesse sentido daremos mais um passo para normatização do teletrabalho no 

Brasil, haja vista que o processo de globalização da economia é um assunto 

irreversível, porém é um avanço significativo se compararmos com nossos Hermanos. 

 No entanto, a nosso pensar, por enquanto o teletrabalhor está desprotegido 

com uma norma material clara e objetiva, e isso pode aumentar a demanda trabalhista 

nessa modalidade, para nós como futuros advogados é um bom sinal, pois a oferta 

de trabalho irá aumentar. 

 A comprovação de vínculo era algo divergente entre os doutrinadores pois não 

havia elementos que se configuram a subordinação jurídica ficando mitigado, no 

entanto mesmo antes da lei 12.551/2011 já havia julgados reconhecendo o vínculo 

empregatício como visto em (CAVALCANTE & JORGE NETO, 2012, p.31) que cita o 

seguinte julgado: 
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EMENTA: VÍNCULO DE EMPREGO - PROFESSOR - CURSOS À 
DISTÂNCIA. Como bem destaca a r. sentença recorrida, o 
reclamante foi contratado intuitu personae para trabalhar no 
assessoramento dos cursos à distância. A intermitência invocada 
pela reclamada não descaracteriza o vínculo jurídico de emprego 
entre o professor e a instituição de ensino, por não ser 
imprescindível que o empregado compareça ao estabelecimento de 
ensino todos os dias, especialmente no presente caso concreto, por 
ter sido contratado o reclamante para trabalhar na execução do 
Projeto Pedagógico dos Cursos à Distância instituído pela 
Universidade reclamada, portanto só comparecendo às atividades 
presenciais com a frequência que lhe for determinada pelo 
empregador, o que não descaracteriza a "não-eventualidade" do 
vínculo jurídico contratual que preside o relacionamento jurídico 
entre as partes. Em se tratando de ensino à distância não é 
imprescindível a presença física do empregado no estabelecimento 
de ensino diariamente para que haja a configuração da relação de 
emprego, como ocorre com o trabalho externo e com o teletrabalho. 
Quem se insere num Projeto Pedagógico de Cursos à Distância, 
trabalha para o empregador em casa, participa de uma equipe de 
teletrabalho ou que seja contratado para trabalhar on line sozinho 
em casa, tem plenamente preenchido o requisito da não 
eventualidade necessária para a proclamação judicial da existência 
do vínculo jurídico de emprego. Os cursos à distância até podem ter 
curta duração, ser sequenciados ou ser descontinuados, o que 
depende exclusivamente do poder de comando empresário e não 
da vontade individual dos professores contratados. A atividade 
empresarial de educação superior adotada pela reclamada é 
permanente, como instituição de ensino superior privada - uma 
Universidade particular -, cuja característica de permanência 
fundamenta o princípio jurídico da continuidade da relação de 
emprego, de molde a afastar a suposta eventualidade por ela 
invocada.  (TRT. (00423-2009-042-03-00-1 RO). Órgão Julgador: 
Terceira Turma.Relator Milton V.Thibau de Almeida.Revisor: 
Convocado Danilo Siqueira de C.Faria. Vara de Origem: 2.ª Vara do 
Trabalho de Uberaba. Publicação: 08/02/2010.) (BRASIL,TRT, 3ª, 
2010) 
 

 

3.3.2. Horário de Sobreaviso e Súmula 428 do TST 

 

 Mas acreditamos enquanto não é aprovado nada melhor que a lei 12.551/2011, 

o teletrabalhador estará na dependência do entendimento do juiz, e ainda não há um 

consentimento na jurisprudência, o direito de desconexão que é um dos temas mais 

preocupam não somente os magistrados, mas em vária categorias profissionais,  

principalmente na modalidade de teletrabalho, o que também a esse respeito  à  

Súmula 428 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que foi alterada para atender o 

teletrabalho  e passou a ter a seguinte redação: 
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SOBREAVISO APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º DA CLT 
(redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 
14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 
e 27.09.2012  
I - O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos 
pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de 
sobreaviso.  
II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e 
submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou 
informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, 
aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o 
período de descanso. (BRASIL, SÚM. 11. ed.,2016, p.888) 
 

 
Nesse sentido acreditamos que haverá bastante demanda relacionados aos 

cursos de (EAD) tendo em vista que o professor tutor virtual deve estar sempre a 

disposição do aluno para responder suas dúvidas pertinentes ao conteúdo, haja vista 

que se o aluno está fazendo o curso à distância é porque no horário habitual está 

trabalhando e cuidando de sua família, talvez com filhos pequenos e que seu único 

tempo para conexão seja na madrugada. 

A tempos os tribunais tem se dobrado pelo direito a desconexão como podemos 

ver um julgado   de 2007 no Tribunal da 9ª. Região27,  citado por (DUTRA & 

VILLATORE, 2014, p.143), no qual trazemos o seguinte julgado: 

 

TRT-PR-26-10-2007 HORAS DE SOBREAVISO DURANTE OS DIAS 
DESTINADOS A REPOUSOS REMUNERADOS. DIREITO. À 
DESCONEXÃO DO TRABALHO. Trabalhador que permanece em 
sobreaviso em dias destinados a repousos remunerados tem direito 
de receber, concomitantemente, as horas de sobreaviso e o valor 
correspondente ao repouso semanal remunerado - pago de forma 
simples -, para completar a dobra, em razão do direito à desconexão 
do trabalho. O direito à desconexão ao trabalho é presença marcante 
na doutrina de Jorge Luiz Souto Maior, valendo referir o seguinte 
excerto: "Dizem que Deus criou o homem à sua imagem e 
semelhança. O homem, por sua vez, criou a máquina, mas esta, sem 
que se perceba, está recriando o homem à sua imagem e semelhança. 
Na era da informática, o homem está sendo transformado em sua 
essência: está se criando o homem cibernético. Se não for, portanto, 
por uma questão de responsabilidade social, que se pense no 
problema da desconexão do trabalho, então, como uma forma do 
homem (enquanto gênero humano) encontrar-se a si mesmo, para que 
consiga ser pai, mãe, filho, amigo; para que leia livros, assista filmes 
etc.; para que tenha tempo para rir, chorar, se emocionar.... Não se 
adquire a plenitude do ser sem o sentimento. Este sentimento, aliás, é 
essencial até mesmo para que, ao retornar ao trabalho, o trabalhador 

                                                           
27 Cf.visto em  DUTRA, S.R.B : VILLATORE, M.A.C. TELETRABALHO E O DIREITO A DESCONEXÃO. 
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consiga, enfim, enxergar as pessoas que estão à sua volta. A distância 
do trabalho permite até mesmo que a pessoa se veja no trabalho e 
consiga, então, avaliar criticamente sua postura, o que é essencial 
para, por mais paradoxal que pareça, atingir uma melhor eficiência no 
trabalho, mesmo que não seja este o propósito primordial da presente 
preocupação”. (TRT-PR-04149-2006-663-09-00-4-ACO-31148-2007 - 
2A. TURMA. Relator: PAULO RICARDO POZZOLO: Publicado no 
DJPR em 26-10-2007) 

 

3.3.3. Atividade Externa Incompatível com Controle de Horários 

 

Existem divergências também sobre o controle de jornada do trabalho realizado 

externamente como os trabalhadores elencados no art.62 da (CLT) 

 

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:         
I - Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a 
fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de 
empregados;  
II - Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de 
gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, 
os diretores e chefes de departamento ou filial.  
Parágrafo único - O regime previsto neste capítulo será aplicável aos 
empregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário 
do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se 
houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 
40% (quarenta por cento). (BRASIL, CLT,11. ed. 2016, p.147)  

3.4 Sindicatos como Agente de Proteção ao Teletrabalhador 

 

Diante dos motivos acima expostos acreditamos não ser pacifico que no Brasil 

não precise de uma legislação para regulamentar o teletrabalho, sendo o trabalho um 

ator de produção, aqui sobreleva o aspecto a criação de uma norma como uma 

valorização do trabalho humano. 

Do ponto de vista normativo, registra-se que a valorização do trabalho humano 

consta como um dos direitos fundamentos da República Federativa do Brasil, art.1.º, 

IV da (CF), nesse sentido abordaremos a importância da participação dos sindicatos 

para a efetivação da segurança na modalidade teletrabalho. 
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Mas a nosso pensar o contrato de teletrabalho deve ser homologado em 

Sindicato da Categoria Profissional, assim, como o é o Contrato de Trabalho em 

Tempo Parcial28, conforme vemos no Art.58-A em seu parágrafo segundo, que diz: 

 

§ 2o Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial 
será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma 
prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. (BRASIL, 
CLT,11. ed. 2016, p.146) 
 

 

Do ponto de vista normativo, registra-se que a valorização do trabalho humano 

consta como um dos direitos fundamentos da República Federativa do Brasil, art.1.º, 

IV da (CF), nesse sentido abordaremos a importância da participação dos sindicatos 

para a efetivação da segurança na modalidade teletrabalho. 

Mas acreditamos que o contrato de teletrabalho deve ser homologado em Sindicato 

da Categoria Profissional, assim, como o é o Contrato de Trabalho em Tempo 

Parcial29, conforme vemos no Art.58-A em seu parágrafo segundo, reza in verbis: 

§ 2o Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial 
será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma 
prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. 
(BRASIL,11. ed. 2016, p.146) 
 

Acreditamos que todos esses assuntos são de fato pacificados na legislação 

atual, mas pelo contrato de teletrabalho possuir peculiaridades, e por conta disso, 

essas cláusulas específicas devem ser expressas e ratificadas como homologação do 

Sindicato da Categoria Profissional. 

Sirva de exemplo que a (CF) declara caber ao sindicato a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individual da categoria inclusive em questões judiciais ou 

administrativas. 

O art.8, III é categórico e deixa evidente que: “ ao sindicato cabe a defesa dos 

direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas” (BRASIL, CF, 11.ed., 2016, p.15) 

                                                           
28 Art. 58-A.  Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 
vinte e cinco horas semanais. (BRASIL,11. ed., 2016, p.146) 
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Diante do ajuste caracterizado pela intensa migração da força de trabalho do 

setor indústria para o setor de serviços, pelo aumento dos recursos telemáticos e de 

tecnologias da informação, alguns empregos foram virtualizados e o constante 

aumento do desemprego, fruto de reorganização dos modelos de gestão de produção 

em face aos avanços tecnológicos. 

As relações trabalhistas e sindicais demandam uma reorientação, nesse 

sentido fica registrada a importância da negocial sindical dentro desse novo formato 

da sociedade moderna. 

Nesse sentido Nádya Araújo Guimarães destaca que: 

 

Do ponto de vista das relações trabalhistas e sindicais, as mudanças 
no cenário político econômico induziram a importantes reorientações. 
Se por um lado o aumento do desemprego, a redução do emprego 
fabril e a difusão de vínculos informais e instáveis de trabalho têm 
imposto fortes obstáculos à ação dos sindicatos, por outro lado o 
contexto de rápida modernização e de estabilização econômica [...] e 
acentuando o papel da negociação nos acordos coletivos. 
(GUIMARÃES, et.al.,2001, p.419) 
 

 

Diante do atacado, o rumo das negociações brasileira entre os atores 

tradicionais se defrontam agora frente a novos terrenos e novas experiências para 

poder manter a empregabilidade o tão sonhado pleno emprego, conforme visto em 

(GUIMARÃES, 2001, p.421). 

Segundo a ilustre pesquisadora “empregabilidade passa a ser a palavra-chave 

na nova conjuntura” dos próximos anos de forma que essas situações buscam 

abranger experiência de empresas individuais, como arranjos setoriais, regionais e 

até nacionais. 

O processo de redução de custos de produção irá continuar e as demissões 

também, assim o teletrabalho surge como uma solução para alguns dos problemas 

modernos, mas longe de ser a salvação do mundo.  

Não se pretende aqui dizer que os sindicatos são à solução para os problemas 

do mundo do trabalho, a questão é apena que possa haver uma regulamentação que 

possa trazer clareza aos aspectos objetivos da relação laboral, haja vista que 

normalmente o teletrabalho traz consigo a ideia de redução de jornada de trabalho 

consequentemente reduzindo o salário real. 
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Mas cria condições para que o teletrabalhador possa buscar ter múltiplos 

vínculos de forma segura sem comprometer sua qualidade de vida e uma subsistência 

digna sendo um dos direitos fundamentais que são protegidos. 

Conforme observou Norberto Bobbio30 (1992, p. 6, apud OLIVEIRA, 2010, p.7): 

 

Temos por dignidade da pessoa humana que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos. 

 

3.4.1. O Teletrabalho em Empresas Privadas 

 

Nos dias atuais, as empresas sejam elas privadas, públicas ou mistas precisam 

ser competitivas, e concentrar-se em sua competência principal, por isso muitas 

empresas tem implementado o teletrabalho como uma modalidade de trabalho que 

tem dado resultados tanto para os colaboradores, quanto para a empresa em termos 

de retorno sobre o investimento. 

Para exemplificar bem essa situação analisamos a colocação feita pelos 

autores Álvaro Melo e Takeshy Tachizawa na introdução do Capítulo I – 

Características do Teletrebalho, faz o seguinte questionamento: 

 

O que é que Natura e a Siemens têm em comum? Serviços de 

classe Mundial? ISO 9000, ISO 14000? Uma linha de serviços 

competitivos? Excelente atendimento ao cliente? Tecnologia 
avançada? Não necessariamente nenhuma dessas razões, mas sim o 
fato de serem empresas que implantaram, com sucesso, o processo 
de teletrabalho, utilizando recursos tecnológicos nas áreas das 
telecomunicações e informática. (TACHIZAWA & MELO, 2003, p.23) 
 

 

 No entanto sabemos que essas empresas são líderes de mercado, gigantes 

que possuem capital para poder fazer um investimento dessa magnitude, uma 

                                                           

30 Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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realidade que ainda passa bem longe de muitas empresas brasileiras que vem 

passando um momento turbulento com a queda das vendas e a falta de perspectiva 

de uma recuperação da atividade econômicas que não seja de longo prazo. 

 Existe também ainda uma desconfiança muito grande tanto por parte dos 

empregados como dos empregados sobre essa modalidade, digamos até um certo 

preconceito pois temos ainda a referência dos trabalhos ditos normais em nosso 

consciente que trava ainda a ampliação desta modalidade. 

Um dos motivos é a falta de habilidade dos empresários em criar controles e 

procedimentos operacionais para seus funcionários e efetuar a fiscalização de suas 

rotinas, ainda que existam diversos softwares que fazem o controle de acesso, site 

visitados, período de tempo de trabalho em determinado projeto, históricos de acessos 

e inúmeros outros meios, como vistos em (ESTRADA, 2010), que diz: 

 

O empresário brasileiro ainda não está acostumado a fiscalizar o 

funcionário a distância, mas hoje controlar a produtividade está fácil, 
pois há tecnologia para isso. Existem softwares que registram até 
quantas teclas o funcionário apertou no teclado. Apesar da existência 
de formas de controle, o especialista alerta que é a relação de 
confiança entre empregado e empregador que vai garantir o sucesso 

da modalidade. (ESTADADA, SMARN. v.12 – n.1. Jan/Jun 2010, 
p.108) 
 
 

Fato que apesar de todas essas preocupações a moda pega, e nos Tribunais 

Brasileiros também tiveram a iniciativa de implementarem com sucesso o teletrabalho 

no sistema judiciário e vem ganhando cada vez mais espaço. 
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3.4.2. Teletrabalho nos Tribunal Brasileiros 

 

 O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul31 foi um dos primeiros na história 

brasileira implementar o teletrabalho que existe desde 1988, ou seja, a mais de 26 

(vinte e seis) anos sendo implementado naquela época com o auxílio do aparelho de 

fax e de telefone, hoje é feito pela internet. 

 A justificativa segundo (ESTRADA, 2014) é a redução de custos com energia 

elétrica, telefone, água e microcomputador conectado à internet, que teletrabalha é o 

Auditor Público Externo. 

 Desde então diversos outros tribunais têm como o Tribunal de Contas da União 

e o Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região., com jurisprudência e Instrução 

Normativas (IN). 

No Tribunal de contas da União rege a portaria 139/2009 descrita no Capítulo II 

- dos trabalhos realizados fora das dependências do tribunal define o teletrabalho da 

seguinte forma: 

 

Art. 2º Os trabalhos do Tribunal de que trata esta Portaria são aqueles 
expressamente definidos pelo titular da unidade ou, por delegação de 
competência, pelos diretores, no interesse da Administração, 
observado o disposto no § 1º do artigo anterior. 
§ 1º A realização de trabalhos fora das dependências do Tribunal é 
uma faculdade à disposição de cada unidade, a ser adotada, a critério 
do respectivo titular, em função da conveniência do serviço, não se 
constituindo direito do servidor. 
§ 2º Enquadram-se como trabalhos a serem realizados fora das 
dependências do Tribunal, preferencialmente, aqueles cujo 
desenvolvimento, em determinado período, demande maior esforço 
individual e menor interação com outros servidores, tais como, 
instruções, pareceres, relatórios, roteiros, propostas de normas e de 
manuais, dentre outros. (PORTARIA, 139, 2009, art.2, §§ 1 e 2,) 

  

 

  

                                                           
31 A ideia de colocar o exemplo dos Tribunais que implementaram o Teletrabalho tem apenas o objetivo 
de ilustrar,  que quando são colocadas regras claras acerca do funcionamento do mesmo, fica mais 
fácil a aceitação e a implementação da Gestão, no caso dos tribunais as respectivas Portarias 
funcionam como se fosse um órgão que está validando o projeto de Teletrabalho, assim como a nosso 
pensar deveria ficar com a homologação do Contrato de Teletrabalho através de um Sindicato da 
Categoria Profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito do trabalho tem sofrido diretamente os impactos das tecnologias e 

alterações no cenário econômico, por conta do aumento da concorrência externa, a 

abertura comercial, a integração regional e principalmente com as novas formas de 

trabalho advindas do processo de globalização. 

O Presente trabalho buscou demonstrar que o Direito Trabalho na atual 

conjuntura globalizada, tem passado por inúmeras transformações, alterando as 

formas de contratação, a relação de emprego, eliminando postos de trabalho e criando 

outros em virtude do avanço das tecnologias da informação e comunicação. 

  Os profissionais do direito pautados pela prática da ética no exercício de suas 

atribuições, no qual se espera destes o engajamento e a consciência social, pois 

respondem por uma função social de notoriedade pública, não podendo de forma 

alguma ficar isolado em seu “mundinho” e apenas ser um cumpridor de mero oficio 

técnico, como ressaltado ao longo do trabalho é necessário que o jurista tenha uma 

grande visão da humanidade e busque a interdisciplinaridade, para compreensão dos 

fenômenos que ocorrem na sociedade.. 

Nesse contexto de integração das cadeias produtivas e do aperfeiçoamento 

dos processos de trabalho, que comercializa seus produtos através da rede mundial 

de computadores, sendo possível ficar conectado 24 horas por 7 dias da semana nos 

365 dias do ano, surgido assim, a modalidade de teletrabalho, um fenômeno mundial 

que veio para ficar. 

 De forma que primeiramente, buscou-se trazer uma conceituação básica sobre 

Direito do Trabalho, seus principais conceitos e princípios que norteiam a questão de 

comprovação de vínculo do trabalhador empregado, buscando fazer um resgate 

histórico da evolução do teletrabalho no mundo, e a possibilidade dessa modalidade 

ser uma forma de flexibilização das relações trabalhistas, cujo ideal almejado é a 

redução de custos das empresas e a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. 

Depois é demonstrado a evolução tecnológica da informática e o aumento dos 

principais modelos de gestão utilizados como estratégias empresarias no intuito de 

verificar o aumento do uso de ferramentas tecnológicas nas organizações pela 

necessidade de conhecer as necessidades dos clientes, podendo assim prever e 

antecipar demandas, a fim de, ganhar novos mercados consumidores. 



71 
 

 Em seguida buscamos trazer as diversas modalidades dessa modalidade, 

entre elas, o teletrabalho em domicilio, o teletrabalho nômade, o teletrabalho 

transnacional, o teletrabalho em telecentros, o telecottege, entre outros.   

  Assim também, como demonstrar aspectos relativos aos critérios de tempo a 

saber:  conectado ou desconectado e aos critérios de comunicação:  on-line ou off-

line, além de inovações como o teletrabalho robô e o teletrabalho ciborgue. 

Devemos salientar que o Brasil ainda é uma pais atrasado em relação aos 

países vizinhos do Mercosul que já há anos tem legislação própria regulamentando o 

teletrabalho, por isso,  buscou-se demonstrar a evolução desde o primeiro projeto 

brasileiro dessa modalidade , na forma do projeto de lei 4.505/2008  até  chegarmos 

na atual lei n.º 12.551/2011, no entanto pelas polêmicas geradas em torno da 

segurança jurídica, no sentido de que cabe aos tribunais dar a decisão sobre 

determinados assuntos como regulamentação de controle de jornada, horas extras, 

sobreaviso, intervalo de refeição, segurança do trabalhador, custos dos equipamentos 

e de infraestrutura, entre outros. 

Assim, trouxemos súmulas e julgados que enriquecem o presente trabalho a 

fim de buscar compreendermos esse universo novo do Direito Trabalho que ainda não 

está pacificado por conta da legislação precária que a nosso pensar teve sua 

importância, como um primeiro avanço em busca desse objetivo, mais que, ainda não 

foi adequada. 

No intuito de satisfazer os anseios das categorias econômicas e categorias 

profissionais foi elaborado um Projeto de Lei do Senado, a saber, a PL.274/2013 que 

propõe alteração na (CLT) trazendo um melhor esclarecimento sobre as regras e 

regulamentando de forma mais estruturada alguns pontos cruciais para melhor 

entendimento do tema, mas que ainda não foi aprovada e que também carece a nosso 

pensar, de alguns pontos de melhoria. 

  Apresentamos também para efeito pedagógico casos de empresas privadas 

brasileiras que tem implementado o teletrabalho com a modalidade em seus 

estabelecimentos e que tem logrado êxito, tanto parte dos empregadores com os 

resultados econômico-financeiros, quanto dos empregados, que além do aumento da 

qualidade de vida também demonstram um aumento de produtividade em suas rotinas 

de trabalho, no caso a Natura e a Siemens. 

 Demonstramos também que o Poder Público também em alguns Tribunais tem 

adotado a prática do Teletrabalho como forma de promover a redução de custos com 
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manutenção das instalações prediais com energia, água, ar condicionado, 

ventiladores e microcomputadores conectados à internet. 

Desta forma, embora polêmico, por sua vertente antagônica nos conflitos de 

interesses das classes econômicas e a classe operária, buscamos demonstrar que a 

negociação sindical é um caminho interessante para podermos cobrir essa lacuna 

deixada pela lei 12.551/2011, tendo como prerrogativa a (CF), que  já outorga a 

responsabilidade para esse,  ser um intermediário, tendo poder de postular e defender 

os interesses do trabalhador,  em busca de equilibrar as forças antagônicas  do Capital 

versus Trabalho. 

Ainda temos por analogia, na atual legislação trabalhista, o exemplo do 

Contrato de Trabalho em Tempo Parcial, que também é fruto de uma busca por 

flexibilização das leis trabalhistas e que precisa ser feita mediante anuência do 

Sindicato da Categoria Profissional. 

O Estado é o único que pode proteger através de normatizações a relações 

entre o Poder econômico e o indivíduo, pois esse sempre será parte débil, contra a 

concentração de Capital, principalmente com os Monopólios, Oligopólios e Carteis. 

Tal conjuntura, impõe, sem dúvida, a adoção de políticas públicas voltada aos 

interesses da sociedade mais carente da população, embora o assunto seja polêmico, 

principalmente na lógica de mercado, onde o objetivo é maximizar lucros e reduzir 

custos, deve o tema ser mais bem debatido com maior profundidade pelo operadores 

do direito, no intuito de criar grupos de estudos que possam fomentar o debate no 

mundo jurídico sobre a situação do teletebalho e o impacto das novas tecnologias 

sobre o mundo do trabalho, o combate à desigualdade social no pais , a luta pela 

dignidade da pessoa humana como pessoa amplamente protegida na constituição. 

Não queremos que ocorra um retrocesso nos direitos trabalhistas já 

conquistados e dignos da classe trabalhadora que tanto sofreu em nosso pais, mas é 

preciso estar atento a realidade global onde as empresas competem em nível global 

para conquistarem novos mercados, e nesse ponto entra os operadores do direito que 

precisam enfrentar as novas demandas da sociedade pós-industrial. 

 Aqui sobreleva o aspecto do trabalho livre, impõe-se a valorização do trabalho 

humano, pois a valorização do trabalho humano consta como um dos fundamentos 

da nossa Constituição (art. 1.º, IV) e que a ordem social tem como base o primado do 

trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social (art.193). Assim a anuência 

dos Sindicatos nos Contratos de Teletrabalho surge como uma proteção ao 
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teletrabalahdor e   que não haja um retrocesso nos direitos trabalhistas já adquiridos, 

e não deixar que esse contrato  fique a cargo  apenas da livre negociação entre as 

partes, lembrando que historicamente em nosso país é complexa de acontecer, 

principalmente sabendo-se que  o trabalhador em qualquer forma de contrato, sempre 

foi e sempre será , a parte débil da relação entre Empregador e Empregado, ou seja, 

donos dos meios de produção (Empregador) e donos da Força Trabalho (Empregado). 

É, pois, nesse contexto que nasce este breve trabalho, buscando conhecer a 

maravilhosa beleza da ciência jurídica e toda as intrigantes questões como a 

intervenção do Estado na Economia, pode promover a igualdade e a dignidade da 

pessoa humana, principalmente no que tange ao fluxo circular da renda, onde o 

trabalhador precisa vender sua mão de obra em troca de um salário, para que possa 

satisfazer suas necessidades e a sua subsistência. 

O teletrabalho é uma realidade irreversível e com certeza muitas outras 

realidades sociais no mundo do trabalho estão para serem transformadas, nesse 

sentido, acreditamos na importância do aprofundamento sobre esse tema tão atual e 

urgente que é o Teletrabalho. 

Reafirma-se, assim, que o presente trabalho não tem por intenção esgotar o 

assunto, ao contrário, sugere-se aos operadores do direito a capacitação constante e 

o aprofundamento da questão do teletralho, afim de que não haja um retrocesso nos 

direitos trabalhistas, mas que aproveitemos a oportunidade de participarmos de  uma 

tendência de nível mundial, nos mobilizando para que haja uma legislação clara e 

específica para os teletrabalhadores,  que a nosso pensar será sem dúvida uma das 

modalidades que mais irá crescer na seara do Direito do Trabalho, também 

entendemos que a dignidade da pessoa humana deve ser cada vez mais respeitada , 

assim como o ser humano.   
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Anexo I 

Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011. (D.O.U. 16/12/11) 

Interferência (s) Requisito (s) 

Altera Decreto-Lei 5.452, de 01-05-1943 

  

  

Altera o art. 6° da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei n° 5.452, de 1o de maio de 1943, para equiparar os efeitos 

jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados 

à exercida por meios pessoais e diretos. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O art. 6o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 

empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde 

que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. 

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." (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 15 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Paulo Roberto dos Santos Pinto 
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