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O TELETRABALHO COMO NOVA RELAÇÃO LABORAL E SUA 

COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS E NORMAS JUSLABORALISTAS. 

 

Resumo 

 

O avanço da tecnologia e o fenômeno da globalização, sem dúvida nenhuma, trouxeram 

reflexos nas relações de trabalho, acarretando uma flexibilização no século XXI, que criou 

uma nova espécie do gênero de trabalho à distância, o chamado teletrabalho ou home-office. 

Outrossim, deve ser ressaltada a compatibilidade dos princípios e normas vigentes, aplicáveis 

a nova relação laboral, que vem sendo admitida pela Jurisdição trabalhista, utilizando-se da 

analogia e ampliação dos conceitos legais vigentes.  A grande dificuldade é demonstrar os 

requisitos do vínculo empregatício com a atual legislação, sendo aplicado os princípios do 

direito do trabalho, conjuntamente com alguns dispositivos infraconstitucionais, como o art. 

3◦, parágrafo único, art. 6◦ e art. 83, todos dispositivos da CLT. Nota-se a falta de legislação 

específica e a maturidade doutrinária acerca da matéria, mas conforme se verifica vem sendo 

aplicado os princípios e normas existentes aos casos sub judice.  

 

Palavras-chave: Teletrabalho, flexibilização, informática, direito do trabalho e globalização. 

 

EL TELETRABALHO COMO LA NUEVA RELACIÓN DE TRABAJO Y SU 

COMPATIBILIDAD CON LOS PRINCIPIOS Y LAS NORMAS 

JUSLABORALISTAS. 

  

Resumen 

 

El avance de la tecnología y el fenómeno del globalización, sin una duda ningunos, habían 

traído consecuencias en las relaciones del trabajo, causando un siglo XXI del relajación, que 

creó una nueva especie de la clase de trabajo interurbano, del teletrabalho de la llamada o de 

hogar-oficina. Igualmente, debe ser saliente la compatibilidad de los principios y las normas 

eficaces, aplicables la nueva relación de trabajo, que siendo admitido para la jurisdicción 

viene el trabajo, usar de la analogía y magnificar de los conceptos legales eficaces.  La gran 

dificultad es demostrar los requisitos del enlace del empleo con la legislación actual, siendo 

aplicado los principios de la derecha del trabajo, en común con infraconstitutional de algunos 

dispositivos, como arte. 3◦, solamente párrafo, arte. 6◦ y arte. 83, todos los dispositivos del 

CLT. Es carencia notada de la legislación específica y de la madurez doctrinal alrededor de la 

sustancia, pero como se verifica viene siendo aplicado los principios y las normas existentes a 

los casos sub judice. 

 

Palabra-llave: Teletrabalho, relajación, informática, la derecha del trabajo y globalización. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

Com a evolução da sociedade o mundo do trabalho tem passado por 

importantes transformações, neste processo evolutivo busca o homem diminuir a distância. 

Deste modo vem surgindo novas formas de prestação de trabalho, totalmente diversas da 

forma tradicional, mas seguindo o mesmo padrão, ou seja, a inter-relação entre empregado e 

empregador.   

Devido esses avanços, principalmente na área da tecnologia, que 

impulsionaram um impacto significativo na relação do trabalho, com novos meios e métodos 

de prestação laboral, isto tudo influenciado pela globalização, flexibilização e da tecnologia 

na vida do trabalhador, surge assim o chamado Teletrabalho, uma espécie do gênero de 

trabalho à distância, no qual este passa a ser objeto de estudos e discussões no campo jurídico-

social.  

As mudanças no mundo do trabalho parte do princípio que o ser humano busca 

sempre a competição, visando garantir a lucratividade nesta sociedade organizada, pela 

adoção de tecnologias, pelo emprego de recursos de telecomunicação e novos métodos de 

reestrutura produtiva e industrial, diminuindo o custo - beneficio. 

 Assim, o conceito anterior dado ao trabalho, sofreu significativa evolução, isto 

impulsionado pela integralização da tecnologia no âmbito laboral, pois freqüentemente vem 

sendo utilizados equipamentos, aparelhos eletroeletrônicos, softwares que categoricamente 

fazem diminuir a necessidade do trabalho braçal, insurgindo aos trabalhadores braçais e 

profissionais intelectuais o progresso imposto. 

No Brasil, este fenômeno do Teletrabalho não é resguardado por uma 

legislação específica, mas com espeque ao Art.6º e Art.83 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (Lei 5.452/43), a compatibilidade do ordenamento legal. 

 Em entrevista a Revista Veja (2003, p.67), o sociólogo José Pastore, asseverou 

“[omissis] nos mostra que em todos os países, inclusive no Brasil, diminui o número de 

pessoas que saem de casa para trabalhar em um escritório. O que se observa é um grande 

número de pessoas realizando projetos para várias empresas ao mesmo tempo sem sair de 

casa.” Indagou ainda que tal formato tende a prevalecer, porque retira a importância de uma 

superestrutura física, que eleva a altos custos fixos. 
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Entre os vários direitos previstos na CRFB/88
1
, está o Direito ao Trabalho, o 

qual é debatido no presente trabalho, pois é aparentemente negado/mitigado por alguns 

doutrinadores a compatibilidade do Teletrabalho como relação de emprego subordinado ou 

até mesmo seu recepcionamento pelo ordenamento vigente. Porém, por força da aplicação dos 

princípios de direito do trabalho e os direitos constitucionais de segunda geração, não menos 

importantes, faz surgir uma compatibilidade estendida para abarcar está nova relação 

trabalhista em nosso Estado Federativo. 

Insurge destacar que de forma muito tímida, o Poder Judiciário Laboral vem 

reconhecendo a relação empregatícia entre o teletrabalhador e o empregador, beneficiando 

assim ambas as partes.  

Mas existe um grande preconceito, tanto pelos empregadores, quanto pelos 

futuros teletrabalhadores, aqueles que têm receio de perder um dos requisitos essenciais para a 

configuração da relação empregatícia, ou seja, a subordinação perante os prestadores de 

serviços, e estes que tem temor de se ver desqualificados diante da exigência do mercado, ou 

até mesmo perder o valor de sua única “moeda” de troca por uma máquina, ou seja, a força 

laboral. 

Será árdua a luta desta nova espécie de trabalho, não só na sociedade interno 

como em toda a globalização, apesar do grande aumento desta prestação laboral, ainda existe 

o preconceito pelos conservadores, que vêem o trabalho braçal tradicional uma necessidade 

intrínseca da raça humana.  

Como conseqüência deste entendimento, veremos que a legislação 

infraconstitucional regulamenta o direito do trabalho, mas não de forma clara e objetiva sobre 

o gênero de trabalho à distância, a priori o teletrabalho, contudo, é óbvio que na época de 

aprovação do projeto de Lei da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o legislador de 

1943, não tinha consciência da sublime revolução social que atacaria nossa sociedade.  

Assim, solarmente está que no presente trabalho, será demonstrada a 

compatibilidade das normas dogmáticas existentes com o Teletrabalho, e também a 

necessidade de ser criada legislação esparsa específica, como forma de regular todas as 

modalidades e espécies desta prestação de trabalho, conforme veremos no decorrer deste 

trabalho. 

 

 

                                                 
1
 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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2. AS TRANSFORMAÇÕES DO DIREITO DO TRABALHO NA SOCIEDADE 

 

 

 

Inicialmente deve ser destacado o passado, a evolução histórica do direito do 

trabalho, para entender sua transformação e a flexibilização nos dias atuais e também em 

período superveniente.  

Em tempos históricos, o trabalhador era tratado como escravo não tinha 

qualquer direito, muito menos trabalhista, sendo considerada uma coisa, objeto. Já no período 

do Feudalismo na idade média, os senhores feudais davam proteção militar e política aos 

servo-trabalhadores, que não eram livres, mas ao contrário tinham de prestar serviços na terra 

dos senhores feudais, mas em 1789, com a Revolução Francesa, o ideal social era a liberdade 

do homem.  

Em 1891, a Igreja passa a se preocupar com a questão social do trabalho, 

expedindo orientações, e em 1917, a primeira Constituição que veio a tratar do tema foi a do 

México, isto na fase do constitucionalismo social, assim as Constituições dos Países começam 

a versar sobre o Direito do Trabalho. Sendo que no ano de 1919, foi criada uma organização 

histórica, uma conquista imensurável aos trabalhadores, é criada a OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), expedindo a partir daí convenções e recomendações sobre temas 

trabalhistas e previdenciários. 

No Brasil, surgem as primeiras regras sobre direito do trabalho no mandato de 

Getúlio Vargas, a partir de 1930, sendo criado o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, passando a expedir decretos sobre profissões, trabalho das mulheres (1932), salário 

mínimo (1936) e Justiça do Trabalho (1939), está atrelada ao poder executivo que foi a maior 

conquista na época. 

Na respectiva época utilizava-se a expressão de Legislação do Trabalho, 

devido o fato de haver diversas leis esparsas tratando sobre o tema, na França era denominado 

Direito Operário (Droit Ouvrier), surgindo ainda expressão de Direito Industrial após a 

Revolução Industrial do século XVIII. 

A melhor denominação para o respectivo direito social seria mesmo Direito do 

Trabalho, conforme se utilizou na Constituição de 1946, e sendo empregada na atual 

Constituição vigente de 1988, no Art.7◦ e no inciso I do Art.22, dispositivo este que dispõe 
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que a competência para legislar sobre Direito do Trabalho e Direito Processual, cabe tão 

somente a União Federal. 

Surge em 1◦ de Maio de 1943, a aprovação do Decreto-Lei n◦5.452, que 

consiste na Consolidação das Leis do Trabalho, consolidação, posto que não se trata de um 

código, mas apenas houve a reúne das normas já existentes de forma sistematizada na época, 

se observa que tal ordenamento ainda se encontra vigente, sendo recepcionado pela atual 

Carta Magna de 1988.   

Pela dimensão da análise histórica do Direito do Trabalho, em primeiro 

momento se vê que os direitos sociais, particularmente os trabalhistas, desenvolveram se 

através da intervenção estatal, garantindo assim os direitos de segunda geração, chamados de 

direitos sociais.  

 

 

 

3. CONCEITO DE DIREITO DO TRABALHO E TELETRABALHO  

 

 

 

A conceituação de Direito do Trabalho é pacífica, totalmente contrário aos 

diversos conceitos dados ao Teletrabalho, assim leciona o Magistrado Sergio Pinto Martins 

(2010, p.08) acerca do conceito de Direito do Trabalho:  

 

 

É o conjunto de princípios, regras e instituições atinentes á relação de trabalho 

subordinado e situação análogas, visando assegurar melhores condições de trabalho e 

sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe são destinadas. 

O objetivo principal do Direito do Trabalho é estudar o trabalho subordinado, mas 

também as situações análogas, como o trabalho do avulso. 

 

 

E a ilustre Advogada, Mestra em Direito do Trabalho, Carla Carraca da Silva 

Jardim, assim define o Teletrabalho, “O teletrabalho é uma modalidade de trabalho a 

distância, voltado preponderantemente às atividades administrativas que possibilitam a 

execução longe do seio da empresa.” (2003, p.62) 

Outros doutrinadores estrangeiros como o americano Jack Nilles, assevera:  

 

Teleworking: qualquer forma de substituição da viagem ao local de trabalho pelas 

tecnologias da informação, tais como meios de telecomunicações e computadores, 
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movimentando se o trabalho ao trabalhador ao invés de moverem-se os 

trabalhadores ao local de trabalho.
 
(1988, pg.330) 

 

 

Ademais, o mesmo utilizou dois termos, teleworking e telecommuting, como já 

supra destacado o teleworking, restando assim às indagações sobre o telecommuting, onde 

dispõe ser “trabalho periódico realizado fora do escritório principal, durante um ou mais dias 

da semana, em casa do trabalhador, no local do cliente ou em um centro de 

teletrabalho.”(NILLES, 1988, pg.338).  

Ao Teletrabalho os estudiosos têm empregado conceitos diversos, entretanto 

seguindo o mesmo prisma e requisitos essenciais exigidos para configuração do trabalho à 

distância através de equipamentos de informática e telecomunicação.  

No ano de 1990, a Organização Internacional do Trabalho, percebendo a 

diversidade de conceitos atribuídos ao Teletrabalho, propôs sua definição lastreada na 

possibilidade de interconexão entre o teletrabalhador e seu empregador, utilizando dos meios 

de tecnologia oferecidos pelo desenvolvimento global.  

O Teletrabalho para OIT é “o trabalho efetuado distante dos escritórios centrais 

ou das oficinas de produção, porém os trabalhadores mantêm-se conectados com alguns de 

seus colegas por meio das novas tecnologias.” (DI MARTINO, 1990, pg.471). 

Pois bem, demonstrada a diversidade de conceitos existentes, verifica-se que o 

teletrabalho apresenta uma variedade de características heterogêneas, conclui-se que em 

período superveniente restará ao ordenamento legal específico, estabelecer um conceito 

básico e concreto ao Teletrabalho, mas deve observar que as definições já existentes se 

conectam com o ordenamento jurídico existente.   

 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS DO TELETRABALHO  

 

 

 

O Teletrabalho diverge da forma tradicional de trabalho, tendo em vista a 

necessidade de certos requisitos e características impostas pela vida moderna do século XXI, 

muito embora estar clarividente tal distinção, far-se-á necessário fazer menção primeiramente 

a natureza jurídica de todas as relações empregatícias e o ramo de direito público ou privada 

que está localizado o Direito do Trabalho. 
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Na cadeia doutrinária, os estudiosos atribuem ao Direito do trabalho, uma 

natureza jurídica contratual, decorrente da vontade das partes contratantes, desta forma nasce 

o grande questionamento acerca do ramo jurídico que está localizado o Direito Laboral, 

alguns lesionam que o Direito do Trabalho, está localizado na esfera de direito público, pois o 

ordenamento infraconstitucional e Constitucional (Consolidação das Leis do Trabalho e 

Constituição Federal) atribui mandamentos de caráter público, não deixando ao arbítrio das 

partes contratantes, mas lastreados em outros entendimentos, os doutrinadores asseveram que 

o Direito do Trabalho está localizado no ramo do direito privado, haja vista, que as partes 

contratantes, empregado e empregador, têm a opção de pactuarem ou não o contrato de 

trabalho. 

Outra corrente defende que o Direito do Trabalho, não está localizado no ramo 

de direito público nem no ramo de direito privado, mas trata-se de um ramo misto, ou seja, 

um ordenamento consolidado de normas de caráter público e também privado, assim entende 

o doutrinador Sergio Pinto Martins, in verbis:  

 

 

Existem relações privadas no Direito do Trabalho, como ocorre com o contrato de 

trabalho, assim como existem relações públicas, em que o Estado garante a ordem 

pública, fiscalizando suas regras. Em razão da existência dessas normas de Direito 

Privado e de Direito Público é que o Direito do Trabalho teria uma natureza mista. 

(2010, pág.10) 

 

 

Como solarmente demonstrado, insurge destacar que o Direito Laboral 

pertence ao ramo de Direito Privado, pois existe uma predominância das normas de direito 

privado em relação do direito público.  

Bem destacado a natureza jurídica do Direito Operário, como chamado na 

França, passamos a demonstrar as características necessárias para a configuração do 

Teletrabalho, o qual se trata de uma espécie do gênero de trabalho à distância, lembrando 

sempre que o Teletrabalho não é sinônimo de trabalho em domicilio, embora existam algumas 

semelhanças. 

As características necessárias para a configuração do Teletrabalho, ora se 

confundem com as tradicionais, mas urge solarmente a necessidade de outros requisitos que 

surtem um efeito totalmente revolucionário nesta relação empregatícia.  

O teletrabalho, como supramencionado nasceu do prefixo tele, que quer dizer 

distância, devido a isto que a primeira acepção do Teletrabalho é o trabalho a distância, mas 
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deve ser acoplada a expressão no sentido de uso de conexão informatizada na execução 

laboral, substituindo o contato físico com os trabalhadores pelo contato totalmente ou 

parcialmente virtual. 

Pois bem, como indagado uma das características, convêm salientar os 

requisitos do Teletrabalho, que seria o trabalho realizado de forma desconcentrada do local 

físico da empresa ou escritório, gerando assim uma subordinação indireta ao teletrabalhador, 

ademais temos a necessidade dos mecanismos de informática e telecomunicações, atribuindo 

uma flexibilização nas relações de trabalho, no sentido de buscar a readaptação com a 

realidade social existente, que como conseqüência aumenta a competitividade empresarial e  

contratação de profissionais mais qualificados. 

Far-se-á necessário para a configuração do Teletrabalho das características, 

como a prestação laboral fora do local físico da empresa, ou seja, realização do trabalho de 

forma descentralizada, existência da subordinação indireta ou parassubordinação, utilização 

de equipamentos de informática e telecomunicação, estes conectados com a internet e rede 

central da empresa, o pacto contratual entre as partes e remuneração nos termos legais.   

Neste século XXI, estimasse que no Brasil, já existam mais de 10 milhões de 

teletrabalhadores, estes que se encontram mais concentrados nas regiões metropolitanas das 

capitais brasileiras, conforme pesquisa realizada pela SOBRAT – Sociedade Brasileira de 

Teletrabalho e Teleatividades. 

O Teletrabalho vem sendo utilizado nas atividades e setores administrativos, 

nas empresas tradicionais e nas empresas virtuais, é também aplicado nas atividades de ensino 

e de formação, em setores de informática, em prestação de serviços de tradução, na imprensa, 

nas companhias de seguros, nos bancos e financeiras, na venda por correspondência, no 

telemarketing, nas consultorias, entre outras atividades que sejam compatíveis com esta 

modalidade empregatícia. 

Em tese esta modalidade empregatícia não vem sendo muito bem recepcionado 

por alguns doutrinadores conservadores, ocorre que como dito, a realidade social, com o 

avanço da globalização e as novas formas de estruturação empresarial e administração de 

empresas, geraram uma flexibilização na forma e conceito de ocupação laboral, fazendo-se 

necessário a readequação das empresas e profissionais a adoção desta forma de trabalho 

denominada atípica.  

Esta flexibilização, ocorre na forma interna, vindo a afetar no âmbito da 

relação laboral já existente entre as partes contratantes, já na forma externa surte efeito 

categoricamente sobre o contrato de trabalho. 
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Segundo a citação de Ermida Uriarte, na obra de Carla Carrara da Silva Jardim, 

este diz: 

 

a flexibilidade interna afeta aspectos de uma relação de trabalho preexistente e que 

subsiste: pode recair sobre o horário de trabalho e os descansos, sobre a 

remuneração e sobre as mobilidades geográficas ou funcional. Já a flexibilidade 

externa afeta o contrato de trabalho stricto sensi, modificando as formas de 

contratação ou as de extinção do contrato.
 
(2003, pg.28). 

 

 

E entre as características supra demonstradas temos ainda que ressaltar os 

requisitos essenciais do contrato de trabalho, que deve estar presente no Teletrabalho, que são: 

a continuidade, a onerosidade, a pessoalidade, a alteridade e a subordinação, este último 

requisito que no contrato de teletrabalho é chamado de parassubordinação ou subordinação 

indireta, como será oportunamente bem indagado.  

Nesta concepção, podemos identificar que o formato de laboro do teletrabalho 

é perfeitamente aceitável em nosso ordenamento jurídico, tanto na acepção da norma 

Constitucional, como na infraconstitucional, o que será demonstrado neste trabalho.  

 

 

 

5. A SUBORDINAÇÃO INDIRETA, TELESUBORDINAÇÃO E 

PARASSUBORDINAÇÃO 

 

 

 

O Teletrabalho possui um requisito diferenciado dos pactos laborais 

tradicionais, conquanto nesta espécie de trabalho a distância, a subordinação é anormal para 

os conservadores, devendo ser destacado que este requisito é necessário para a configuração 

do vínculo empregatício entre as partes contratantes, o teletrabalhador e o teleempregador. 

O Teletrabalho pode ser realizado na forma autônoma ou subordinado, na 

forma autônoma assemelha-se com a prestação de serviço tradicional, seguindo o caráter de 

eventualidade e extinguindo-se com a entrega do objeto. 

O doutrinador Pinho Pedreira leciona: “Tudo vai depender da forma como se 

realiza a prestação de serviços, que tanto pode assumir a fisionomia de autônoma como de 

subordinada, em relação a todas modalidades do Teletrabalho. (2000, p.583-587)  
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Bem a propósito, é importantíssimo destacar que com o surgimento desta nova 

forma de trabalho, sobreveio também à evolução da subordinação, isto posto, que o laboro é 

realizado a distância, não tendo contato direto entre as partes contratantes.  

Surgindo assim variadas espécies de subordinação, umas que utilizam meios 

eletrônicos e outras por meio do resultado das tarefas e serviços dirigidos pelo 

teleempregador, que seria a subordinação indireta, a parassubordinação e a telesubordinação.   

Na subordinação indireta, não há vínculo direto com o empregador, podendo 

existir uma empresa tercerizada, uma cooperativa, ou seja, empresa tomadora de serviços. No 

teletrabalho, como a realização do laboro é realizado por meio de instrumentos de 

telecomunicações e de informática, o empregador não tem um contato hierárquico direto com 

o empregado, pois a prestação laboral é integralmente ou parcialmente realizada á distância. 

E a jurisprudência vem entendendo da mesma forma, conforme demonstra o 

acórdão publicado em 26 de Julho de 2008, consoante demonstra in verbis: 

 

 

[omissis]. O regime domiciliar não obsta o reconhecimento do vinculo empregatício 

(artigo 6º da CLT). Nesse sentido, na medida em que a empresa optou pelo serviço 

presta no âmbito residencial “abriu mão” da subordinação direta para fazer uso da 

indireta, que como dito, não desnatura o contrato de trabalho. “In casu”, a 

subordinação delineia-se com a integração da atividade da reclamante na atividade-

fim da empresa que, por certo, já conta, periódica e constantemente, com a entrega 

dos trabalhos prestados pela laborista, realizando, assim, sua finalidade 

produtiva”.(ACÓRDÃO PUBLICADO EM 26/07/2008. OITAVA TURMA. 

RELATOR: MARIA CRISTINA DINIZ CAIXTA.REVISOR: MÁRCIO RIBEIRO 

DO VALLE. PROCESSO 01560-2007-014-03-00-20RO).  

 

 

Pelo exposto, denota-se que a hierarquia existente entre o teleempregador e 

teletrabalhador na subordinação indireta, decorre dos instrumentos de informatização e na 

execução das metas e tarefas direcionadas ao teletrabalhador.  

Segue classe o mesmo diapasão a chamada telesubordinação, que seria a 

prestação laboral realizada integralmente “on-line”, ou seja, o teleempregador teria contato 

direto com teletrabalhador através da rede de internet, estando ambos interligados durante 

toda a jornada laboral, e sendo enviados os trabalhos em tempo real, tanto ao teleempregador, 

como aos telecentros.  

A parassubordinação ou subordinação indireta nasceu na Itália, devido a 

ausência de proteção para o trabalhador autônomo, a noção de laboro parassubordinado foi 

introduzida pela Lei Italiana n◦ 533, 11 de agosto de 1973, vislumbrava o legislador, 
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resguardar um instrumento jurídico célere para resolver os conflitos contratuais existentes 

entre a prestação autônoma e subordinada. 

Pinho Pedreira conceitua o trabalho parassubordinado como “prestações 

continuadas de caráter pessoal, sujeitas a coordenação espaço-temporal” (2001, p.175). Na 

mesma linha de pensamento assevera Otávio Pinto e Silva “São relações de trabalho de 

natureza contínua, nas quais os trabalhadores desenvolvem atividades que se enquadram nas 

necessidades organizacionais dos tomadores de seus serviços.” (2004, p.102).  

Amauri Mascaro Nascimento define como: 

 

 

O trabalho parassubordinado é uma categoria intermediária entre o autônomo e o 

subordinado, abrangendo tipos de trabalho que não se enquadram exatamente em 

uma das duas modalidades tradicionais, entre as quais se situam, como a 

representação comercial, o trabalho dos profissionais liberais e outras atividades 

atípicas, nas quais o trabalho é prestado com pessoalidade, continuidade e 

coordenação. Seria a hipótese, se cabível, do trabalho autônomo com características 

assemelháveis ao trabalho subordinado. (NASCIMENTO, 2004, p. 413) 

 

 

É mister salientar que a jurisprudência atual lastreia no mesmo diapasão:  

 

 

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. [omissis]. 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 seqüenciados 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. Data de Publicação: 08-02-2010 

Órgão Julgador: Terceira Turma Tema: RELAÇÃO DE EMPREGO - PROFESSOR 

Relator: Convocado Milton Vasques Thibau de Almeida Revisor: Convocado 

Danilo Siqueira de Castro Faria. Processo: 00423-2009-042-03-00-1 RO – RO.  

 

 

As características da parassubordinação são a continuidade, pessoalidade, 

coordenação e dependência econômica. A característica da continuidade possui semelhança 
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com a concepção doutrinária nacional da não-eventualidade, requisito essencial para 

configuração do vinculo empregatício.  

Neste sentido, a prestação pessoal deve ocorrer com certa freqüência e 

habitualidade. Aliás, a relação de coordenação somente se revelaria por reiteradas prestações 

(continuidade), excluindo das relações de parassubordinação àquelas prestações pessoais 

autônomas únicas, por serem eventuais e esporádicas. “Afinal de contas, a continuidade deve 

estar vinculada a uma série de resultados que as partes pretendem atingir e que justifiquem a 

presença de coordenação.” (SILVA, 2004, p.102). 

Certos países como França e Itália, lastreiam seu entendimento no sentido que 

a distinção entre teletrabalhador subordinado e autônomo, sobrevém em virtude do 

fornecimento ou não de equipamentos para o teletrabalhador contratado, portanto, caso os 

equipamentos de hardware e software, no início do laboro forem de propriedade do 

teletrabalhador, será considerado autônomo, também se utiliza o mesmo critério acerca dos 

riscos ao enviar os dados ao teleempregador ou empresa virtual. 

Posta a questão nestes termos, a própria OIT, em sua Convenção n.177, ao 

tratar do trabalho realizado em domicílio, reconheceu com mais ênfase o trabalho 

subordinado, que o trabalho autônomo, isto posto que muitos trabalhos realizados no 

domicílio sejam revestidos de uma falsa autonomia.  

 

 

 

6. AS MODALIDADES DE TELETRABALHO 

 

 

 

O Teletrabalho atualmente vem sendo desenvolvido em diversas modalidades, 

podendo citar as modalidades que são: em domicílio, em telecentros, o nômade e o 

transnacional. Devido o caráter de prestação laboral à distância foram desenvolvidas tais 

modalidades para atender as necessidades empresariais e a utilização da mão de obra ora 

qualificada e ora mão de obra de baixo custo, sempre sobre o mesmo prisma de levar o 

trabalho ao domicílio do trabalhador.    
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6.1. O Teletrabalho em domicílio  

 

 

 

Esta modalidade retrata a forma mais fácil de examinar o teletrabalho. Trata-se 

da prestação laboral no âmbito domiciliar do próprio teletrabalhador, utilizando dos 

mecanismos telemáticos, fornecidos pela empresa, merece destaque que deve existir nesta 

relação a utilização de equipamentos de informática e telecomunicação, sob pena de 

descaracterizar a relação para o trabalho em domicílio tradicional.  Insurge destacar que no 

nosso ordenamento podemos equiparar o Teletrabalho em domicílio com o trabalho em 

domicílio tradicional, isto com espeque no artigo 6º da CLT, dispositivo utilizado através de 

interpretação ampliativa, conjuntamente com os princípios juslaboralistas. 

 

 

 

6.2. O Teletrabalho em telecentros  

 

 

 

Neste modelo inicialmente deve ser ressaltado o que seria os chamados 

telecentros, consoante entendimento de Pinho Pedreira da Silva (2000, p.584), este alude que 

“os telecentros são locais da empresa, porém situados fora da sua sede central”. Assim, ficou 

demonstrado que no Teletrabalho em telecentros a prestação laboral decorre da 

descentralização do local físico da empresa, sendo fixado centros satélites ou centros de 

teleserviço, onde os teletrabalhadores realizam seu laboro, ou seja, seria uma unidade 

separada dentro de um empreendimento central, mas tendo contato através da comunicação 

eletrônica, podendo ser telecentros público ou privados.  

Merece destaque que somente na capital de São Paulo a prefeitura já implantou 

157 (cento e cinqüenta e sete) telecentros públicos, dados conforme Coordenadoria de 

inclusão digital.
2
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 (Cf. BRASIL. SÃO PAULO (Município do Estado de São Paulo). Coordenadoria de inclusão digital. Disponível em: 

<http://www.telecentros.sp.gov.br>. Acesso em: 01/11/2010.) 
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6.3. O Teletrabalho nômade ou móvel  

 

 

 

O teletrabalho nômade ou móvel, como também é conhecido, é realizado por 

trabalhadores sem lugar determinado, sendo realizado na maior parte do tempo em outras 

empresas, trabalham por um curto período de tempo, não estando subordinados a empresa 

tomadora do serviço. Como ocorre na implantação e supervisão de tecnologia e softwares em 

empresas de grande porte ou microempresas.  

 

 

 

6.4. O Teletrabalho transnacional   

 

 

 

Esta modalidade de teletrabalho para alguns implica no dumping social, isto é, 

o traslado de empresas e trabalhadores de um país para outro. Ou seja, seria a 

transnacionalização de empresas com a utilização da mão-de-obra no local de instalação da 

empresa virtual ou telecentros.   

As empresas deslocam-se para os Países normalmente subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, no qual encontram vantagens tributárias e menor custo de mão-de-obra, 

vindo a canalizar investimentos para as atividades instaladas e o repasse de lucros para a 

matriz, onde não é obstado pela legislação local. 

 

 

 

6.5. Competência territorial nos termos do Art.651 da CLT  

 

 

 

Percebe-se que diante das inúmeras modalidades possíveis de teletrabalho, 

surge uma questão preocupante, qual seria a jurisdição territorial para dirimir os conflitos 

existentes entre os contratantes? Posto isto, vale lembrar o critério estabelecido na norma 

infraconstitucional (CLT), que de forma clara e objetiva assevera a seguinte redação “Art. 

651. A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade 

onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha 
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sido contratado noutro local ou no estrangeiro.” (Onde se lê “Juntas de Conciliação e 

Julgamento”, leia-se “Vara do Trabalho” - em face da redação da Emenda Constitucional 

45/2004).   

Consoante demonstra a redação do artigo 651 da CLT, a competência das 

Varas trabalhistas são inicialmente determinadas pelo local onde são prestados os serviços. 

Mas o problema quanto a aplicação da lei é aparente na modalidade de teletrabalho nômade e 

transnacional, criando assim inúmeros questionamentos pelos doutrinadores e juristas, insurge 

destacar que no caso de teletrabalho nômade ou móvel, vem sendo aplicado por analogia, o 

mesmo critério do agente ou viajante comercial, podendo ainda optar para o ajuizamento da 

ação entre o local da contratação ou a localidade da prestação dos respectivos serviços, nos 

termos do § 3º do Art.651 da CLT. 

Assim, com espeque no Art.651, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, 

será competente a Vara do Trabalho da localidade em que a empresa tiver agência, filial e o 

empregado estiver subordinado ou, na falta, o lugar onde o empregado tiver o seu domicílio 

ou a localidade mais próxima. 

Como já demonstrado sobre o teletrabalho nômade ou móvel, como também é 

chamado, deve ser ressaltado o teletrabalho transnacional, que seria a situação na qual a 

empresa possui suas instalações em um determinado País, e contrata teletrabalhadores 

localizados em Países diverso da empresa, ou seja, a prestação laboral se dá em outro País 

através dos recursos telemáticos fornecidos pela empresa.    

A competência internacional, conforme leciona o doutrinador Ísis de Almeida 

“É a que define a legitimidade da atividade jurisdicional de um Estado soberano em relação a 

uma questão em que surgem fatos com ocorrência em dois ou mais Estados.” (2002, pg. 222)  

No Código de Processo Civil, alude o Art.88, determinando as situações em 

que se defere a competência jurisdicional brasileira, prevalecendo esta quando:  

 

 

 I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 

 II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; 

 III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. 

 

Na redação do §2º do Art.651 da CLT, constata-se o reconhecimento da 

competência da autoridade brasileira, em brilhante exposição:  
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A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelecida neste artigo, 

estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o 

empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em 

contrário.   

 

Pelo exposto, admitida a competência internacional, a regra geral é a de firmar 

a competência jurisdicional pela localidade onde o serviço é realizado com espeque no 

Art.651, caput, da CLT, o mencionado dispositivo celetista deve se aplicar até mesmo nas  

hipóteses  de  teletrabalho  transnacional,  sempre  e  quando  o  empregado desempenhar as 

atividades em uma localidade distinta daquela em que o contrato de trabalho foi firmado, do 

que se abre passo para que o teletrabalhador eleja entre o  foro em que o contrato  foi  firmado 

ou o  foro em que as atividades laborais são realizadas, observando sempre as orientações da 

LICC (Lei de Introdução ao Código Civil).    

 

 

 

7. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS JUSLABORAIS AO TELETRABALHO 

 

 

 

O Direito Brasileiro garante em sua Carta Magna de 1988, no Título II, Dos 

direitos e garantias fundamentais, entre os direitos sociais, o direito a um trabalho digno, este 

que é valorado de forma cristalina nos Art.5, inciso XIII, Art.6º e Art.7º e incisos, todas do 

ordenamento legal supra indagado. 

Desta forma, com a evolução social, surge o Teletrabalho que até os dias atuais 

não está regulamentado por uma legislação especial, vindo muitos doutrinadores e 

conservadores trazer a esfera jurídica o questionamento da compatibilidade do ordenamento 

atual existente com esta “nova” relação empregatícia.   

Com o ordenamento atual os intérpretes do direito, Advogados, Defensores 

Públicos, Procuradores, Magistrados e estudiosos utilizam-se da analogia ou ampliação dos 

conceitos aplicáveis à relação.  

No teletrabalho em domicílio os Tribunais Regionais do Trabalho e 

Magistrados estão aplicando de forma analógica as normas referentes ao trabalho em 

domicílio tradicional, conforme preconiza o dispositivo da CLT: 
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Art. 6º - Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 

empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja 

caracterizada a relação de emprego. 

 

 

 

Desta forma, com o ordenamento legal vigente, nota-se que o mesmo equipara 

as duas formas de prestação laboral, devendo ter o requisito de subordinação entre outros, 

para caracterização da relação empregatícia. 

Pode-se citar também o Caput do art.83 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

que é perfeitamente aplicável ao Teletrabalho, este que assevera a seguinte redação:  

 

  

Art.83. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado 

este como o executado na habitação do empregado ou em oficina de família, 

por conta de empregador que o remunere. 

 

 

Como demonstrado o Teletrabalho tem compatibilidade com nosso 

ordenamento juslaboral, tanto o Constitucional, como o infraconstitucional, ressalta-se ainda 

que existe outra forma de resguardar os direitos inerentes ao Teletrabalho, que seria o 

movimento sindical, por meio de Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho, 

estabelecendo assim direitos e deveres que são omissos em nosso ordenamento, devido o 

avanço social e tecnológico. 

Nesta relação empregatícia, o teletrabalhador terá os mesmos direitos e deveres 

do trabalhador tradicional, assim comprovado a relação de emprego, o obreiro terá direito as 

férias + 1/3 constitucional, aviso prévio, 13° salário, licença de saúde, FGTS, hora extra, 

contribuição previdenciária, medidas disciplinares entre outros. No tocante as horas extras, 

vale mencionar que só terá o direito resguardado se houver o controle do horário de trabalho, 

seja por software ou cumprimento de metas ou tarefas diárias.  

Ensina Robortela (1994, p.137) que “a intervenção estatal nos processos de 

reestruturação varia de um país a outro, mas todos a reconhecem necessária, porque o 

domínio da tecnologia significa maior poder político e econômico.” 

Apesar da morosidade do legislador sobre o tema, os Magistrados da Justiça do 

Trabalho e os Desembargadores dos Tribunais Regionais do Trabalho, vêm reconhecendo tal 

modalidade empregatícia, proferindo brilhantes sentenças e acórdãos consubstanciados no 

ordenamento legal existente, que como já mencionado é perfeitamente compatível com está 
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espécie do gênero de trabalho à distância, conforme se passa a demonstrar.  

  O Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, lastreia o entendimento 

jurisprudencial in verbis:   

        

EMENTA: RELAÇÃO DE EMPREGO. A prestação de serviços na residência do 

empregado não constitui empecilho ao reconhecimento da relação de emprego, 

quando presentes os pressupostos exigidos pelo artigo 3º da CLT, visto que a 

hipótese apenas evidencia trabalho em domicílio. Aliás, considerando que a empresa 

forneceu equipamentos para o desenvolvimento da atividade, como linha telefônica, 

computador, impressora e móveis, considero caracterizada hipótese de teletrabalho, 

visto que o ajuste envolvia execução de atividade especializada com o auxílio da 

informática e da telecomunicação. Data de Publicação: 26-11-2009 Órgão Julgador: 

Setima Turma Tema: RELAÇÃO DE EMPREGO - TRABALHO EM DOMICÍLIO 

Relator: Convocado Jessé Cláudio Franco de Alencar Revisor: Maria Perpétua 

Capanema Ferreira de Melo. Processo: 00977-2009-129-03-00-7 RO – RO  

 

Neste mesmo diapasão a 2º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10º 

Região – Distrito federal e Tocantins, proferiu o respectivo acórdão, infra: 

 

 

EMENTA. RELAÇÃO DE EMPREGO. REQUISITOS. PROVA. ÔNUS. 

TELETRABALHO. 1. Negada a relação de emprego, mas reconhecida a 

prestação pessoal e remunerada de serviços, incumbe às reclamadas o ônus 

da prova (art. 333, inciso II, do CPC). 2. Hipótese em que a autora, única 

pessoa que trabalhava para empresas estrangeiras no país, o fazia de forma 

subordinada. Inocuidade da circunstância da direção dos serviços ser 

realizada de forma remota, por meio eletrônico, porquanto o denominado 

teletrabalho é espécie do gênero regulado no art. 6º, da CLT. 3. Por 

evidenciada a presença dos pressupostos de seu art. 3º, impõe-se o 

reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, bem como as 

parcelas deles decorrentes. Processo: 01321-2007-020-10-00-6 RO. 

(Acordão 2ª Turma) Origem: 20ª Vara do Trabalho de BRASÍLIA/DF  

Juíz(a) da Sentença: Marli Lopes da Costa G. Nogueira  Relator: 

Desembargador João Amílcar  Revisor: Desembargador Brasilino Santos 

Ramos  Julgado em: 31/03/2009   Publicado em: 17/04/2009 no DEJT.(grifo 

e negrito nosso). 

 

 

Como se vê a matéria ora tratada mostra-se maturidade doutrinária e 

jurisdicional, se fazendo mister um estudo detalhado de cada ponto relevante para que assim 

possa chegar a solução, que seria dirimir as dúvidas existentes e aplicar os direitos existentes 

e reconhecer o valor social desta forma de trabalho, que cresce de forma significativa em 

nosso País.   
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8. VANTANGENS E DESVANTAGENS DO TELETRABALHO 

 

 

 

No presente trabalho cabe demonstrar não apenas os pontos positivos do 

Teletrabalho, mas também algumas características que os conservadores atribuem como 

pontos negativos, desta forma, deve se deixar solarmente que as vantagens e desvantagens do 

Teletrabalho, estão interligadas com o empresário, o trabalhador e o Governo.  

Sobre as vantagens e desvantagens do Teletrabalho, Carla Carrara da Silva 

Jardim, indaga algumas questões relevantes, conforme passa a discriminar.  

Pois bem, para o trabalhador podemos apontar como vantagens: a) o aumento 

de tempo livre, devido diminuição do deslocamento casa/trabalho; b) flexibilização na 

organização e no tempo de trabalho conforme seu biorritmo; c) flexibilização no local de 

trabalho; d) redução dos gastos com transportes e combustíveis; e) maior convívio familiar e 

com a comunidade que está inserido; f) maior oportunidade de trabalho para os deficientes 

físicos; g) integração dos portadores de imunodeficiência, dos portadores de doença infecto-

contagiosas (HIV); h) menor stress cotidiano. 

Para os empresários, as vantagens são: a) maior flexibilidade na organização e 

na gestão da empresa e mão-de-obra; b) redução de custos com infra-estrutura, mobílias e 

transporte; c) redução do absenteísmo; d) maior motivação e produtividade dos empregados; 

e) redução dos níveis hierárquicos intermediários; f) trabalho em tempo real com pessoas de 

qualquer parte do mundo; g) contratação de mão-de-obra mais barata. 

No tocante aos benefícios para o Governo, podemos citar: a) redução dos 

problemas com os transportes públicos, principalmente no horário do rush; b) redução dos 

índices de poluição; c) redução com os gastos de combustível; d) promoção do 

desenvolvimento dos subúrbios e das regiões rurais; e) inclusão social de portadores de 

deficiência, idosos, portadores de imunodeficiência, portadores de doenças infecto-

contagiosas, que são frequentemente discriminados pela sociedade. 

Desse modo está claro que o Teletrabalho proporcionou uma mudança não só 

no aspecto econômico e normativo, mas desenvolveu também uma mudança significado no 

aspecto cultural e inclusão social das partes contratantes.  

Como bem aludida às vantagens do Teletrabalho, passamos a demonstrar as 

desvantagens atribuídas a está relação laboral para os trabalhadores, que são: a) falta de visão 
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dos teletrabalhadores do conjunto da empresa e seu mercado; b) controle invisível pelo 

computador central da empresa, por meio de programas de mensuração da produtividade; c) 

pouco ou nenhum contato com colegas e com a hierarquia; d) isolamento social; e) Não 

separação entre vida privada e vida profissional; f) tratamento diferenciado referente a 

salários; g) deficiência na proteção jurídica; h) menos oportunidade de promoção e de 

ascensão na carreira profissional; i) ausência ou diminuição de auxilio no desenvolvimento 

das tarefas; j) doenças ligadas ao vídeoterminal. 

Para as empresas as desvantagens são: a) dificuldades em reunir o 

teletrabalhador; b) aumento de custos com equipamento e telecomunicações para cada 

teletrabalhador; c) desaparecimento da coletividade que havia no interior da empresa; d) 

aumento nos custos de formação/qualificação dos teletrabalhadores; e) problema de 

confidencialidade dos dados; f) problemas pertinentes á integridade do sistema de transmissão 

de dados e informações; g) dificuldades no controle da prestação do trabalho; h) problemas 

referentes a doenças ligadas ao vídeoterminal e salubridade do local de trabalho. (2003, p.40-

44). 

Depreende-se, portanto que as desvantagens supramencionadas são passíveis 

de solução, como podemos citar a dificuldade em reunir o teletrabalhador, que pode ser 

suprida pela reunião dos teletrabalhadores em telecentros, entre outras formas que havendo 

comum acordo entre as partes pode facilmente afastar tais desvantagens.  

Desse modo, vislumbra-se que o Teletrabalho não pode ser ignorado nestes 

tempos modernos, até porque decorre da própria evolução social, sendo de suma importância 

que tais desvantagens sejam de certa forma desconsideradas para assim dar continuidade ao 

avanço desta forma laboral.  
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9. CONCLUSÃO  

 

 

 

 

Apresentadas as reflexões, insurge destacar que nosso ordenamento legal e os 

princípios juslaboralistas são compatíveis com está realidade social que o País vivencia. 

Mesmo, diante da omissão legislativa sobre o tema, nossa Constituição Cidadã, como muitos 

a chamam, pode conjuntamente com os princípios aplicáveis ao direito do trabalho, a 

interpretação ampliativa dos conceitos e a utilização da analogia, recepcionar está relação 

empregatícia, que vem crescendo significativamente em todo o globo terrestre.           

Outrossim, está solarmente que necessário se faz a elaboração de uma 

legislação especial sobre Teletrabalho, não pela discussão de compatibilidade ou não do 

ordenamento legal existente, mas para resguardar os direitos dos teletrabalhadores, que por 

pouco alguns vivem escravizados ao trabalho, sob um prisma irreal de subordinação indireta, 

haja vista, que existe softwares atualmente que fornecem dados precisos da jornada de 

trabalho que o teletrabalhador está realizando. Indaga-se que hoje está em tramitação na 

Câmara dos Deputados um Projeto de Lei sob nº 4.505/2008, do deputado Luiz Paulo Vellozo 

Lucas (PSDB-ES), que regulamenta o trabalho a distância, espécie Teletrabalho.  

             Pelo exposto, ficou cristalino que a compatibilidade do ordenamento legal 

vigente existe, entretanto não é um material que facilita ao aplicador do direito reconhecer, 

dirimir e impor direitos e deveres as relações oriundas desta forma de trabalho, ao 

Teletrabalho se faz necessária uma legislação especial, evitando assim o critério da 

discricionariedade na elaboração do contrato, ampliação de conceitos, interpretação analógica, 

está que podem ser duvidosas ou injustas.  

A sociedade está evoluindo a cada dia, e cabe ao aplicador do Direito, 

reconhecer e se adaptar a nova realidade social, pois tais mudanças surtem reflexos direto 

tanto no âmbito do Judiciário, como no Legislativo e Executivo, cabe assim aos trabalhadores 

e ao Estado nação lutar por esse direito. 
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