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RESUMO 
 

BUENO, L. C. A escravidão contemporânea e digital do empregado em regime de 

teletrabalho. 2018. 47f. Monografia (Especialização). Faculdade de Direito de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 2018. 

 

O presente estudo propõe uma análise acerca da era das inovações tecnológicas e a influência 

desse cenário nas relações de trabalho. A contemporaneidade está a bordo da 4ª Revolução, a 

tecnológica, com a disrupção do passado e as modernizações, sendo o trabalhador introduzido 

nesta sistemática, que poderá afetar direitos fundamentais da classe. Aproveitando-se do 

momento, o legislador nacional apresenta na nova legislação trabalhista, comumente 

denominada “reforma trabalhista”, amoldando à situação tecnológica e à realidade laboral, a 

disciplina do teletrabalho. Assim, diferentemente ao que acontecia na realidade da época da 

edição das ordinárias legislações do direito do trabalho, com a prestação de serviços 

preponderantemente na sede da atividade empresarial, atualmente o teletrabalho ingressa na 

esfera laboral suntuosamente e, para uma caracterização integral, se configura pelo laboro 

fora das dependências do empregador com a utilização de tecnologia de informação. Em que 

pese a existência de reduzidos benefícios, à classe trabalhadora com a modalidade, os quais 

serão enfrentados em tópico específico, sobrevém a problemática de exploração demasiada do 

trabalhador. A realização de jornadas de trabalho extensas pelo afastamento das regras de 

duração de trabalho; pela ausência inerente de fiscalização por órgãos de proteção no 

ambiente residencial, podendo ser degradantes; pelo distanciamento do trabalhador de 

organizações sindicais, por ausência de convívio no ambiente laboral e alcance pelos órgãos e, 

até mesmo socialmente, com preponderância o surgimento de doenças sobre a obsessão ao 

trabalho. Na consagração de preceitos da Constituição Federal Brasileira mostra-se 

fundamental a importância da busca da promoção do mandamento da proteção da dignidade 

da pessoa humana. Assim sendo, este estudo tem o condão de demonstrar as ameaças da nova 

disciplina do teletrabalho e a negligência de algumas proteções ao trabalhador, bem como 

alinhar possíveis enquadramentos da figura do trabalho escravo contemporâneo. Diante dessas 

considerações, não é forçoso relembrar a tentativa global de compliance no combate às 

condutas configuradoras do trabalho escravo contemporâneo, o qual demonstra retrocessos à 

classe trabalhadora e evidentemente à ordem democrática.  

 

Palavras-chave: Contemporâneo. Digital. Escravidão. Escravo. Reforma. Teletrabalho. 

Trabalhista.  

 



 

ABSTRACT 

 
BUENO, L. C. TÍTULO EM INGLÊS. 2018. 47f. Monografia (Especialização). Faculdade 

de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 2018. 

 

The work presented proposes an analysis about the era of technological innovations and the 

influence of this scenario in the labor relations. Contemporaneity is aboard the 4th 

Revolution, a technological, with the disruption of the past and modernizations, and the 

worker is introduced into this system, which may affect fundamental rights of the class. 

Taking advantage of the moment, the national legislator introduces in the new labor 

legislation, commonly denominated "labor reform", adjusting the technological situation and 

the labor reality, disciplines the telecommuting. Thus, unlike what happened in the time of the 

edition of the ordinary laws of labor law, with the provision of services preponderantly in the 

headquarters of the business activity, today telework enters the labor sphere sumtuously and, 

for an integral characterization, out of the dependencies of the employer with the use of 

information technology. In spite of the existence of reduced benefits the working class with 

the modality, which will be faced in a specific topic, comes to the problem of too much 

exploitation of the worker. Extensive working hours, due to the absence of working hours; 

inherent absence of supervision by protection organs in the residential environment and may 

be degrading; distancing of workers from union organizations, lack of social interaction in the 

workplace and reach by organs and even socially, with a preponderance of disease on the 

obsession with work. In the consecration of precepts of the Brazilian Federal Constitution, the 

importance of the search for the promotion of the protection of the dignity of the human 

person is fundamental. Thus, the present study has the purpose of demonstrating the threats of 

the new discipline of teleworking and the neglect of some protections to the worker, as well as 

aligning the possible frameworks of the figure of contemporary slave labor. In the face of 

these considerations, it is not necessary to recall the global attempt to compile in the struggle 

against the configurative behaviors of contemporary slave labor, which shows setbacks of the 

working class and, of course, the democratic order. 

 

Key words: Contemporary. Digital. Slavery. Slave. Reform. Telecommuting. Labor. 
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INTRODUÇÃO 

 

No desenvolvimento do presente estudo buscou-se a análise da era das inovações 

tecnológicas e a influência nas relações de trabalho. 

O exame de questões precípuas e contemporâneas de inovação e a interferência no 

ambiente da esfera laboral são perturbantes. Ora, defrontar-se com revoluções se contrapondo 

com situações precárias de proteção do trabalhador demonstra a ambivalência de paradigmas.  

O paradoxo da evolução e do beneficio ao trabalhador pela nova disciplina do 

teletrabalho, disciplinada pela Lei 13.467/17, “reforma trabalhista”, é ressaltado como forma 

automática pelos apontamentos tênues deflagrados.  

Com a inserção da tecnologia nas relações de trabalho as modificações da maneira de 

prestação de serviços é disruptiva, entretanto a posição secundária de proteção ao trabalhador 

ainda obedece a semblante de séculos passados. Nesse diapasão, pretende-se analisar a 

incompatibilidade da ideia de modernidade tecnológica, pode-se assim dizer, e o risco que 

implica a possibilidade de práticas escravistas nas relações de trabalho de séculos passados.  

É exatamente esse impasse que põe em cena na atualidade, pois compatibilizar 

sistemas tecnológicos com a proteção do trabalhador é um esforço ao operador de direito, a 

qual é dificuldade com novel legislação trabalhista.  

A introdução pela “reforma trabalhista” da modalidade de prestação de serviços em 

teletrabalho, com negligência ao cuidado com o trabalhador, ante a exclusão da proteção a à 

jornada, da fiscalização dos órgãos de proteção, das organizações sindicais e do convívio 

social o torna refém de um sistema de desvalorização da dignidade da pessoa humana e do 

valor social do trabalho, afastando o projeto jurídico constitucional. Nesse contexto, o 

enfrentamento da temática, sob o ponto de vista da proteção do trabalhador, busca apresentar 

a preocupação latente de configuração de condutas análogas à escravidão, cenário de 

retrocesso social e igualmente de afronta à ordem democrática.  

Desse modo, o estudo apresenta a visão geral do trabalho escravo contemporâneo, as 

práticas configuradoras e a recente decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanados 

(CIDH) condenando o estado brasileiro ao padrão de inobservância de direitos mínimos à 

classe trabalhadora.  

De outra parte, relata o empoderamento da era tecnológica e seus reflexos no contrato 

de trabalho, que inclui o teletrabalho e sua problemática na contemporaneidade. Assim, pela 
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reflexão da ideia de modernidade e a própria falência da matriz protetora do direito do 

trabalho, busca um estudo e interjeição de aviso da preocupação de afronta a direitos mínimos 

em homenagem à realidade capitalista patronal e, igualmente, o incentivo à escravidão 

moderna. 
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1 VISÃO GERAL DO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO E 

PRÁTICAS CONFIGURADORAS 
 

Inicialmente, sobre o conceito da escravidão moderna, merece destaque o detalhamento 

abrangente expresso no Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de 

Escravo redigido pelo Ministério do Trabalho e Emprego: 

(...) qualquer trabalho que não reúna as mínimas condições necessárias para garantir 

os direitos do trabalhador, ou seja, cerceie sua liberdade, avilte a sua dignidade, 

sujeite-o a condições degradantes, inclusive em relação ao meio ambiente de 

trabalho, há que ser considerado trabalho em condição análoga à de escravo. A 

degradação mencionada vai desde o constrangimento físico e/ou moral a que é 

submetido o trabalhador (...) até as péssimas condições de trabalho e de 

remuneração: alojamentos sem condições de habitação, falta de instalações 

sanitárias e de água potável, falta de fornecimento gratuito de equipamentos de 

proteção individual e de boas condições de saúde, higiene e segurança no trabalho; 

jornadas exaustivas; remuneração irregular, promoção do endividamento pela venda 

de mercadorias aos trabalhadores (truck system). Assim, ao contrário do estereótipo 

que surge no imaginário da maioria das pessoas, no qual o trabalho escravo é 

ilustrado pelo trabalhador acorrentado, morando na senzala, açoitado e ameaçado 

constantemente, o trabalho em condição análoga à de escravo não se caracteriza 

apenas pela restrição da liberdade de ir e vir, pelo trabalho forçado ou pelo 

endividamento ilegal, mas também pelas más condições de trabalho impostas ao 

trabalhador. (BRASIL, 2011, p. 12) 

 

Como estabelece a conceptualização do manual de conjectura nacional e de reverência 

ao cenário internacional, as condutas ressalvadas integram um sistema de retrocesso social, 

devendo ser eliminadas do plano das relações de trabalho.  

A busca pela eliminação das práticas configuradoras do trabalho escravo 

contemporâneo tem suporte na clássica vulnerabilidade do trabalhador, o qual sujeita-se pela 

sobrevivência própria e de sua família a situações indignas e, igualmente, desumanas.  

E pelo sobrepeso natural da força do capital em relação ao trabalhador hipossuficiente 

que se institui uma previsibilidade sistêmica, justificando a necessidade de ações estatais e de 

toda a sociedade a conscientização e o combate da lamentável realidade.  

Assim, afastando-se da clássica visão da escravidão por algemas, novas condutas 

precarizadoras são inseridas na atualidade com a finalidade de resguardar o projeto 

constitucional de efetivação da dignidade da pessoa humana.  

Por homenagem à dignidade da pessoa humana, o artigo 5º, caput e inciso I da 

Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), salvaguardando os direitos fundamentais, 

apresentam os direitos à liberdade e igualdade, considerados principais óbices de repulsa de 

qualquer forma de trabalho em condições análogas à de escravo.  
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O modelo constitucional surge das disposições internacionais como Convenção sobre 

a Escravatura, elaborada em 1926, seguida pela Convenção Suplementar sobre a Abolição da 

Escravatura do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura, em 

1956, ratificadas pelo Brasil por intermédio do Decreto n. 58.563 de 1 de junho de 1966. A 

seguir, o Brasil ratifica a Convenção n. 29 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

sobre o trabalho forçado e obrigatório com o Decreto n. 41.721, de 25 de junho de 1957, e a 

Convenção n. 105 de abolição do trabalho forçado, integrada ao sistema brasileiro pelo 

Decreto n. 58.822, de 14 de julho de 1966. Derradeiramente, o Estado brasileiro apresenta a 

redação do artigo 149 do Código Penal (BRASIL, 1940), com detalhamento de condutas 

análoga à de escravo, compreendendo a submissão a trabalhos forçados ou a jornada 

exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 

qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.  

Nesse contexto, pela importância do tema e necessidade de efetivação de uma relação 

de trabalho digna, a Organização das Nações Unidas (ONU), inclusive, apresenta como 

caráter sustentável em sua agenda 2030 o objetivo de nº 8 em “promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 

para todos” (BRASIL, 2017b). 

O Estado tem a função de efetivar os mandamentos constitucionais e movimentos 

mundialmente consagrados, garantindo que seres humanos não se tornem escravos diante do 

capital, vislumbrando o progresso social. Ora, tal pujança contemporânea está na eliminação 

de qualquer situação análoga a de escravidão, objetivo central, atual e mundial de luta pelo 

equilíbrio contratual e ponto crucial de efetivação de direitos humanos.  

 

1.1 Da recente condenação do Estado brasileiro em condutas análogas à escravidão 

 

No ano de 2016, o Brasil foi condenado pela CIDH pela existência de condutas 

análogas à escravidão em território nacional no julgamento do popular caso “Trabalhadores 

Fazenda Brasil Verde” (BRASIL, 2016b).  

Importante ressalvar a magnitude do órgão julgador, sendo a CIDH a instituição 

soberana do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, responsável pelo 

julgamento de casos de significativa afronta a direitos mínimos da pessoa humana. Registrou 

a respeitável sentença os trabalhadores brasileiros de uma das maiores propriedades rurais de 
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cultivo pecuário serem submetidos a condições laborais desumanas e degradantes, inclusive, 

com restrição da liberdade.  

É de realce ser o Estado brasileiro o pioneiro na condenação pela CIDH, colocando o 

país em destaque perante a visão mundial de cegueira na proteção de direitos trabalhistas.  

Em apertada síntese, diante da extensão da sentença, o Estado brasileiro foi negligente 

na prevenção e reparação da prática da escravidão contemporânea, violando o regramento da 

Convenção Americana de Direitos Humanos na proibição da escravidão e da servidão (artigo 

25), nas garantias judiciais (artigo 8º) e na proteção judicial (artigo 25º), insurgindo em uma 

condenação de repercussão mundial (BRASIL, 1992).  

É sob esse enfoque que se apresentam pontos relevantes da sentença condenatória 

brasileira pela consagrada Corte, que descreve a estória brasileira, in verbis:  

295. Inicialmente, é necessário registrar que não há controvérsia entre as partes 

sobre a evolução histórica do fenômeno da escravidão no Brasil, em particular 

no ambiente rural. Tampouco há controvérsia sobre as denúncias realizadas pela 

CPT e outras organizações a partir da década de 1970, sobre a ocorrência de 

“trabalho escravo ”nas regiões norte e nordeste do país, e tampouco sobre a 

Fazenda Brasil Verde, especificamente do ano 1988 até o ano 2000 [...]. [grifos 

meus]  

 

Como logo se verá, a CIDH transcreve, ainda resumidamente, sobre a realidade 

presente:  

303. O resumo dos fatos contidos nos parágrafos anteriores indica a evidente 

existência de um mecanismo de aliciamento de trabalhadores através de 

fraudes e enganos. Ademais, a Corte considera que, com efeito, os fatos do caso 

indicam a existência de uma situação de servidão por dívida, uma vez que, a partir 

do momento em que os trabalhadores recebiam o adiantamento em dinheiro por 

parte do gato, até os salários irrisórios e descontos por comida, medicamentos e 

outros produtos, originava-se para eles uma dívida impagável. Como agravante a 

esse sistema, conhecido como truck system, peonaje ou sistema de barracão em 

alguns países, os trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas de 

trabalho, sob ameaças e violência, vivendo em condições degradantes. Além 

disso, os trabalhadores não tinham perspectiva de poder sair dessa situação em razão 

de: i) a presença de guardas armados; ii) a restrição de saída da Fazenda sem o 

pagamento da dívida adquirida; iii) a coação física e psicológica por parte de gatos e 

guardas de segurança e iv) o medo de represálias e de morrerem na mata em caso de 

fuga. As condições anteriores se potencializavam em virtude da condição de 

vulnerabilidade dos trabalhadores, os quais eram, em sua maioria, analfabetos, 

provenientes de uma região muito distante do país, não conheciam os arredores da 

Fazenda Brasil Verde e estavam submetidos a condições desumanas de vida. [grifos 

meus]  

304. Diante do exposto, é evidente para a Corte que os trabalhadores resgatados 

da Fazenda Brasil Verde se encontravam em uma situação de servidão por 

dívida e de submissão a trabalhos forçados. Sem prejuízo do anterior, o Tribunal 

considera que as características específicas a que foram submetidos os 85 

trabalhadores resgatados em 15 de março de 2000 ultrapassavam os elementos da 

servidão por dívida e de trabalho forçado, para atingir e cumprir os elementos 

mais estritos da definição de escravidão estabelecida pela Corte (par. 272 supra), 
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em particular o exercício de controle como manifestação do direito de 

propriedade. Nesse sentido, a Corte constata que: i) os 80 trabalhadores se 

encontravam submetidos ao efetivo controle dos gatos, gerentes, guardas armados da 

fazenda, e, em última análise, também de seu proprietário; ii) de forma tal que sua 

autonomia e liberdade individuais estavam restringidas; iii) sem seu livre 

consentimento; iv) através de ameaças, violência física e psicológica, v) para 

explorar seu trabalho forçado em condições desumanas. Além disso, as 

circunstâncias da fuga realizada pelos senhores Antônio Francisco da Silva e 

Gonçalo Luiz Furtado e os riscos enfrentados até denunciarem o ocorrido à Polícia 

Federal demonstram: vi) a vulnerabilidade dos trabalhadores e vii) o ambiente de 

coação existente nesta fazenda, os quais viii) não lhes permitiam alterar sua situação 

e recuperar sua liberdade. Por todo o exposto, a Corte conclui que a circunstância 

verificada na Fazenda Brasil Verde em março de 2000 representava uma 

situação de escravidão. [grifos meus] 

 

No documento, como esperado, a violação à integridade e liberdade pessoais mereceu 

destaque:  

306. No presente caso, os representantes alegaram que a situação fática e as 

circunstâncias presentes na Fazenda Brasil Verde em março de 2000 também 

representariam violações aos direitos à personalidade jurídica, à integridade 

pessoal, à liberdade pessoal, à honra e dignidade e ao direito de circulação e 

residência. A este respeito, o Tribunal nota que estas alegações fazem referência aos 

mesmos fatos que já foram analisados à luz do artigo 6 da Convenção. A este 

respeito, a Corte considera que, em virtude do caráter pluriofensivo da escravidão, 

ao submeter uma pessoa a esta condição, são violados vários direitos 

individualmente, alguns em maior ou menor intensidade, dependendo das 

circunstâncias fáticas específicas de cada caso. Sem prejuízo do anterior, em 

virtude da definição específica e complexa do conceito de escravidão, quando se 

trata da verificação de uma situação de escravidão, estes direitos são 

subsumidos na Convenção sob o artigo 6. Nesse sentido, a Corte considera que a 

análise da violação ao artigo 6 da Convenção já tomou em consideração os 

elementos alegados pelos representantes com o violações a outros direitos, pois na 

análise fática do caso a Corte constatou que a violação à integridade e à 

liberdade pessoais (violência e ameaças de violência, coerção física e psicológica 

dos trabalhadores, restrições da liberdade de movimento), os tratamentos indignos 

(condições degradantes de habitação, alimentação e de trabalho) e a limitação da 

liberdade de circulação (restrição de circulação em razão de dívidas e do trabalho 

forçado exigido), foram elementos constitutivos da escravidão no presente caso, 

de modo que não é necessário fazer um pronunciamento individual a respeito 

dos outros direitos alegados pelos representantes.445 Não obstante isso, Serão 

levados em consideração ao realizar a determinação sobre a responsabilidade estatal 

no presente caso e no que for pertinente ao ordenar as reparações. [grifos meus] 

 

A partir da desonra reconhecida internacionalmente, a Corte instituiu vasta garantia de 

não repetição do delito de trabalho escravo, destacando, pela extensão da sentença e 

vinculação com o trabalho proposto, especialmente o item IX, letra “c.5” apresentando as 

políticas públicas:  

463. A Comissão solicitou que o Estado adote uma série de políticas públicas para 

prevenir e castigar o trabalho escravo. Entre estas Destaca: i) a implementação 

contínua das políticas públicas e de medidas legislativas e de outra natureza 

para a erradicação do trabalho escravo; em especial, o Estado deve monitorar a 

aplicação e punição de pessoas responsáveis por trabalho escravo, em todos os 

níveis; ii) o fortalecimento do sistema jurídico e a criação de mecanismos de 
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coordenação entre a jurisdição penal e a jurisdição trabalhista para superar os 

vazio s gerados na investigação, processamento e punição das pessoas 

responsáveis pelos delitos de servidão e trabalho forçado; iii) assegurar o estrito 

cumprimento das leis trabalhistas relativas às jornadas laborais e o pagamento 

em igualdade em relação aos demais trabalhadores assalariados e iv) a adoção das 

medidas necessárias para erradicar todo tipo de discriminação racial, em particular 

levar a cabo campanhas de conscientização da população nacional e dos 

funcionários do Estado, incluindo os operadores de justiça, sobre discriminação e 

submissão a servidão e trabalho forçado. [grifos meus]. 

 

Atuar mais intensamente pelo cumprimento das leis relativas às jornadas laborais e ao 

fortalecimento de um sistema protetivo é a preocupação da Corte em sanar as situações 

desumanas, consagradas na realidade brasileira.  

Da simples leitura do mandamento, observa-se o grito profético da Corte de que na 

ausência de cumprimento das leis trabalhistas, bem como da implementação de políticas 

públicas e medidas legislativas e de outra natureza para a erradicação do trabalho escravo, 

novas constatações certamente ocorrerão no futuro, estagnando o progresso social e 

inviabilizando o projeto constitucional e democrático de efetivação de direitos. 
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2 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SEUS REFLEXOS NO CONTRATO 

DE TRABALHO 
 

A primeira Revolução Industrial ocorreu no século XVIII com a criação das máquinas 

a vapor, iniciando a mecanização da indústria têxtil. Já no século XIX, segunda Revolução 

Industrial, o desenvolvimento da energia elétrica e a exploração do petróleo ganharam 

destaque. A partir de 1970, século XX, a utilização de computadores, automações de 

processos e introduções de robôs marcaram a história da terceira Revolução Industrial. 

A visão do mundo no século XXI, o atual, apresenta mudanças aliadas à inteligência 

artificial, utilização de algoritmos, big date, realidade aumentada, impressões 3D, simulações 

virtuais, startups no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores com base 

tecnológica, ou seja, panorama de que tudo que se faz de forma digital. Este período é 

intitulado de a quarta Revolução Industrial, a tecnológica.  

Frente a esse cenário de progresso tecnológico eminente, os reflexos no mundo do 

trabalho ocorrem igualmente, reformulando toda a trivial relação, no ano 2016 a OIT já 

apresentava sua inquietação com as mutações tecnológicas: 

O mundo do trabalho encontra-se igualmente em mutação como resultado do rápido 

progresso tecnológico. A microinformática e as tecnologias de informação, os 

progressos nos domínios da robótica, software e inteligência artificial e a 

multiplicidade de serviços disponíveis na Internet mudaram o modo de produção e 

fornecimento de bens e serviços. Estas inovações fortaleceram as ligações entre a 

indústria transformadora, o setor da agricultura e o setor dos serviços, afetando 

inevitavelmente a organização do trabalho. Como o desaparecimento de trabalhos 

rotineiros, têm vindo a aparecer novos empregos na economia do conhecimento, na 

economia verde e na economia de cuidados, tanto em países em desenvolvimento 

como industrializados. Segundo as estimativas da OIT, a transição para uma 

economia mais verde poderá gerar entre 15 a 60 milhões de novos postos de trabalho 

a nível mundial nas próximas décadas. Os tipos de trabalho relacionados com a 

digital facilitam a conexão entre trabalhadores e empregadores e oferecem 

flexibilidade, mas também trazem desafios no sentido de garantir condições de 

trabalho digno. Sem contratos formais, estas novas modalidades podem implicar 

horários de trabalho excessivos e proteção social reduzida. Devido à natureza 

descentralizada destes empregos, torna-se mais difícil aos trabalhadores 

organizarem-se e exercerem o seu direito à negociação coletiva (BRASIL, 2016a, p. 

5). 

 

A preocupação da organização apresenta linear procedência. Atualmente, a 

inteligência artificial está cada vez mais presente na sociedade. A utilização de algoritmos 

estatísticos por softwares hábeis reproduz uma racionalidade humana a atividades de forma 

surpreendente, seja na definição das rotas melhores pelo sistema GPS, influência na escolha 
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de um produto para compra (big date), seleção de músicas de uma playlist mediante as que 

são mais ouvidas, escolha de viagens pelas pesquisas realizadas nos navegadores, entre outras.  

Na esfera jurídica não é diferente. A influência da tecnologia é destacada na utilização, 

pelo Colendo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, de algoritmos de inteligência artificial 

para a distribuição de processos e no direito comparado observam-se as cortes utilizarem o 

mesmo sistema para definir fianças, penas e liberdade condicional. É o caso dos Estados 

Unidos decidindo por intermédio da utilização da programação com base de dados das 

características das pessoas:  

Tribunais e juizados dos Estados Unidos usam algoritmos para determinar o “risco” 

de um réu, que varia da probabilidade de um indivíduo cometer outro crime à 

probabilidade de um réu comparecer ao tribunal quando intimado. Resultados de 

cálculos algorítmicos orientam decisões sobre fianças, sentenças e liberdade 

condicional. Cada ferramenta pretende tornar mais precisa a tomada de decisões 

humana, de forma a melhor alocar recursos finitos. (TASHEA, 2017). 

 

Em tratativas iniciais à contratação, algoritmos decidem e influenciam na contratação 

de funcionários pelas empresas por dados e, em linha reta, questões de gestão do contrato de 

trabalho. Desde que foi anunciada, a inteligência artificial opera como se a atuação humana 

fosse minimizada ou até mesmo dispensada. Com isso, a humanidade e as relações de 

trabalho sofreram intensas transformações. Nesse período de transição, não restam dúvidas, 

em pleno século XXI, a tecnologia ser precursora de um novo formato de contrato de trabalho 

e é ilógico imaginar qualquer relação de emprego sem algum meio digital ou eletrônico unido 

à conjectura laboral.  

Como que de forma natural, a tecnologia aplicada ao trabalho ganhou destaques na 

adequação à realidade de novas modalidades de trabalho, em que conceitos são restaurados 

pela contemporaneidade.  

Como consequência dessa predominância tecnológica, os requisitos da relação de 

emprego apresentados no artigo 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) (BRASIL, 

1943) obtêm novas nuances. Na clássica definição de Maurício Godinho Delgado, os 

elementos da relação de emprego são o trabalho não eventual, prestado “intuitu personae” 

(pessoalidade) por pessoa física, em situação de subordinação, com onerosidade 

(DELGADO, 2015, p. 300).  

Da leitura do conceito adaptando a realidade tecnológica é perceptível verificar os 

elementos em um viés revolucionário.  
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O trabalho não eventual, sinônimo de habitual, é caracterizado por contrato de trabalho 

em que se dispõe acerca da sistemática de prestação de serviços, que podem ser realizados 

independentemente do local de prestação de serviços, medindo a habitualidade pela entrega 

ou realização do trabalho proposto, predominantemente na atualidade de forma virtual.  

O viés identificador da pessoalidade é cibernético, como por exemplo, pelo simples 

rastreamento de login e logoff em sistemas.  

A noção de subordinação é basicamente o empregado ficar sujeito às ordens do 

empregador, ante ao princípio da alteralidade, que não deve alcançar a vida pessoal do 

obreiro. Vale destacar o instituto ser apresentado de forma mais detalhada pela doutrina, 

consubstanciado no posicionamento e na subclassificação do instituto como sendo nas 

palavras de Maurício Godinho Delgado de dimensão clássica, objetiva e estrutural 

(DELGADO, 2015, p. 313).  

Na definição, o doutrinador Amauri Mascaro Nascimento: 

O trabalho subordinado é aquele no qual o trabalhador transfere a terceiro o poder de 

direção sobre o seu trabalho, sujeitando-se como consequência ao poder de 

organização, ao poder de controle e ao poder de disciplina deste. (NASCIMENTO, 

2004, p. 407). 

 

É um entender de obediência do poder de comando do empregador, essência da 

subordinação jurídica, diante do status de dependência do empregado. Contudo, na realidade 

tecnológica a subordinação é um tanto diversificada, o empregador dirige o trabalho, tanto 

pela fiscalização remota do empregador emitindo ordens e gerindo a atividade laboral, ou até 

realizada por softwares inteligentes. Aqui reside uma equiparação das decisões humanas, com 

softwares altamente desenvolvidos determinando o trabalho a ser realizado pelo empregado, a 

quantia relativa aos serviços prestados e, inclusive, a análise do desempenho do profissional.   

A onerosidade é indiscutível, eletrônica, atualmente realizada por recibos de 

pagamento e transações em contas bancárias, sem qualquer contato físico e direto entre 

empregado e empregador.  

Ademais, pelas novas modalidades de empresas, trabalhadores são introduzidos em 

plataformas tecnológicas, em que sequer existe na realidade física a dependência física do 

empregador.  

De fato, em que pese a polêmica acerca da relação de trabalho entre o motorista e a 

famosa empresa multinacional e americana Uber, a exemplificação da dinâmica tecnológica é 

posta em análise como viés exemplificativo do avanço: 
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A Uber usa softwares com uso de algoritmos para supervisionar, administrar e 

controlar os motoristas, que são constantemente rastreados e avaliados. É o 

software que determina quem, de que forma, e por qual valor o prestador de 

serviço vai ser remunerado pela corrida. Ainda, pode determinar a outro 

humano que demita o prestador de serviço, caso o mesmo não receba 

recomendações positiva dos usuários. [grifos meus] (TEDESCHI, 2017). 

 

A adaptação do direito do trabalho frente às transformações tecnológicas é assunto em 

evidência e o olhar dos operadores de direito na adequação da realidade proposta é propulsora 

de uma tutela atenta às especificidades do ramo jus laboral.  

O mundo corporativo não é mais o mesmo. As novas gerações são caracterizadas por 

profissionais indiscutivelmente inseridos no mundo digital, denominados “superprofissionais” 

ou “multitarefas” pela utilização de ferramentas virtuais e de comunicação, simultaneamente.  

Com o grande avanço da tecnologia da informação ocorreu uma mudança social 

significativa diante das novas gerações intituladas “Y”, ou seja, “nativos da internet”, já 

denominados profissionais multitarefa, gerando a sucessora “Z”, considerada como “digitais 

nativos” (CHIARELLA, 2017, p.19).  

E, em face destas transformações, surge a modalidade de prestação de serviços por 

teletrabalho, objeto de apreciação neste estudo, caracterizado pelo trabalho desenvolvido fora 

das dependências do empregador, apresentando mudanças nos aspectos produtivos, sociais e 

familiares do trabalhador. 

Curiosamente, o teletrabalho é utilizado mundialmente e uma recente pesquisa 

desenvolvida pela SAP Consultoria com apoio institucional da Sociedade Brasileira de 

Teletrabalho e Teleatividades (SOBRATT) no ano de 2016 apresentou ser 68% o percentual 

de empresas praticantes de teletrabalho no Brasil, em suas diferentes modalidades (Ex.: Home 

Office, Trabalho de Campo):  

68% é o percentual de empresas praticantes de teletrabalho no Brasil, em suas 

diferentes modalidades (Ex.: Home Office, Trabalho de Campo). O número 

apresentando é distante quando comparado a outros mercados como Estados Unidos 

com 85% (1), Canadá 85% (2), França e Alemanha com 77% (1). De acordo com as 

empresas a frase que melhor define processo de Home Office é “Gerenciamento 

baseado em resultados, ao invés da presença física” (71%). (SOBRATT, 2016). 

 

Há a demonstração da inevitável expansão de parte significativa da modalidade de 

prestação de serviços em teletrabalho, concluindo-se que o trabalho no século XXI está 

focado no que você faz e não onde você faz (SOBRATT, 2015), com a emancipação da 

exigência física nas dependências do empregador.  
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Não podem ser afastados os novos desafios impostos, igualmente os cuidados 

protetivos na implementação das tecnologias no contrato de trabalho.  

O Fórum Econômico Mundial, em sua reunião anual, no ano de 2018, inflou como 

questão de relevância os impactos no mundo do trabalho diante da 4ª Revolução Industrial e o 

diretor do departamento de ciência e estudos em tecnologia da organização, Thomas Philbeck, 

ressalva:  

Como será o trabalho do futuro à luz das novas tecnologias? [...] na sua opinião, para 

avançar nesse futuro incerto a responsabilidade terá que ser compartilhada – cabe a 

indivíduos buscarem novas habilidades, mas também a governos darem os recursos 

e as oportunidades para isso. [...] não é certo que o futuro será uma distopia 

tecnológica, nem que ele será uma utopia tecnológica. Vai depender de como vemos 

o mundo e se assumimos responsabilidades (ARCOVERDE, 2018). 

 

Assim, o constante aprimoramento, com estratégias disruptivas, será o diferencial do 

profissional do futuro, entretanto o amparo à sua vulnerabilidade deve ser resguardado, como 

um inter-relacionamento entre os institutos. Com isso, de outra frente, a incorporação de 

novas tecnologias ocasionará a migração de formas de prestação de serviços tradicionais para 

os inovadores, em que não se despreza que o conhecimento do ser humano será o diferencial 

na ocupação de vagas de emprego, entretanto os governos darem recursos, oportunidades e 

proteção aos trabalhadores para aos novos cenários apresentados é de proeminência.  

O que se analisou, desse modo, com este estudo, é como o estado brasileiro tem 

realizado sua responsabilidade em salvaguardar a redução da desigualdade eminente do 

trabalhador frente a avalanche tecnológica imposta, por derradeiro, o ressalto ao teletrabalho. 
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3. O TELETRABALHO NA ATUALIDADE 

 

A “reforma trabalhista”, de forma eloquente, regulou o teletrabalho, entretanto a 

princípio, em semelhança à realidade de séculos passados, apresenta aspectos históricos 

relevantes sobre a modalidade. A realidade retórica apresentava um cenário, ordinariamente, 

em que o local de prestação de serviços do trabalhador compatibilizava com a sede da 

atividade empresarial. Isto era estipulado pelo próprio caráter centralizador do método de 

produção, que agregava ou chamava para si todas as etapas da fabricação do produto: 

quase nada se descentralizava (DIAS et al., 2018, p. 56).  

Em mesmo sentido, era difícil imaginar o surgimento do trabalho em âmbito 

residencial e, até mesmo, se haveria uma típica relação de emprego na modalidade. Ora, a 

inerência a ordens presenciais era enraizada na mentalidade dos sujeitos da relação 

empregatícia, pelo trabalho essencialmente no âmbito da sede da atividade empresarial. Nesse 

contexto, o trabalhador sujeitava-se naturalmente ao poder de comando direto do 

empregador, de quem recebia habitual e rotineiramente ordens múltiplas e presenciais 

(DIAS et al., 2018, p. 56).  

Com a evolução, novos parâmetros de interpretação surgiram. A legislação laboral 

inicial, amoldando-se com o princípio da proteção, evidencia no artigo 6º da CLT na ausência 

de distinção entre o trabalho prestado na sede da atividade empresarial e a distância, que pode 

ou não ser realizada em município, desde que existam os requisitos da relação de emprego.  

Observe-se que, para caracterização do teletrabalho há necessidade que o trabalho 

prestado a distância seja comumente de realização nas dependências do empregador, com os 

requisitos da relação de emprego, pela não eventualidade, pessoalidade, subordinação e 

onerosidade, as quais são amoldadas à realidade da modalidade do teletrabalho.  

Ainda que seja a distância da sede da atividade empresarial, é reconhecido por realçar 

a finalidade do resultado da prestação dos serviços ou do produto da atividade empresarial, 

afastado fisicamente do empregador.  

A legislação internacional marcou o trabalho em domicílio no ano de 1996 pela 

apresentação da Convenção de nº 177 da OIT, reconhecendo a transformações evolutivas 

entre capital e trabalho.  

Foi assim que no ano de 2011, o Estado brasileiro apresentou nova redação ao artigo 

6º da CLT, equiparando as modalidades de prestação de serviços, expressamente 
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consubstanciando no 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 (CLT, artigo 6º, parágrafo 

único).  

Sem dúvidas, o teletrabalho é caracterizado pela prestação de serviços fora da sede ou 

do estabelecimento da atividade empresarial, bem como pelo emprego de tecnologias para 

informação e comunicação entre os sujeitos da relação. O teletrabalho não determina um local 

definido para a prestação de serviços, sendo especificado em consonância com a realidade da 

atividade empresarial, podendo ocorrer por home office, nas dependências do ambiente 

residencial do empregado ou por anywhere office, em qualquer local (CHIARELLA, 2017, p. 

21). 

Em 2017, a nova legislação trabalhista, comumente denominada “reforma trabalhista”, 

apresentada pela Lei n. 13.467/17 (BRASIL, 2017a) demonstra a disciplina do teletrabalho. 

Logo, o título II, capítulo II-A é todo destinado à modalidade, apresentando a redação: 

Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das 

dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de 

comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo (CLT, artigo 

75-B). 

Nesse cenário jurídico normativo, os trabalhadores em teletrabalho não são abrangidos 

à limitação de jornada de trabalho, constitucionalmente garantida de não superior a oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais em homenagem aos direitos sociais (CFB, artigo 7º, XIII) 

e intervalos. Assim sendo, não são amparados pelo pagamento de horas extraordinárias, caso 

haja extrapolação da jornada, intervalos e adicional noturno. 

Não obstante, mesmo com o controle pela utilização de tecnologias de informação e de 

comunicação, o legislador apresentou com a “reforma trabalhista” excludente de proteção da 

duração do trabalho, é a redação do CAPÍTULO II - DA DURAÇÃO DO TRABALHO - Não 

são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: III - os empregados em regime de 

teletrabalho (CLT, artigo 62, III). 

A excludente é ambivalente. Ora, a “reforma trabalhista” reconhece a existência da 4ª 

Revolução Industrial, com tecnologias de informação e de comunicação disruptivas e de 

grande magnitude, com a presença da modalidade de prestação de serviços pelo teletrabalho, 

entretanto afasta a proteção da duração de trabalho dessa modalidade. 
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A justificativa preliminarmente não parece aceitável, ressalva ainda que na legislação 

anterior vigente a “reforma trabalhista” não apresentava qualquer exclusão ao controle de 

jornada do empregado em regime de teletrabalho, limitando a suprimir o direito apenas das 

atividades externas incompatíveis com o controle ou a cargos de gerência com poderes de 

gestão.  

Ressalva novamente para a caracterização do teletrabalho, em que a necessidade do 

trabalho prestado a distância seja comumente de realização nas dependências do empregador, 

por convenção entre as partes, devido a vigência da redação da Súmula n. 428 (BRASIL, 

2012) do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 

Nada obstante, o legislador reformista apresenta uma ressalva quanto à presença física 

do trabalhador às dependências do empregador: O comparecimento às dependências do 

empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado 

no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho (CLT, artigo 75-B, parágrafo 

único). 

Como claramente denota, a presença deve ser eventual e específica, sob pena de 

alteração da modalidade de prestação de serviços, incidindo as regras de proteção da duração 

do trabalho.  

Para se efetivar a modalidade de prestação de serviços em teletrabalho é necessária 

uma solenidade específica, forma escrita, por própria imposição legal, a qual se constitui no 

dever de constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as 

atividades que serão realizadas pelo empregado (CLT, artigo 75-C). Como se nota, não é 

observada a forma de validade imposta, ou seja, a pactuação da modalidade de prestação de 

serviços ser tácita implica na desconsideração e, consequente aplicação das regras de duração 

da jornada de trabalho.  

A especificação detalhada das atividades, da mesma forma, deve ser observada na 

formulação do contrato de trabalho em consagração, inclusive, a subordinação. Ora, somente 

com a determinação das atividades que serão exercidas haverá o direcionamento do controle e 

a fiscalização das atividades do empregado pelo empregador, portanto, de notória observância 

visando a validade da modalidade posta. 

Ademais, a especificidade das atividades é significativa a medida que qualquer 

prestação de serviços pelo trabalhador desconexa às atividades previamente convencionadas 

acarretá a nulidade do ajuste da modalidade de teletrabalho, pelo incumprimento contratual.  
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Em virtude da dinâmica do contrato de trabalho poderá ocorrer, por mútuo 

consentimento por acordo escrito em aditivo contratual, a alteração do regime presencial para 

o de teletrabalho (CLT, artigo 75-C, §1º).  

Conquanto possa parecer, pela necessidade de consentimento do trabalhador estar-se 

diante de uma afronta ao poder diretivo do empregador, o fato a ser observado é o regime de 

teletrabalho ser uma modalidade de exceção, a qual apresenta exclusão da proteção da jornada 

de trabalho, portanto, ser necessária a aceitação.  

Ato contínuo, a alteração do regime de teletrabalho para o presencial é considerada 

como jus variandi, que apresenta a desnecessidade de concordância do trabalhador, por ser 

modalidade de prestação de serviços mais benéfica. Entretanto, é necessário prazo de 

transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual, (CLT, 

artigo 75-C, §2º). 

Assim, mesmo que seja uma conduta patronal que independe de autorização pelo 

trabalhador para o restabelecimento da modalidade usual de prestação de serviços, conforme 

redação do legislador reformador, tal medida deve ser analisada na realidade fática proposta.  

Ora, sabe-se que, consonante às disposições do artigo 468 da CLT, somente é lícita a 

alteração das respectivas condições por mútuo consentimento das partes e ainda que não seja 

considerada uma alteração contratual lesiva, sob a qual incide a figura do abuso de direito do 

códex civilista e, de forma consequente, a nulidade da alteração.  

Pois bem, a “reforma trabalhista” prevê que o contrato escrito entre as partes estipulará 

ainda sobre a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou pelo fornecimento dos 

equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessários para o teletrabalho, bem como 

reembolsos (CLT, artigo 75-D).  

Quando se trata de riscos da atividade econômica, o princípio da alteridade é injetado 

na realidade do contrato de trabalho, ou seja, todos os riscos da atividade empresarial devem 

ser suportados pelo empregador. Nessa linha, é a disposição normativa do artigo 2º da CLT, 

preconizando a impossibilidade de o empregador fracionar eventuais prejuízos de sua 

atividade com os trabalhadores, em homenagem à hipossuficiência deste ante ao capital. 

Para a consecução desta finalidade, em que pese a redação enfatizar a predominância 

do negociado sobre o legislado, é certa a responsabilidade do empregador pela remuneração 

dos objetos destinados a gerir sua atividade empresarial, sob pena de afronta a direitos 
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mínimos da classe trabalhadora. Dessa feita, em hipótese de aquisição dos bens ou serviços 

pelo trabalhador, o reembolso deve ser efetuado em sua totalidade pelo empregador. 

Diante da especificidade da modalidade de prestação de serviços, o contrato escrito 

entre as partes deverá constar responsabilidade, afazeres, cuidados, inspeções e, notoriamente, 

os produtos e serviços indispensáveis para a prestação de serviços pelo empregado na 

modalidade de teletrabalho. Por seu turno, tais recursos necessários para a atividade 

empresarial não integram a remuneração do empregado (CLT, artigo 75-D, parágrafo único). 

Como visto, a preocupação sobre a temática originou o Enunciado de n. 70 da 2ª 

Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho da Anamatra:  

TELETRABALHO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR 

DANOS A MERA SUBSCRIÇÃO, PELO TRABALHADOR, DE TERMO DE 

RESPONSABILIDADE EM QUE SE COMPROMETE A SEGUIR AS 

INSTRUÇÕES FORNECIDAS PELO EMPREGADOR, PREVISTO NO ART. 75 - 

E, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLT, NÃO EXIME O EMPREGADOR DE 

EVENTUAL RESPONSABILIDADE POR DANOS DECORRENTES DOS 

RISCOS AMBIENTAIS DO TELETRABALHO. APLICAÇÃO DO ART. 7º, XXII 

DA CONSTITUICAO C/C ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO 

CIVIL (ANAMATRA, 2017). 

 

Nesse sentido é, inclusive, obrigação do empregador fornecer aos empregados, 

gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de 

conservação e funcionamento (CLT, artigo 166). 

Ressalva ainda a análise, por exceção, de eventual conduta de dolo ou culpa do 

empregado na despesa gerada ao empregador, a qual poderá não ser ressarcida (CLT, artigo 

462, §1º da CLT).  

Por fim, o capítulo destina-se a impor o dever patronal de instruir os empregados, de 

maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e 

acidentes de trabalho (CLT, artigo 75-E). E, ainda, a previsão do caput, destoa na obrigação 

do trabalhador em assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as 

instruções fornecidas pelo empregador (CLT, artigo 75-E, parágrafo único). 

Diante dessa nova modalidade de prestação de serviços e o âmbito residencial ser 

inacessível ao empregador, inclusive pelo respaldo da inviolabilidade, a “reforma trabalhista” 

apresenta norma de medicina e segurança de trabalho, impondo o ônus ao trabalhador em se 

responsabilizar pelo cumprimento das instruções fornecidas. 

A intenção de exonerar o empregador da responsabilidade por eventuais doenças e 

acidentes é perseguida pelo legislador reformador, no entanto, deve ser afastada, por apenar 

duplamente o trabalhador na ocorrência do infortúnio, seja pela assinatura ou não em termo de 
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responsabilidade. O dever patronal é inerente a esta condição, esclarecido pelo recente 

enunciado n. 70 acima transcrito, assim como: 

TELETRABALHO: CONTROLE DOS RISCOS LABOR – AMBIENTAIS O 

REGIME DE TELETRABALHO NÃO EXIME O EMPREGADOR DE 

ADEQUAR O AMBIENTE DE TRABALHO ÀS REGRAS DA NR - 7 (PCMSO), 

DA NR - 9 (PPRA) E DO ARTIGO 58, § 1º, DA LEI 8.213/91 (LTCAT), NEM DE 

FISCALIZAR O AMBIENTE DE TRABALHO, INCLUSIVE COM A 

REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS. EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 A 19 DA 

CONVENÇÃO 155 DA OIT. (ANAMATRA, 2017). 

 

A solução apresentada pelo enunciado se debruça nas previsões legislativas da 

obrigação patronal em instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às 

precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais 

(CLT, 157, II) e dos empregados em observar as normas de segurança e medicina do trabalho, 

inclusive as instruções de que trata o item II do artigo anterior (CLT, 158, I). 

Por seu turno, a inacessibilidade do lar, pela inviolabilidade, inibe a fiscalização pelas 

autoridades responsáveis de medicina e segurança do trabalho, o que se assemelha à luta 

diária dos empregados domésticos. 

Apesar da redação da “reforma trabalhista”, a fiscalização das normas de medicina e 

segurança de trabalho a cargo do empregado em teletrabalho, por analogia a leis dos 

domésticos, poderá ocorrer, conforme a intenção de proteção da Lei Complementar n. 150/15 

(BRASIL, 2015). Nesta, foi criada o artigo 11-A adicionando atribuições aos auditores do 

trabalho na Lei própria a carreira:  

A verificação, pelo Auditor-Fiscal do Trabalho, do cumprimento das normas que 

regem o trabalho do empregado doméstico, no âmbito do domicílio do empregador, 

dependerá de agendamento e de entendimento prévios entre a fiscalização e o 

empregador.  

§ 1o  A fiscalização deverá ter natureza prioritariamente orientadora.  

§ 2o  Será observado o critério de dupla visita para lavratura de auto de infração, 

salvo quando for constatada infração por falta de anotação na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou 

embaraço à fiscalização. 

§ 3o  Durante a inspeção do trabalho referida no caput, o Auditor-Fiscal do Trabalho 

far-se-á acompanhar pelo empregador ou por alguém de sua família por este 

designado.  
 

Desse modo, ainda que tímida e de difícil prática, o legislador resguardou a 

inviolabilidade do âmbito residencial, bem como tentou resguardar o trabalhador de qualquer 

precarização de trabalho, a qual não apresenta óbice para ser aplicada no cenário laboral do 

empregado em regime de teletrabalho, caso contrário, o ingresso à residência deste somente 
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poderia ocorrer em situações excepcionais destacadas no artigo 5º, XI da Constituição Federal 

Brasileira.  

Por fim, esta é a realidade imposta ao trabalhador em modalidade de prestação de 

serviços em teletrabalho, entretanto é preciso refletir se a sistemática e as novas redações 

introduzidas pela “reforma trabalhista” preservam a dignidade do trabalhador e, igualmente, 

atribuem valor social ao trabalho, consoantes às disposições do artigo 1º, III e IV da 

Constituição Federal Brasileira, as quais serão analisadas no item a seguir.  

 

3.1 Da crítica ao teletrabalho  

 

É importante fazer uma reflexão e crítica à modalidade de prestação de serviços por 

teletrabalho, enfatizando a retórica, o compliance digital e a regulação introduzida pela 

“reforma trabalhista”. Desse modo, passa-se a analisar as desvantagens, sobretudo pertinentes 

à nova legislação, e o incentivo às constatações da escravidão moderna e, por consequente, 

insegurança jurídica.  

Dessa feita, o cenário, após a segunda metade do Século XX, é marcado pela 

vinculação de Constituições que consagram os direitos fundamentais, assegurando a 

dignidade da pessoa humana, conceito multável, que se adequa à realidade fática posta em 

análise, portanto, verifica-se o caso concreto por um viés democrático respeitando os 

mandamentos constitucionais.  

O conceito da dignidade da pessoa humana é colocado em exame na realidade fática 

do empregado em regime de teletrabalho, surgindo a precípua urgência de uma nova 

conceptualização adequada da esfera jus laboral impulsionada pela inovação avassaladora.  

O ser humano é o centro de proteção do mandamento legal e, foi em homenagem a 

esse novo paradigma que diversos conceitos evoluíram e ganharam status de garantia no 

plano jurídico, com base na mesma plataforma legal, mas decorrente de outra forma de 

pensar aquele mesmo direito (CARDOSO; SILVEIRA. 2017, p. 274).  

Nesse quadro, diante da modalidade crescente e contemporânea de prestação de 

serviços por teletrabalho e regulação apresentada, o questionamento surge de forma 

automática: o conceito da dignidade da pessoa humana, como ressaltado, estaria sendo 

observado na atualidade?  
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Eis a síntese, a “reforma trabalhista” apresenta um desprezo à centralidade da pessoa 

humana na ordem jurídica e na vida social [...] isto é, a desmedida prevalência do poder 

econômico na principal relação de poder existente no âmbito da economia e da sociedade, a 

relação de emprego (DELGADO, M. G.; DELGADO, G. N., 2018, p. 41).  

A nova regulação deveria ser apresentada de forma paritária com a regra legal de 

prestação de serviços nas dependências do trabalhador diante da nova realidade posta pela 

modernidade nas relações de trabalho.  

A razão da abordagem reflexiva diz respeito à problemática do teletrabalho nas 

relações empregatícias contemporâneas. Desse modo, não é forçoso pensar estar em curso no 

Brasil uma medida de retrocesso social, a qual tem similaridade com as condutas análogas à 

escravidão.  

A relação circular entre o teletrabalho e a escravidão atravessa uma linha tênue. 

Defender a nova modalidade inserida pela “reforma trabalhista” e a efetivação do projeto 

jurídico constitucional é simplesmente analisar o jogo de colocar o trabalhador a mercê do 

capitalismo. 

Sob o ponto de vista do reconhecimento da realidade do teletrabalho nas relações 

empregatícias, a “reforma trabalhista” apresenta um olhar assíduo. Contudo, é ausente na 

reflexão da repercussão da especificidade do teletrabalho, bem como a influência na 

precarização de direitos trabalhistas em face de uma evolução tecnológica.  

A crônica de que a “reforma trabalhista” privilegia a revolução tecnológia em 

detrimento da proteção da trabalhista é inerente ao cenário atual.  

É logica a redação da “reforma trabalhista” apresentar o empregado em regime de 

teletrabalho que exerce suas atividades contratuais sem a necessidade de se locomover para as 

dependências do empregador, via de regra, em um local específico, ou seja, sua residência, 

utilizando-se das tecnologias da informação e telecomunicação. 

A título de exemplo, a prestação de serviços ocorre, especialmente, por meio da 

internet, como sistemas internos e próprios de empresas, e-mails, whatsapp, rede sociais, etc., 

com o envio pelo empregador das atividades a serem desenvolvidas pelo empregado. 

Apesar do inegável avanço tecnológico com a possibilidade de empregadores terem 

conhecimento e controlarem a jornada de trabalho do empregado pelos sistemas, a “reforma 

trabalhista” apresenta a redação cruel de exclusão do empregado em regime de teletrabalho da 

proteção da duração da jornada. E essa lógica medieval de tentar retirar a proteção da jornada 
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de trabalho tem primeiramente desarmonia no próprio texto legal em interpretação 

sistemática. Ora, o artigo 6º da CLT apresenta uma equiparação da subordinação da regra 

legal de prestação de serviços na dependência do empregador, incluindo o controle telemático 

e informatizado à supervisão direta do empregador. 

A redação do artigo 62, III da CLT afirma que o empregado em regime de teletrabalho 

está excluído da proteção da jornada de trabalho, entretanto, em análise ao inciso I do mesmo 

artigo a previsão é de que 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.  

O questionamento ressurge, as atividades do empregado em regime de teletrabalho 

seria de forma absoluta incompatível com a fixação de horário de trabalho? A resposta é 

visivelmente negativa, o que acarreta, por óbvio, a ambivalência de interpretação dos incisos 

do mesmo artigo, bem como a inconstitucionalidade do dispositivo frente a clareza 

constitucional de limitação da duração do trabalho (CF, artigo 7º, XIII). 

A este respeito, o que deveria ser observado seria a simples análise existência de 

controle pelo empregador, havendo o controle do enquadramento nas regras de limitação da 

duração do trabalho, caso inexistente a sua não abrangência, conforme determina a redação do 

inciso inicial do artigo. 

Ao contrário, reagiu o legislador reformista, apresentando um enriquecimento sem 

causa na total exclusão da proteção do empregado em regime de teletrabalho; o que, 

certamente, defronte a própria essência do direito do trabalho se traduz na ampliação do abuso 

de poder patronal.  

Os empregados em regime de teletrabalho, particularmente, recebem uma cobrança 

pelos empregadores por metas e resultados, com liberdade de início e término de sua jornada 

de trabalho. Ocorre que, em sua maioria, o empregador detém total conhecimento dos 

períodos em que o empregado está realizando as atividades laborativas, para ilustrar essa 

realidade, o controle é contínuo e exercido por login e logout em sistemas empresariais, 

intranet, smartphones, softwares, localização física por sistemas de GPS, ligações telefônicas, 

chats, e e-mails para saber o andamento dos trabalhos, dentre outras formas. 

Cabe ressaltar que, por analogia, a figura do motorista que ganhou realces protetivos 

com a Lei n. 12.619/2012 na inclusão do profissional na proteção da jornada de trabalho, com 

o reconhecimento pelo legislador do efetivo controle de jornada pelo empregador. Assim, a 
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limitação temporal da jornada dos motoristas profissionais segue a regra geral ditada pela 

Constituição Federal, art. 7º, XIII, ou seja, oito horas por dia e quarenta e quatro semanais, 

conforme caput do art. 235-C da CLT.  

O objetivo do projeto jurídico constitucional é atenuar desigualdades, portanto qual 

seria a lógica de desproteger totalmente o empregado em regime de teletrabalho da duração da 

jornada de trabalho? Haveria igualdade formal e material do empregado em regime de 

teletrabalho e do motorista profissional? 

De fato, a resposta é negativa, analogicamente, pelo simples fato de os dois 

profissionais realizarem a prestação de serviços por metas e resultados, com liberdade de 

início e término de sua jornada de trabalho, em que pese o local de prestação. 

Por seu turno, nem haveria que se falar na retirada da proteção constitucional de 

duração do trabalho. Nesse ponto, o legislador brasileiro apresenta cegueira deliberada para 

tais avanços tecnológicos e sua interferência direta no contrato de emprego, bem como na 

igualdade entre trabalhadores.  

E ainda há o fator essencial dos prejuízos pessoais com a modalidade de prestação de 

serviços, com o ataque ao direito fundamental ao lazer e convivência familiar. À guisa, na 

exclusão da proteção da duração do trabalho, o empregado em regime de teletrabalho fica 

desprotegido de sua vida privada e sujeito ao arbítrio exploratório.  

Vale frisar que, a conexão do trabalhador em períodos de descanso com as atividades 

patronais percorre também uma linha tênue, devendo ser analisada com os devidos cuidados. 

Aqui se reconhece o recorrente abuso do poder diretivo de forma objetiva e subjetiva, 

apresentando a realidade do empregado ficar 24 horas à disposição do empregador, 

abrangendo assim, os seus períodos de descanso.  

Como se observa na redação da “reforma trabalhista”, com a exclusão da proteção da 

jornada é retirado do trabalhador a jornada máxima diária e semanal (artigo 7º, XIII da CF); o 

intervalo mínimo de intrajornada (artigo 71 da CLT); o intervalo mínimo interjornada (artigo 

66 da CLT) e reflexos ocorrem no descanso semanal remunerado (artigo 67 da CLT) e 

feriados, sem falar da possibilidade de influência do período do gozo de férias anuais, 

situação em que se amolda a lesão do direito fundamental ao lazer e à convivência familiar.  

Cumpre perquirir ainda a prestação de serviços ininterruptamente apresentar danos à 

saúde física e psíquica do empregado em regime de teletrabalho. Por certo, a exigência de 

prestação de serviços pode ocorrer diretamente pelo empregador com a emissão de comandos 
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em períodos de descanso, forma objetiva, assim como na sensação do empregado em regime 

de teletrabalho da ideia pessoal de ter que prestar serviços a qualquer momento diante da 

sistemática apresentada pela modalidade.  

Estudos recentes discorrem sobre as consequências negativas do teletrabalho nos 

indivíduos. A título de informação, apresenta-se o relato de um estudo de caso na Shell Brasil, 

empresa que, desde 2000, promoveu a migração de alguns funcionários para o regime home-

office:  

O mais negativo é que eu trabalho mais. Eu acho que não me desligo do trabalho, 

estou sempre trabalhando. Parece que a Shell está dentro da minha casa, ... que, a 

qualquer momento, eu posso ser acionada. ... A barreira entre a minha casa e o 

trabalho não existe mais, ficou muito tênue. (BARROS; SILVA, 2010). 

 

Dessa feita, observa-se o relato em que a flexibilidade de jornada apresenta alto custo 

ao empregado diante da ausência de cisão entre o tempo de trabalho e o tempo livre, pela 

perda do controle de sua rotina.  

A problemática infere na linha limítrofe entre o trabalho e a vida pessoal, os quais pelo 

objetivo proposto neste estudo apresenta grau de maior desvantagem do que vantagem ao 

empregado, pela modalidade de exceção de prestação de serviços.  

Ademais, pela própria natureza da trabalhadora mulher e sua responsabilidade de ser 

mãe, a conciliação entre o teletrabalho e o cuidado com a criança propende a ser mais 

sacrificante em comparação ao homem, o que poderia acarretar ônus sem a projeção de ação 

afirmativa atual, afetada a igualdade material. Em entrevista, no caso da Shell Brasil, uma 

trabalhadora relata: a saída encontrada foi contratar uma babá, uma solução que, entretanto, 

revelou-se parcial: "qualquer problema em que ela tenha dificuldade, ela vai lá e te 

interrompe" (BARROS; SILVA, 2010). 

Em virtude da condição pessoal da trabalhadora e mãe, o teletrabalho representa um 

entrave ao bom desenvolvimento do trabalho, ocasionando jornadas ainda mais extenuantes. 

Outro ponto é o perigo do assédio moral mais reluzente, caracterizado por abuso emocional 

decorrente da exigência abusiva de metas de trabalho e pressão psicológica. Assim, define-se 

a conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional 

do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao 

enfraquecimento e diminuição de autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou 

desequilíbrios graves (DELGADO, 2015, p. 696). 
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No estudo desenvolvido no caso da Shell Brasil, as cobranças começaram a ser mais 

constantes, o relato é comprovador: Não tem dúvida que a pressão aumentou e que eles 

imaginam que, por você também ter essa liberdade toda de horário, você pode trabalhar até 

mais tarde ..., eles esperam mais de você (BARROS; SILVA, 2010).  

Nessa linha, o assédio gera um sentimento do empregado em regime de teletrabalho de 

maior produção, pelas metas de resultados impostas, outro relato do caso é preocupante:  

Você não desliga. Por mais que você esteja parado, você sabe que o notebook está 

ali .... Por exemplo, no domingo, agora, eu trabalhei quase meio período, porque 

estava com alguns trabalhos atrasados e fui lá fazer. Porque eu não aguentei ver o 

notebook lá parado, e tudo dependia de mim. (BARROS; SILVA, 2010). 

 

Pelo exposto, a percepção do trabalhador fica confusa, na ausência de distinção de 

trabalho e vida pessoal, amoldando uma jornada mais longa à identificação com o sucesso 

extrínseco na carreira.  

Outro dado importante é que empregados em teletrabalho são propensos a se tornarem 

workaholic, patologia psíquica que afeta consideravelmente a saúde do trabalhador, 

caracterizada pelo “vício” ao trabalho”, no que concerne às consequências para o trabalhador:   

No que concerne as consequências do workaholismo, as investigações enfatizam o 

seu lado negativo (e.g. Killinger, 1991), muito embora alguns trabalhos sugerem 

haver benefícios para indivíduos e organizações (e.g. Machlowitz, 1980). Os dados 

obtidos neste estudo corroboram a perspectiva negativa, havendo apenas uma 

resposta de carácter positivo (progressão na carreira). Todas os restantes sujeitos 

focam factores nocivos como o afastamento de amigos e família, problemas pessoais 

e de saúde, ou perda de valores. 

As consequências do workaholismo são analisadas segundo várias perspectivas: 

satisfação com o trabalho e carreira; saúde mental, perfeccionismo e desconfiança; 

sucesso na carreira, relações sociais e saúde física; e o papel do tempo (curto prazo 

vs longo prazo) (Gomes; Soares, 2011). 

 

A pesquisa revela o quanto influencia o ambiente de trabalho do empregado na 

patologia, impulsionado pela produção de metas e resultados e, de modo consequente, 

demonstra exclusão social e familiar, saúde afetada e perda de valores. A constatação também 

é apresentada no caso da Shell, o relato enfatiza:  

Inicialmente, eu percebi que eu me tornei um workaholic, porque eu começava a 

trabalhar sete horas da manhã, e trabalhava até 10 horas da noite. Isso aconteceu nos 

primeiros seis meses. Depois, até em conversas com a minha esposa, eu percebi que 

eu tinha que ajustar isso. (E4). (BARROS; SILVA, 2010). 

 

Nesse ponto, não restam dúvidas das consequências na vida pessoal e laborativa do 

empregado em regime de teletrabalho e de estímulo pela “reforma trabalhista” pela exclusão 

da modalidade da proteção de duração da jornada de trabalho.  
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É preciso lembrar ainda a possibilidade de outras patologias psíquicas como a 

depressão, pela mescla da vida pessoal com a profissional, assédio psicológico, ansiedades, 

jornadas exaustivas, solidão, entre outros fatores, que se tornou a causa mais frequente de 

afastamento do trabalho no mundo, segundo o 1º Boletim Quadrimestral sobre benefícios por 

incapacidade 2017 (BRASIL, 2017d). 

O incentivo para a “reforma trabalhista” de jornada laboral extensa amoldada pela 

desproteção da duração do trabalho, medida que visa a saúde do empregado, caracteriza o 

trabalho escravo contemporâneo:  

Dai que situações como servidão por dívidas e jornadas laborais extensas passaram a 

ser consideradas como elementos que ajudam a retirar da vítima o integral controle 

de seu destino, atrelando-o à vontade do contratante e assim evidenciando o 

exercício, em fase do escravizado, dos atributos inerentes ao direito de propriedade. 

(BELTRAMELLI NETO; ADÃO, 2017, p. 127). 

 

Destarte, horas extraordinárias habituais são ilegais; inclusive apenadas, na atualidade, 

pelo dano existencial, frustrando o mínimo existencial e criando elementos para o retrocesso 

social. Sobre a temática, ainda se observam constatações de doenças como a síndrome de 

Burnout, pelo esgotamento físico e mental do trabalhador (BUENO, 2018, p. 1461). 

O horizonte de proteção da saúde do trabalhador é mundial, inclusive na proteção dos 

direitos humanos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca a importância de 

empregadores e gestores do mundo todo adotarem iniciativas que promovam a qualidade de 

vida física e psicológica do trabalhador.  

É preciso destacar que agência da ONU lembra que alguns dos principais fatores de 

risco para a saúde mental de trabalhadores são assédio e bullying, excesso de trabalho, 

jornadas inflexíveis, ameaça de desemprego, entre outros (BRASIL, 2017c). E mais, os 

movimentos internacionais e nacionais na mobilização de esforços para apoiar a saúde do 

trabalhador são cotidianos. 

A cabo desta aflição social, a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 

observou algumas características que contribuem para o aumento das doenças psicossociais 

como cargas de trabalho excessivas; exigências contraditórias e falta de clareza na definição 

das funções; falta de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador; falta de 

controle na forma como se executa o trabalho; má gestão de mudanças organizacionais; 

insegurança laboral; falta de apoio por parte de chefia e colegas e assédio psicológico ou 

sexual (BRASIL, 2017d). 
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No caso do teletrabalho, a vicissitude de jornadas de trabalho excessivas; falta de 

participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador diante da prestação de serviços 

extramuros; falta de controle na forma como se executa o trabalho pela dificuldade de cisão 

da vida profissional e pessoal e assédio psicológico devido a essência de produção e 

resultados do teletrabalho se amolda às características que contribuem ao aumento de doenças 

psicossociais e, portanto, sujeitam o trabalhador a condições degradantes de trabalho. 

Ora, por óbvio, condições degradantes de trabalho surtem outra forma de configuração 

do trabalho escravo contemporâneo, demonstrando a necessidade de restrição da duração do 

tempo de trabalho, evitando danos a saúde física e psíquica do trabalhador em teletrabalho.  

A preocupação também é invocada na dependência de conexões entre colegas de 

trabalho, supervisores e clientes para interação e atingimento do objetivo social da atividade 

empresarial, que são reduzidas pelo trabalho fora das dependências do empregador, 

culminando para o isolamento social.  

O direito comparado, igualmente, apresenta as dificuldades da modalidade: o 

isolamento do trabalhador, a carência de organização sindical, a quase inexistência de 

atuação efetiva dos órgãos administrativos de inspeção laboral, tudo isso podendo facilmente 

conduzir na prática, a uma exploração desmedida do empregado (DE BUEN, 2005, p. 509, 

Apud DIAS et al., 2018, 57). 

Ademais, pode-se incluir na análise do direito comparado, a ausência de interação 

entre trabalhadores, afastando do convívio laboral, necessário pela própria essência do ser 

humano fomentar o surgimento de um cenário precarizador das relações de emprego. Assim, 

como aplicar em um contexto corporativo a necessidade de integração dos colaboradores em 

teletrabalho?  

Nunca foi de tamanha importância o incentivo ao trabalho coletivo, com a necessidade 

patronal de criar mecanismos de integração entre os trabalhadores em teletrabalho, evitando a 

exclusão social.  

O conceito do Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo 

ressurge qualquer trabalho que não reúna as mínimas condições necessárias para garantir os 

direitos do trabalhador, [...] boas condições de saúde, higiene e segurança no trabalho; 

jornadas exaustivas [...] são consideradas como trabalho em condição análoga à de escravo 

(BRASIL, 2011). 
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É a análise que se coloca em pauta, os aspectos apresentados pela “reforma 

trabalhista” na regulação do teletrabalho apresentam fundamentos que se apoiam no trabalho 

escravo contemporâneo, causando grave problematização social. 

Nesse ínterim, a sentença do Caso Trabalhadores Fazenda Brasil Verde devidamente 

apresenta a condenação de obrigação de fazer com que o Brasil promova o estrito 

cumprimento das leis trabalhistas relativas às jornadas laborais, bem como às condições 

dignas de trabalho. 

Nesse viés, é apontado no Fórum Ecônomo Mundial a responsabilidade dos governos 

de apresentar um horizonte com redução das desigualdades e o sustento às inovações 

tecnológicas.  

E ainda, agencia da ONU destaca a decorrente e recente importância com a temática, 

entretanto a “reforma trabalhista” apresenta uma redação de desproteção da jornada do 

empregado em regime de teletrabalho, bem como cenário propício para o surgimento de 

doenças laborais. Portanto, as condutas do Estado brasileiro estariam em consonância com as 

recomendações internacionais? Haveria uma conduta prudente do Estado na prevenção das 

condutas do trabalho escravo contemporâneo?  

Não se pode esquecer que foi afastada do empregado em regime de teletrabalho a 

necessária proteção, pela exclusão de regras de proteção à jornada de trabalho, de forma 

consequente, suprime a figura do dano existencial, consistente na reparação moral perquirida 

na esfera judicial quando o empregador pela exigência de jornadas exaustivas, afrontando do 

trabalhador o direito de gozar do bem-estar e lazer e afastando-o do convívio social e familiar.  

Há de se perquirir, em amparo aos efeitos negativos do teletrabalho à vida humana, o 

direito à desconexão e, com este a possibilidade do trabalhador usufruir em tempo o que 

conquistou por intermédio de seu trabalho: 

O direito à desconexão é um direito de efetivamente não trabalhar nos períodos de 

descanso do trabalhador, é o ‘direito de não trabalhar’, objetivado como efetivo 

direito fundamental do homem. Vê-se a comprovação de tal assertiva de 

fundamentalidade do direito ao descanso na Constituição Federal de 1998, em seus 

arts. 1º, inciso III; 6º, caput, 7º, caput, e seus incisos XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XXVIII; bem, como as Convenções ns. 155 e 161 da OIT, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos em seus arts. XXIII a XXVII, entre outros. [...] A fechar a 

lógica do sistema, garantindo lazer, cultura e descanso, o tempo de trabalho limitado 

serve justamente para que o homem possa ter acesso a tais direitos, justificando o 

status de direito fundamental do trabalhador de desconectar-se de seu trabalho. [...] 

isto é, se ‘desliga’ de tudo o que faz parte da sua vida profissional para dedicar-se 

aos demais direitos que possui. (NASCIMENTO, 2011, p.50). 
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De maneira geral, avanços tecnológicos apresentam comodidades e vantagens 

indiscutíveis, mas assegurar a proteção à saúde e segurança do trabalhador é de 

predominância, pela própria noção de centralidade da pessoa humana apresentada, evitando a 

escravidão digital do empregado em regime de teletrabalho ao trabalho por tecnologias de 

informação e comunicação.  

Se não bastasse, a título de informação, a “reforma trabalhista” sobrevém a 

prevalência do negociado sobre o legislado apresentando redação ardilosa dispondo que as 

regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, 

higiene e segurança do trabalho, podendo ser convencionadas entre os envolvidos (CLT, 

611-b, parágrafo único), desconsiderando anos de estudos sobre o direito à desconexão, 

consideradas normas de disponibilidade absoluta pelo ministro Maurício Godinho Delgado. 

Na mesma linha, o legislador reformador reconhece o direito de nas jornadas 

superiores a seis horas o intervalo intrajornada possa ser de no mínimo trinta minutos (CLT, 

611-A) e ainda com a remuneração de forma indenizada do período suprimido (CLT, 71, §4º).  

É uma precarização e incentivo à forma de trabalho escravo contemporâneo 

desmedida, introduzida em todos os institutos pela “reforma trabalhista”, e, com a 

exacerbação da duração da jornada de trabalho é ainda dispensável a criação de novos postos 

de trabalho, contribuindo para o aumento da taxa de desempregados.  

A afronta a normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, bem como ao princípio 

constitucional da busca do pleno emprego, preceituado no artigo 170, VIII da Constituição 

Federal Brasileira, na criação de oportunidade de trabalho, apresentando a desconstrução do 

projeto jurídico constitucional.  

Outro ponto relevante de prudência não regulado seria a garantia entre os 

trabalhadores em teletrabalho e os que exercem as atividades nas dependências do 

empregador dos mesmos direitos de progressão da carreira, os quais são afetados de forma 

correlata pela distância.  

Outrossim, o respaldo da tutela ou representação sindical dos empregados em regime 

de teletrabalho são invocados. No mesmo plano está a prevalência entre o negociado sobre o 

legislado pela previsão em contrato escrito entre empregado e empregador acerca da 

responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos 

tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem 

como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado (CLT, artigo 75-D).  
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Desse modo, existe uma tendência da ausência de atuação da tutela ou representação 

sindical no contrato de teletrabalho, seja pelo local de prestação de serviços e pelo próprio 

afastamento da tutela pela prevalência do negociado diretamente entre empregado e 

empregador. 

Observa-se a redação atribuir questões essenciais da relação de trabalho ao contrato 

entre as partes, negociado, situação que impõe à maioria dos empregados brasileiros a 

subsunção às ordens empresariais, sob o receio do desemprego iminente, descumprindo o 

princípio da proteção. A mudança legislativa é ressalvada pelo renomado jurista Carlos 

Eduardo Oliveira Dias: 

Não restam dúvidas a respeito do papel que a negociação coletiva tem assumido 

dentro das relações de trabalho contemporâneas, constituindo como um dos 

importantes métodos de solução de conflito nelas existentes. Esse é um pensamento 

recorrente dente os operadores jurídicos-trabalhistas, e parte do primado da 

autonomia da vontade como uma das fontes geradoras das regras do direito, na sua 

modalidade negocial, que decorre do poder de estipular acordos de vontades para a 

realização de fins lícitos. [...] se algum segmento atuou concretamente, foi apenas a 

representação sindical de empregadores, que exerceu influência decisiva na 

construção de um modelo regulatório totalmente favorável ao patronato. (DIAS, 

2018, p. 148). 

 

Destarte, são cediças a hipossuficiência e dependência do empregado em face do 

empregador, surgindo a indefinição de como na vigência do contrato de trabalho o empregado 

em regime de teletrabalho e a negativa de pagamento patronal, aquele realizaria a cobrança 

dos eventuais ressarcimentos em plena vigência contratual. Nessa hipótese, é fato que em 

muitos casos os empregados iriam assumir o risco do empreendimento, por receio de realizar 

a cobrança, bem como pela eventual perda do direito ante ao alcance sobre o mesmo das 

regras de prescrição.  

Com isso, a presença da escravidão contemporânea é incentivada e o valor social do 

trabalho apequenado. Estamos diante da afronta aos princípios fundamentais do Estado 

brasileiro, em cegueira à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III da CF) e aos valores 

sociais do trabalho (artigo 1º, IV da CF); aos direitos e às garantias fundamentais, (artigo 5º 

da CF) e disposições internacionais ratificadas pelo Brasil de segurança e saúde dos 

trabalhadores e meio ambiente do trabalho (artigos 17 e 21 da Convenção 155 da OIT).  

Esse descompasso entre evolução tecnológica e evolução da proteção do trabalhador 

fica evidenciado se comparadas as recomendações internacionais e a legislação introduzida 

pela “reforma trabalhista”.  



O Teletrabalho na Atualidade 40 

Assim, o teletrabalho é uma realidade que fecunda nas relações de emprego e a 

atenção do Poder Legislativo à temática não foi salutar competindo à doutrina e ao ativismo 

jurídico o encargo de amparar a dignidade humana do trabalhador, por sua tendência 

evolutiva de concretização de direitos humanos, por esse motivo:  

O mundo jurídico não pode ignorar a realidade social, sob pena de ser ignorado por 

ela, por isso ele deve ser sensível às transformações sociais, e em razão disso precisa 

assimilar as novas realidades que se apresentam como desafio para efetivação das 

normas jurídicas aos fatos sociais não previstos pelo legislador, mas que não podem 

ser ignorados pelo mundo jurídico, sob pena de caracterizar-se o retrocesso social 

(CARDOSO; SILVEIRA, 2017, p. 283). 

 

Decorrente da ideologia de ausência de retrocessos sociais, a incumbência da doutrina 

e do Poder Judiciário ganha destaques. Pode-se dizer que seria salutar a inclusão da 

modalidade de prestação de serviços em teletrabalho na regra de proteção da jornada ou ao 

menos a análise da atividade desenvolvida a distância e sua compatibilidade da fixação da 

jornada de trabalho. Ao lado disso, as previsões legislativas das condições dignas laborativas 

do empregado em teletrabalho, não fomentando a desproteção e atribuindo a figura do 

negociado, questões precípuas de saúde, segurança e meio ambiente de trabalho.  

Também seria importante lembrar da importância e responsabilidade patronal na 

introdução da vigência do contrato de trabalho fornecer ao empregado o conhecimento de 

toda sistemática da forma excepcional de prestação de serviço, dever, que poderia ter sido 

resguardado pelo legislador reformista.  

Aqui reside, na relevância, tanto na demonstração dos aspectos positivos quanto 

negativos da prestação de serviços em teletrabalho, e ainda apresentar informações acerca de 

maiores eficiências para o desenvolvimento dos trabalhos.  

A informação sobre ajustar a vida laboral e pessoal, a necessidade de um local 

exclusivo dedicado ao teletrabalho, as despesas do empregador, tal como eventuais sessões 

com profissionais dedicados às áreas de psicologia e psiquiatria, buscando evitar as propensas 

doenças psíquicas, entre outros métodos preventivos. Assim, um profissional especializado 

poderia analisar e resguardar juntamente com o empregado em regime de teletrabalho:  

A capacidade de autodisciplina; características da empresa, como a política relativa 

ao teletrabalho, a comunicação e a facilidade de acesso aos pares e superiores; 

recursos e procedimentos disponibilizados pela empresa para que os indivíduos 

possam realizar seu trabalho em casa; características do trabalho em si, como a 

natureza das tarefas e o nível de interdependência com as outras pessoas da empresa 

e com os clientes; características da família, tais como o número de pessoas e a 

idade dos filhos; ambiente doméstico, envolvendo a existência de espaço apropriado 

para o trabalho e se este é compartilhado com outros membros da família; 
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infraestrutura da sociedade, envolvendo aspectos como a dificuldade de 

deslocamento e a segurança urbana. (BARROS; SILVA, 2010). 

 

Visualizam-se, assim, possibilidades de amparo ao trabalho, em observância à asfixia 

da realidade, condutas análogas à escravidão contemporânea, pela ausência de proteção 

regulatória, sobretudo no que diz respeito ao modelo reformista brasileiro com previsibilidade 

sistêmica de opressão do capital.  

No contexto mundial, a escravidão moderna atinge mais de 40 milhões de pessoas no 

mundo, e em números absolutos o Brasil lidera na América Latina com a submissão de 370 

mil pessoas, de acordo com o Índice Global de Escravidão 2018, segundo apontamento 

publicado pela fundação Walk Free e apresentado na ONU neste ano de 2018 (WELLE, 

2018). 

Os achados deste estudo não deixam dúvidas, o projeto constitucional na observância 

da dignidade do trabalhador foi considerado? Ou o capitalismo é o cerne da questão, 

atribuindo à classe operária o ônus da atividade empresarial na contemporaneidade brasileira? 

Estaria o Brasil cooperando para o aumento do número de pessoas sob a escravidão moderna?  

Doutro lado, sabe-se a vida laboral e profissional de cada ser humano ser única e, 

igualmente, deve ser vivida em consonância com sua dignidade. A pergunta colocada em 

análise é a finalidade do direito do trabalho foi observada na redação sobre o teletrabalho 

introduzido pela “reforma trabalhista”?  

Vale ressaltar a existência de aspectos positivos do teletrabalho, como a economia de 

tempo gasto em transportes até a chegada na sede da atividade empresarial e/ou uma 

organização com mais participação na vida familiar, ou seja, maior flexibilização da 

mobilidade da jornada.  

Ocorre que parece bem claro que, pelo estudo e em análise à proporcionalidade, a 

modalidade de prestação de serviços detém um caráter de maior precarização do que 

benefícios para a classe trabalhadora.  

Nessa linha, a utilização do teletrabalho contribuindo com as práticas configuradoras 

do trabalho escravo contemporâneo poderia ser configurada como uma prática de dumping 

social? Na adoção de práticas de precarização de direitos trabalhistas em detrimento de 

redução de custos de produção e aumento da lucratividade? 

Com a retirada da proteção do trabalho, certamente as empresas passaram a adotar 

essa modalidade de contrato por visualizarem vantagens econômicas e produtivas. Nessa 
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linha, o Estado brasileiro estaria contribuindo para novas constatações e condenações 

internacionais, impactando a imagem do país como descumpridor de direitos mínimos e nas 

contas públicas?  

Os trabalhadores, representados por suas classes, durante a trajetória evolutiva jus 

laboral, conquistaram garantias por lutas, ou seja, esforços daqueles que estão à margem da 

sociedade nas conquistas de direitos mínimos constantemente agredidos pelos detentores do 

sistema capitalista. 

Ocorre que não se recordam o trabalho uma condição de existência do homem, 

independente de todas as formas da sociedade, eterna necessidade natural de mediação do 

metabolismo entre homem e natureza e, portanto, necessidade de vida humana (Karl Marx).  

Em um período em que o Estado brasileiro apresenta uma legislação reformista 

precarizadora, em que pese sua função de valer a justiça nas relações sociais, caberá à 

doutrina e ao ativismo jurídico amparar a desigualdade de força e o abuso na relação de 

trabalho, efetivando o projeto jurídico constitucional. 

Como adequar a realidade tecnológica e igualmente mais produtiva, de forma 

harmoniosa com a proteção e qualidade de vida do empregado? A reposta tem perspectiva, 

mas o resguardo ao direito á desconexão é o início para tornar o ambiente laboral sadio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Que o mundo do trabalho não é o mesmo, não restam dúvidas. O grau de 

complexidade do tema teletrabalho é o assunto em pauta, pelo desequilíbrio e pela 

contribuição da redação introduzida pela “reforma trabalhista”. 

Forma-se, assim, na atualidade a necessidade de observância da frase consagrada do 

jurista francês Georges Ripert: Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga, 

ignorando o Direito.  

Em nenhum outro momento da história o contrato de trabalho viveu tamanha 

facilidade de comunicação pelos sistemas tecnológicos, mudando completamente a visão da 

sociedade, e o Direito do Trabalho deve harmonizar-se com a contemporaneidade. 

De fato, o teletrabalho apresenta realces positivos, os quais não se desprezam no 

presente estudo, entretanto o que se analisa é a legislação atual de regulação da modalidade 

excepcional de prestação de serviços, notadamente fomentadora de novas constatações de 

práticas precarizadoras no contrato de trabalho. E mais, é preciso lembrar as precarizações 

apontadas no estudo amoldarem-se à figura do trabalho escravo contemporâneo, de caráter 

ofensivo em grande escala e é mundialmente combatido.  

O ponto cerne do presente estudo foi apresentar a percepção do teletrabalho como 

modalidade de prestação de serviços na era tecnológica, que deve, entretanto, apresentar 

respaldo de prospecção mais protetiva, pois como posto recairá em práticas arcaicas.  

No novo modelo que se apresenta assiduamente na realidade brasileira, a observância 

do ponto de vista de impacto em relação à jornada e condições de trabalho foi tímida e de 

desamparo.  

O que se espera na atualidade da caracterização do trabalho como necessidade de vida 

humana é que não haja retrocessos. O questionamento que permanece é: com a regulação do 

teletrabalho, como introduzida pela “reforma trabalhista”, seria possível construir um Brasil 

incorporado no mesmo patamar de avanço da 4ª Revolução Industrial e proteção do 

trabalhador?  

Finalmente, a resposta da evolução tecnológica em similitude com a evolução da 

proteção do empregado em regime de teletrabalho está distante, enfraquecendo o projeto 

jurídico constitucional.  
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É nesse cenário que o ordenamento jurídico brasileiro transgrediu uma forma justa 

entre a relação empregado e empregador, pois embora reconheça a evolução tecnológica 

apresenta estrutura jurídica regulatória antagônica ao trabalhador na mesma era.  

Por fim, a complexidade do tema transcende as discussões jurídicas e atinge 

diretamente a relação de trabalho de cada trabalhador brasileiro. Felizmente, nessa altura, uma 

hermenêutica teológica, sistemática e lógico-racional do operador de direito das disposições 

protetivas da legislação internacional, nacional e, especialmente, da figura do abuso de direito 

do Código Civil poderá vocacionar humanização ao tema do estudo apresentado.  

É imperiosa a avaliação das figuras protetivas do Direito do Trabalho, em consonância 

com a celeridade das evoluções tecnológicas disruptivas, as quais garantam equilíbrio nas 

relações de emprego.  
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