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RESUMO 

 

O presente Trabalho explana sobre a modalidade de teletrabalho como produto 

da evolução dos meios telemáticos de informática e telecomunicações, 

proporcionando uma maior flexibilização na relação de trabalho por intermédio 

da tecnologia, transformando as relações laborais tradicionais. Essa 

modalidade de trabalho viabiliza que o empregado realize suas atividades total 

ou parcialmente a distância, fora do ambiente da empresa, através das 

tecnologias de informação e comunicação. A figura do teletrabalhador se torna 

cada vez mais presente no meio laboral, fazendo-se necessário um estudo 

dessa forma de trabalhar que origina muitos questionamentos sobre a 

aplicação das normas trazidas pela reforma trabalhista da lei 13.467/2017, em 

que pese, formalização do contrato de trabalho, jornada de trabalho, quem arca 

com os custos advindos da prestação de serviço, modalidades de teletrabalho, 

vantagens e desvantagens da adesão dessa categoria, entre outras dúvidas da 

execução do teletrabalho na prática. Para o desenvolvimento do presente 

trabalho foram analisadas as legislações brasileira, portuguesa e francesa em 

busca de alternativas para garantir os valores sociais apregoados pela 

Constituição Federal que visam um ambiente laboral saudável e digno para o 

trabalhador.  

 

 

 

Palavras-chave: Teletrabalho. Reforma Trabalhista. Jornada de trabalho. 

Assédio moral no teletrabalho. Direito à desconexão. 
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ABSTRACT 

 

The present work explains the modality of teleworking as a product of the 
evolution of the telematic means of information technology and 
telecommunications, providing greater flexibility in the working relationship 
through technology, transforming traditional labor relations. This type of work 
makes it possible for the employee to carry out his activities totally or partially at 
a distance, outside the company environment, through information and 
communication technologies. The figure of the teleworker becomes more and 
more present in the work environment, making it necessary to study this way of 
working, which causes many questions about the application of the rules 
brought by the labor reform of law 13.467 / 2017, despite the formalization of 
the employment contract. work, working hours, who bears the costs arising from 
the provision of services, teleworking modalities, advantages and 
disadvantages of joining this category, among other doubts regarding the 
implementation of teleworking in practice. For the development of this work, 
Brazilian, Portuguese and French laws were analyzed in search of alternatives 
to guarantee the social values proclaimed by the Federal Constitution that aim 
at a healthy and dignified work environment for the worker. 
 

Keywords: Teleworking. Labor Reform. Workday. Bullying in teleworking. Right 

to disconnect. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como objeto o teletrabalho, pois este, antes da reforma 

trabalhista da Lei n. 13.467/2017, era aplicado como um trabalho feito em casa. 

Foi somente com a sanção da referida lei que ele passou a ser normatizado 

juridicamente. 

 

O interesse pela temática do teletrabalho surgiu na pós-graduação, mais 

especificamente no Mestrado, após uma conversa esclarecedora com o Prof. 

Dr. Danilo Fontenele Sampaio Cunha, que viria a ser o orientador desta 

pesquisa. 

 

Visando a aprofundar a pesquisa sobre esta temática, ao sermos aceitos 

como aluna do Curso de Mestrado em Direito Privado, do Programa de Pós-

Graduação em Direito, do Censo Universitário 7 de Setembro, resolvemos 

encarar a provocação de estudar algo tão novo como o teletrabalho. Diante 

desse desafio alguns questionamentos que me afligiam, dentre eles: de que 

modo esse trabalho era praticado? De que modo o empregador fiscalizava a 

relação subordinada, dita teledireção? 

 

O primeiro pressuposto justificador dessa pesquisa foi o interesse 

pessoal, quando por ocasião do contato com o pesquisador anteriormente 

citado, sobre o tema durante o curso de pós-graduação em Direito. O referido 

contato nos impulsionou a pesquisar sobre a temática, pois ficávamos curiosos 

sobre a maneira como surgiu aquele tipo de trabalho na legislação; seu 

desenvolvimento e sua aplicação. Outro pressuposto importante foi a 

viabilidade da pesquisa, pois o tema mesmo que recente é deveras relevante e 

existem fontes para a sua realização. Outra justificativa para tal pesquisa é sua 

importância social, pois contribuirá para a proteção dos direitos trabalhistas dos 

cidadãos que exercem a modalidade de teletrabalho 

 

Este estudo teve como objetivos pesquisar sobre o teletrabalho 

colaborando para a preservação dos direitos dos empregados que exercem o 
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teletrabalho; conceituar e caracterizar o teletrabalho no Brasil, em Portugal e na 

França; Explicitar juridicamente o teletrabalho na legislação brasileira; explicar 

as modalidades do teletrabalho; e, narrar sobre a execução do teletrabalho e 

suas questões práticas. 

 

A pesquisa é do tipo qualitativa e de natureza bibliográfica. Foram 

utilizadas fontes documentais impressas e publicadas em meio digital. Por ser 

um tema atual, encontramos vários materiais digitais em sites de 

Universidades, artigos de juristas e pesquisadores do assunto, dentre outros. 

 

A definição do objeto pesquisado é oriundo da predileção, escolhas, 

vivências e, não menos importante, da observação empenhada que este 

pesquisador possui sobre o fato estudado. 

 

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro, 

intitulado de Reforma trabalhista da Lei 13.467/2017: Normatização do 

teletrabalho no Brasil e no mundo, tendo como propósito conceituar e 

apresentar as características e experiências nacionais e internacionais sobre o 

teletrabalho. 

 

Na segunda parte, chamada de Qualificação jurídica do teletrabalho, 

discorremos sobre o teletrabalho na legislação brasileira, qualificando os tipos 

de vínculos existentes nessa modalidade de trabalho. 

 

No terceiro capítulo, denominado de Teletrabalho: suas modalidades e 

distinções, diferenciamos teletrabalho do trabalho presencial e relatamos suas 

modalidades, vantagens e desvantagens para empresa, empregado e 

sociedade. 

 

Já no quarto capítulo, definido como Da execução do teletrabalho e 

questões práticas, nós discorremos sobre a inserção dos menos favorecidos 

no mercado de trabalho por meio do teletrabalho, saúde e segurança no 

trabalho, direitos sindicais e representação coletiva do teletrabalho. 
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As mudanças acarretadas com o surgimento do teletrabalho e sua 

normatização lacunosa colocam em discussão temas de grande relevância 

como a exclusão do teletrabalhador do regime de limite de duração de jornada, 

afastando o direito a horas extras e a introdução da norma que possibilita 

apenas a assinatura de um termo de responsabilidade no qual o empregado se 

compromete a seguir as instruções de precaução para evitar doenças e 

acidente de trabalho. 

 

O presente estudo busca englobar ponderações acerca do tema, 

especialmente na questão da jornada de trabalho, uso das tecnologias de 

informação e comunicação no desenvolvimento da relação laboral e questões 

práticas atinentes à aplicação do teletrabalho. 
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1 REFORMA TRABALHISTA: NORMATIZAÇÃO DE 

TELETRABALHO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

O trabalho é uma condição básica inerente à existência humana e suas 

relações sociais são constantemente modificadas em função da volatilidade do 

mercado decorrentes da evolução tecnológica e globalização, principalmente. 

Surgiram novas profissões e novas formas de se trabalhar, como, por exemplo, 

o trabalho a distância. 

 

O Direito do Trabalho precisou acompanhar tais evoluções para garantir 

direitos e deveres antes não regulamentados com a finalidade de pacificar os 

interesses das classes, impondo regras essenciais no contrato de trabalho para 

respaldar tanto o trabalhador, quanto o empregador. Inicialmente, a prestação 

do serviço do funcionário correspondia com a sede da empresa ou residência 

do empregador doméstico, entretanto, com a modernização, a tecnologia de 

informação e comunicação possibilita que o empregado preste seus serviços 

em diversos locais que não só os ambientes do empregador. 

 

A publicação da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, intitulada Reforma 

Trabalhista, sancionou a regulamentação do teletrabalho no ordenamento 

jurídico brasileiro, inovando com a criação do capitulo II-A na CLT (art. 75-A a 

75-E). (Brasil, 2017) 

 

Antes da sanção da mencionada lei, o teletrabalho já era protegido na 

Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu art.6º e art. 62, I, no qual trata 

sobre a duração do trabalho. O principal argumento usado para fundamentar a 

necessidade de uma reforma trabalhista foi o fato de a CLT estar obsoleta em 

relação as novas modalidades de trabalho. (Brasil, 2017) 

 

Constata-se que, desde a década de 1990, as formas de trabalho 

flexível estão sendo ampliadas, gerando modalidades ditas pós-modernas, tais 

como o conceito de trabalho não-tradicional que envolve principalmente 

mudanças no local e horário em que o trabalho é realizado, sendo que, ainda 
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dentro da compreensão de flexibilidade, outras nomenclaturas e modelos são 

apresentados. 

 

Algumas dessas modalidades de trabalho consideradas como sendo 

flexíveis são os estágios, jovens aprendizes, contratação temporária, 

terceirização, teletrabalho (home-office), trabalho intermitente, trabalho 

eventual, autônomo, em regime de tempo parcial etc. 

 

No entendimento de Alvaro Mello, o Trabalho Flexível ou Flexible 

Working é uma pluralidade de novas práticas de trabalho, que incluem tanto a 

flexibilidade das horas de trabalho, como os locais da prestação de serviço, o 

espaço no escritório que pode ser compartilhado, como também as formas de 

contrato de trabalho. (MELLO,1999, p.12) 

 

Na verdade, é fácil perceber que, com o decorrer das evoluções 

tecnológicas, observadas principalmente nos últimos tempos, e com o 

desenvolvimento da informática e a introdução das telecomunicações nas 

relações de trabalho, novas formas de trabalho foram possibilitadas, permitindo 

a execução mais eficiente de diversas funções, diminuindo, e até cessando a 

influência causada pela distância física do funcionário.  

 

Neste cenário, pode-se afirmar que a modalidade de teletrabalho é uma 

das formas mais flexíveis de relações laborais, e vem ganhando cada vez mais 

espaço no mercado, transformando as tradicionais relações trabalhistas. 

 

Seguindo tal vertente mundial, e reconhecendo-se que tal forma de labor 

já vinha sendo aplicada em diversos casos sem ser regulamentada 

expressamente pela CLT. O legislador traz a definição do teletrabalho no art. 

75-B da CLT, vejamos: “Considera-se teletrabalho, a prestação de serviços 

preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização 

de tecnologias de informação e de comunicação, desde que não constituam 

trabalho externo”. (Brasil, 2017) 
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Na concepção de Álvaro Mello, “o teletrabalho consubstancia o ato de 

exercer atividades que podem ser realizadas em um domicilio ou local 

intermediário, visando à competitividade e flexibilidade nos negócios.” 

(MELLO,1999, p. 9) 

 

Em síntese, o teletrabalho consiste no trabalho realizado a distância, 

feito através do manejo de tecnologias da informação e de comunicação. A 

principal característica dessa modalidade contratual é o predomínio do trabalho 

realizado fora do estabelecimento do empregador, sem prejuízo de eventuais 

serviços prestados dentro das dependências da empresa, consoante a ressalva 

do parágrafo único do aludido dispositivo legal. 

 

Como adiantamos, essa relação de emprego já era uma realidade no 

Brasil. Antes mesmo da reforma trabalhista, houve uma modificação no art. 6° 

da CLT o qual a lei passou a ordenar que não houvesse distinção entre o 

trabalho realizado no estabelecimento do empregador, no domicílio do 

empregado e o realizado a distância, desde que estivessem caracterizados os 

pressupostos da relação de emprego (art 6º da CLT) e que os meios 

telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se 

equiparassem, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos 

de comando, controle e supervisão do trabalho do empregado (art 6º, §único, 

da CLT). (Brasil, 2011) 

 

A execução da atividade laboral de forma remota flexibiliza o horário de 

trabalho e seu ritmo, aprimorando os métodos tradicionais de trabalho e 

direção da forma presencial de modo a estimular uma maior produtividade do 

trabalhador com uma qualidade superior do serviço. 

 

No entanto, o labor a domicilio trouxe consigo novas formas de encarar 

os elementos estruturantes da relação de emprego e do contrato de trabalho 

como, por exemplo, a constatação que a pessoalidade e a subordinação são 

características de difícil aplicação aos trabalhadores dessa categoria, devendo, 

pois, serem aplicadas de modo atenuado. 
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Neste sentido, em relação à pessoalidade, o empregado que trabalha 

em domicílio pode receber ajuda de outras pessoas na execução da prestação 

laborativa, o que, em princípio, constituiria a descaracterização do contrato de 

trabalho, pois a atividade fora realizada por pessoa alheia ao contrato. E em se 

tratando da subordinação, por ser o trabalho realizado a domicílio, poderia 

ocasionar sua inaplicabilidade ao contrato, uma vez que o poder do 

empregador de dirigir o modo como a atividade do empregado será exercida 

estaria reduzido. 

 

Afora tais características iniciais, percebe-se que as mudanças trazidas 

pela reforma das normas trabalhistas possuem como justificativa idealizada 

possibilitar o crescimento econômico, o desenvolvimento social e intelectual, 

bem como evitar a precarização dos direitos trabalhistas, de forma a proteger 

direitos mínimos do trabalhador e assegurar a necessária igualdade de poderes 

na relação de trabalho, e consequentemente um equilíbrio na sociedade entre 

o interesse de lucrar e o respeito ao trabalhador. 

 

Essa temática é de grande relevância e vem sendo discutida em todo o 

mundo por seu avanço constante em muitos países, podendo ser identificado 

diversos estudos internacionais sob suas muitas modalidades e aplicação na 

prática. 

 

 

1.1 O Teletrabalho: Breve histórico  

 

As grandes mudanças nas atividades laborais dos homens deram início 

na Revolução industrial quando o trabalho humano começou a ser substituído 

por máquinas e continuou com a Revolução Tecnológica a qual trouxe o 

beneficio da tecnologia da informática e de comunicação em contrapartida com 

a necessidade de adaptação e qualificação dos trabalhadores para poder ter 

espaço no mercado. 
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A sociedade da Informação tomou maior proporção e desenvolvimento 

nas últimas décadas sendo o ponto principal a criação do computador que 

modificou totalmente a forma como as pessoas se comunicam e adquirem 

conhecimentos, com essa evolução tecnológica surgiu ainda um estilo de 

empresas mais flexíveis e automatizadas. 

 

Maria Júlia Giannasi apresenta a ideia de sociedade da informação que: 

 

A definição mais comum de Sociedade da Informação enfatiza 
as inovações tecnológicas. A idéia-chave é que os avanços no 
processamento, recuperação e transmissão da informação 
permitiram aplicação das tecnologias de informação em todos 
os cantos da sociedade, devido à redução dos custos dos 
computadores, seu aumento prodigioso de capacidade de 
memória, e sua aplicação em todo e qualquer lugar, a partir da 
convergência e imbricação da computação e das 
telecomunicações (GIANNASI, 1999, p.21). 

 

Por esse motivo existe a necessidade das relações de emprego 

acompanhar as transformações da realidade do mundo globalizado. Com 

tantas alterações nas relações humanas permeadas pela inovação da 

tecnologia foi surgindo uma nova forma de se relacionar social e 

economicamente. 

 

Com essa era virtual a flexibilização alcançou as relações laborais de 

modo que começam a surgir formas para romper a rigidez das normas que 

regulam os trabalhadores. O teletrabalho é uma forma flexível e atraente 

advinda dessa era virtual, a qual possibilita o empregado realizar suas funções 

de forma remota, através do uso de tecnologias de informação e comunicação.  

 

O tema “teletrabalho” é de difícil definição, o que não impediu que, no 

Brasil e no mundo afora diversos estudiosos buscassem conceitos mais 

aproximados da situação fática.  

 

O teletrabalho veio para transformar o conceito engessado sobre a 

forma tradicional de trabalhar. As empresas buscando acompanhar os avanços 

tecnológicos, visando um melhor retorno por parte do empregado, objetivando 
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minimizar os custos, entre outros benefícios, optaram por inovar nas relações 

contratuais. A modalidade de teletrabalho viabiliza todos esses aspectos por 

meio da flexibilidade inerente no contrato de trabalho.  

 

O norte-americano Jack Nilles foi um dos primeiros estudiosos a definir o 

teletrabalho. Tendo a doutrina lhe conferido repetidamente a “paternidade” do 

teletrabalho, por seu trabalho The Telecommunications Transportation Trade 

Off ter sido o pioneiro a utilizar os termos telecommuting e telework (o segundo 

originou o termo em português: teletrabalho). (FINCATO; PIANTÁ, 2017, p. 

204-205) Para Jack Nilles teletrabalho é “levar o trabalho aos trabalhadores, 

em vez de levar estes ao trabalho; atividade periódica fora do escritório central, 

um ou mais dias por semana, seja em casa ou em um centro de telesserviço". 

(NILLES, 1997, p. 14). 

 

Como já adiantado, a definição jurídica brasileira de teletrabalho só foi 

inserida pela Lei n. 13.467, de 2017, no caput do artigo 75-B. De acordo com a 

nova legislação, 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”. (Brasil, 2017) 

 

Pode-se observar, na própria redação do artigo, que essa modalidade de 

trabalho possui peculiaridades que lhe distinguem das outras espécies de 

trabalho a distância, como a prestação de serviço predominantemente afastado 

do ambiente laboral do contratante e a utilização da telemática para 

comunicação e troca de informações com o empregador.  

 

Vólia Bomfim Cassar (2017) comenta seu ponto de vista sobre o dito 

artigo:  

 

Teletrabalho é o trabalho à distância. O prefixo TELE significa 
distância, afastamento. Logo, conceituar o teletrabalho como 
aquele que preferencialmente ocorre à distância é um conceito 
equivocado, motivo pelo qual deve ser substituído o texto do 
artigo 75-B para adotar a técnica semântica: teletrabalhador é o 
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trabalhador externo, à distância, que trabalha com as novas 
tecnologias relacionadas com a informática e telemática.1 

 

O Código do Trabalho Português conceitua o teletrabalho em seu 

art.165°: “considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com 

subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através do recurso a 

tecnologias de informação e de comunicação”. (Portugal, 2009) Tal redação 

regulamenta o teletrabalho exercido sob autoridade e direção de seu 

contratante ou superiores, limitando a aplicação da legislação apenas a essa 

espécie de trabalho.2 

 

O teletrabalho possui elementos caracterizadores e normas contratuais 

específicas que lhe tornam um contrato especial, de modo que não se resume 

apenas na possibilidade de trabalho exercido fora do ambiente laboral do 

empregador, mas há também a necessidade da presença constante da 

tecnologia da comunicação e informação, tanto para o exercício do trabalho, 

como para diminuir a distância entre empregado e empregador, ou como 

próprio espaço de trabalho. (FINCATO, 2019, p. 62) 

 

Por sua vez, Pinho Pedreira (2000, p. 584) apresenta que: 

 

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

 

Essa modalidade de trabalho possibilita uma flexibilização de local e 

horário para a prestação de serviço, sendo esses seus maiores atributos. Por 

esse motivo é importante a elaboração bem feita do contrato de trabalho onde 

normatize o acordado entre os constituintes da relação de emprego no 

teletrabalho.  

                                                 
1 CASSAR, Vólia Bomfim. REFORMA TRABALHISTA: Comentários ao Substitutivo do Projeto 
de Lei 6787/16. 2017. Disponível em: < 
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/5/art20170503-01.pdf >. Acesso em: 28 jun 2019. 
2 REDINHA, Maria Regina Gomes. Teletrabalho: Anotações aos artigos 233º a 243º do Código 
do Trabalho de 2003. Disponível em: < https://cije.up.pt/download-file/216 >. Acesso em:05 jul. 
2019. 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/5/art20170503-01.pdf
https://cije.up.pt/download-file/216
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Conclui Guilherme Augusto Caputo Bastos (2014)3 que o teletrabalho: 

 

Pode, assim, ser realizado em período integral ou em parte do 
tempo dispensado ao trabalho em uma empresa. De forma 
autônoma ou subordinada. Na própria residência do 
empregado, em um local específico determinado pelo 
empregador ou em qualquer outro lugar, escolhido pelo 
empregado. 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) definiu o teletrabalho 

como sendo a forma de trabalho realizado em lugar distante do escritório 

central e/ou centro de produção, propiciado pelo uso de uma nova tecnologia 

facilitadora da comunicação. (1990, p. 3) 

 

Gray, Hodson e Gordon também compartilham dessa definição: 

 

El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo, 

que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la 

presencia física del trabajador en la empresa durante una parte 

importante de su horario laboral. Engloba una amplia gama de 

atividades y puede realizarse a tiempo completo o parcial. La 

actividad profesional en el teletrabajo implica el uso frecuente 

de métodos de procesamiento electrónico de información, y el 

uso permanente de algún medio de telecomunicación para el 

contacto entre el trabqjador y la empresa. (GRAY et al.,1995, p. 

63) 4 

 

Isto posto, pode-se concluir que o teletrabalho trata-se de uma 

modalidade de trabalho flexível, no qual existem muitos conceitos, mas sendo 

constantes as características de trabalho realizadas preponderantemente a 

distância, isto é, fora das dependências do empregador, renunciando a 

                                                 
3 BASTOS, Conclui Guilherme Augusto Caputo. Disponivel em: < 
http://www.lex.com.br/doutrina_26145622_TELETRABALHO_TELEWORK_OU_TELECOMMU
TING__UMA_NOVA_FORMA_DE_VER_O_TEMPO_E_O_ESPACO_NAS_RELACOES_DE_T
RABALHO.aspx>. Acesso em: 10 abr. 2019. 
4 O Teletrabalho é uma forma flexível de organização do trabalho que consiste no desempenho 
da atividade profissional sem a presença física do trabalhador na empresa durante uma parte 
importante do seu horário de trabalho. Abrange uma ampla gama de atividades e pode ser 
realizado em período integral ou parcial. A atividade profissional no teletrabalho implica o uso 
frequente de métodos eletrônicos de processamento de informações e o uso permanente de 
alguns meios de telecomunicações para o contato entre o trabalhador e a empresa. (tradução 
nossa) 
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presença física do trabalhador no local laboral da empresa e o uso prevalente 

da tecnologia (fato decisivo). 

 

O teletrabalho possui características especificas que diferenciam essa 

categoria de trabalhadores das demais classes de trabalho a distância. Em 

análise a mencionada modalidade de teletrabalho pode-se observar como 

elementos caracterizadores: à distância, a não presencialidade, o uso contínuo 

da tecnologia na prestação do serviço e horário flexível.  

 

No próprio dispositivo de lei, que conceitua o teletrabalho, pode-se 

extrair as características essenciais dessa modalidade que em um caso prático 

sem a presença dessas não poderia enquadrar o empregado como 

teletrabalhador, quais sejam: “prestação de serviços preponderantemente fora 

das dependências do empregador”; “utilização de tecnologias de informação e 

de comunicação” e “por sua natureza, não se constituam como trabalho 

externo” (art. 75-B, da CLT). (Brasil, 2017) 

 

Denise Fincato elenca os três elementos caracterizadores do 

teletrabalho, quais sejam: 

 

Geográfico: o local de trabalho é separado fisicamente do local 
onde situada a empresa (não importa a distância, mas sim a 
separação física em si);  
Tecnológico: há o emprego obrigatório de tecnologias de 
informação e comunicação para mediação da distância e 
envio/recebimento de tarefas/traballho;  
Organizativo: o empregador deve organizar seu ciclo produtivo 
considerando os trabalhadores remotos, absorvendo-os em 
sua estrutura e fluxos. (2016, p.375) 

 

Dito isso, prossegue Fincato: 

 

Destarte, pode-se afirmar que se existentes numa mesma 
relação os elementos geográfico, tecnológico e organizativo 
próprios do teletrabalho, não há que se ter dúvidas acerca de 
se estar (ou não) diante de tal modalidade laboral. No entanto, 
mesmo sendo teletrabalho, o relacionamento não 
necessariamente será empregatício. Devem estar presentes os 
requisitos do artigo 3° da CLT, como a subordinação e a 
pessoalidade, para tal aferição. (2016, p.375): 
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A primeira característica constante no artigo refere-se à distância física 

predominante entre o empregado e a empresa, tal como a não obrigatoriedade 

de comparecimento do teletrabalhador na sede da empregadora; a segunda 

remete a necessidade do uso contínuo de tecnologias de informação e 

comunicação para manter o contato e transferência de informações relativas ao 

trabalho entre as parte integrantes da relação de emprego de modo que não 

necessita do contato pessoal; a terceira afirma que o teletrabalhador não 

consiste trabalho externo. 

 

O elemento caracterizador da distância refere-se ao local de efetuação 

do serviço pelo trabalhador, ou seja, está relacionada ao espaço corpóreo entre 

o empregado e a empresa. O trabalhador na sua prestação de serviços não 

fica fisicamente presente na sede do empregador, podendo o empregado 

realizar seu trabalho em qualquer lugar que preferir, normalmente é realizado 

na sua própria residência, ou mesmo exercer suas atividades em uma lan 

house, cafeteria ou em qualquer outro local, de forma que seja 

preponderantemente afastado das dependências do empregador, sendo essa 

característica determinante na personalização do teletrabalho, no caso de sua 

ausência, considera-se descaracterizado o regime de teletrabalho.  

 

Portanto, o empregado em regime de teletrabalho executa suas 

atividades sem precisar deslocar-se para isso, diferenciando-se dos 

trabalhadores externos.  

 

Apesar disso, o comparecimento esporádico do empregado no 

estabelecimento da empresa para prestação de atividades específicas que 

necessitem sua presença não é um fator que provoca a desfiguração do regime 

de teletrabalho, de acordo com o fixado no parágrafo único do art. 75-B. (Brasil, 

2017) 

 

O requisito tecnológico é indispensável para a determinação do 

teletrabalho, vez que o empregado por meio da utilização de tecnologias de 

comunicação e de informação produz e transmite seus trabalhos em seu 
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próprio domicílio ou onde quer que esteja. Com isso, cria-se uma triagem para 

a modalidade de teletrabalhador, pois para ocupar essa categoria é necessário 

que o empregado saiba manusear as atividades da tecnologia de informação 

como produção, armazenamento e transmissão de informações. Acarreta ainda 

a importância de saber manejar a internet, e-mail, vídeo chamadas, aplicativos 

de mensagens e os equipamentos tecnológicos como computador, celular, 

scanner, entre outros. 

 

Álvaro Mello elucida que: 

 

[...] usando computador doméstico, modem, pager, e uma linha 
telefônica, já se pode comunicar com as empresas à distância 
e cumprir em casa ou em local virtual, a maioria das tarefas 
rotineiras, como ler e preparar relatórios, conversar com 
clientes por telefone e assim por diante, indo ao escritório da 
empresa somente para reuniões importantes, ou então para 
manter contatos sociais com os colegas de trabalho. (1999, p. 
22) 

 

No cenário do empregador, em se tratando de teletrabalho subordinado 

(objeto deste estudo), as tecnologias disponíveis viabilizam meios de controle 

informático de modo que permite a supervisão, direção e acompanhamento do 

trabalho exercido pelo teletrabalhador. Assim, o controle deixa de ser físico, 

mas passa a ser tecnológico, de modo que em tempo real o empregador pode 

dar ordens e orientações sobre a execução do trabalho. O diferencial do 

teletrabalho é a ausência do contato físico entre o empregado e o empregador, 

mas permanecendo sob a supervisão deste de forma virtual. 

 

Outra característica dessa modalidade é a flexibilidade de horário, além 

da flexibilidade do local na prestação do serviço. O avanço tecnológico 

possibilitou uma maior mobilidade no trabalho, concedendo uma autonomia ao 

empregado, permitindo que este em sua jornada de trabalho programe suas 

atividades pessoais conciliando com as laborais. 

 

Pode-se constatar um avanço continuo do teletrabalho em vários países, 

mesmo que ainda não esteja normatizado em alguns destes, a prática continua 

sendo exercida ainda que informalmente em vários tipos de profissão, 
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principalmente, em profissionais que não exigem fiscalização na execução do 

trabalho e que não possuem controle de jornada, considerados 

teletrabalhadores autônomos. 

 

 

1.2 Teletrabalho no Mundo: Regulamentação de Portugal e 

França 

 

Na Europa, o teletrabalho foi versado na esfera jurídica, 

preliminarmente, pelo Acordo-Quadro Europeu sobre o Teletrabalho que 

ocorreu em Bruxelas em 16 de julho de 2002 quando reuniu os principais 

membros sociais5 para negociação e assinatura deste.6 Dito Acordo busca 

regulamentar temas confusos e normatizar o teletrabalho tendo como objetivo 

principal estender aos teletrabalhadores os mesmos benefícios e proteção 

jurídica concedida aos empregados que trabalham em regime presencial na 

empresa do empregador. Em sua última cláusula consta o período de três 

anos, a contar da data de assinatura por parte dos membros, para que seja 

devidamente efetivado pelos países. 

 

O primeiro país a regulamentar o teletrabalho de forma jurídica foi 

Portugal, nos artigos 233 a 243 da Lei n 99/2003, de 27 de agosto de 2003, 

que sancionou o Código do Trabalho Português. Maria Regina Gomes Redinha 

expõe alguns pontos contidos no Código Trabalhista Português que muito se 

assemelha ao conteúdo do Acordo-Quadro Europeu sobre o Teletrabalho: 

 

[...] depois de definir o teletrabalho subordinado, também 
enuncia o seu carácter voluntário, regulamentando as 

                                                 
5 Os membros sociais participantes do Acordo-Quadro Europeu sobre o Teletrabalho foram a 
Confederação Europeia dos Sindicato (CES); União das Confederações da Industria e dos 
Empregadores da Europa (UNICE)/ União Europeia do Artesanato e das Pequenas e Médias 
Empresas (UEAPME) e Centro Europeu das Empresas com Participação Pública e/ou 
Interesse Econômico Geral (CEEP). Disponível em: < https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131 >. Acesso em: 15 set. 2019. 
6 GIL, Susana Isabel Pinto Ferreira dos Santos. 2015. (Tese de doutorado). As perspectivas 
civis do contrato de trabalho – O teletrabalho subordinado: seu estudo nos ordenamentos 
jurídicos português e espanhol. p.70. Disponível em: < 
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/12840/1/TESE_DOUTORAMENTO_SUSANA_FS
G.pdf >. Acesso em: 13 set. 2019.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/12840/1/TESE_DOUTORAMENTO_SUSANA_FSG.pdf
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/12840/1/TESE_DOUTORAMENTO_SUSANA_FSG.pdf
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condições de trabalho, a protecção de dados, a salvaguarda da 
privacidade, os equipamentos, aspectos de saúde e segurança, 
a organização do trabalho, a formação profissional e, por fim, 
os direitos colectivos do trabalhador.7 

 

No entanto, dita lei já revogada foi sucedida pela Lei n. 7/2009 de 12 de 

fevereiro 2009 que consagra o novo Código do Trabalho onde traz normatizada 

a categoria do teletrabalho na subsecção V, art. 165 a 171, sem expressivas 

alterações frente as normas anteriores.  

 

A legislação portuguesa abrange de forma bem mais completa o 

teletrabalho do que a legislação brasileira, podendo ser usada de acordo com o 

exposto no art. 8° da CLT que autoriza o uso do direito comparado para sanar 

as lacunas deixadas pela lei trabalhista brasileira. 

 

O atual Código do Trabalho Português conceitua o teletrabalho em seu 

art. 165 onde entende que “Considera-se teletrabalho a prestação laboral 

realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através 

do recurso a tecnologias de informação e de comunicação”.  

 

O art. 166 do Código do Trabalho Português aduz a necessidade de 

realização de um contrato de trabalho de forma escrita para o empregado 

exercer a modalidade de teletrabalho subordinado. No mesmo artigo são 

introduzidas às informações que devem constar no contrato de teletrabalho, 

quais sejam:  

 

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes; 
b) Indicação da actividade a prestar pelo trabalhador, com 
menção expressa do regime de teletrabalho, e correspondente 
retribuição; 
c) Indicação do período normal de trabalho; 
d) Se o período previsto para a prestação de trabalho em 
regime de teletrabalho for inferior à duração previsível do 
contrato de trabalho, a actividade a exercer após o termo 
daquele período; 
e) Propriedade dos instrumentos de trabalho bem como o 
responsável pela respectiva instalação e manutenção e pelo 

                                                 
7 REDINHA, Maria Regina Gomes. Teletrabalho: Anotações aos artigos 233º a 243º do Código 
do Trabalho de 2003. Disponível em: < https://cije.up.pt/download-file/216 >. Acesso em: 13 
set. 2019 

https://cije.up.pt/download-file/216
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pagamento das inerentes despesas de consumo e de 
utilização; 
f) Identificação do estabelecimento ou departamento da 
empresa em cuja dependência fica o trabalhador, bem como 
quem este deve contactar no âmbito da prestação de trabalho. 
(2009)8 

 

Ainda no mencionado artigo consta que por intermédio de acordo escrito 

com o empregador é permitido que o teletrabalhador possa passar a trabalhar 

em regime presencial com os demais empregados da empresa, por tempo 

determinado ou definitivamente. 

 

Em Portugal, caso o empregado tenha iniciado a prestação laboral 

vinculado ao empregador e posteriormente foi alocado para exercer suas 

funções como teletrabalhador subordinado, esse não pode exceder três anos 

ou o prazo estabelecido em instrumento de regulamentação colectiva de 

trabalho na modalidade de teletrabalho. Ao final da prestação de serviço como 

teletrabalhador subordinado o empregado volta para sua função anterior. 

 

No tocante aos instrumentos de comunicação e informação utilizados 

para exercer o teletrabalho e as despesas advindas da instalação e 

manutenções destes ficam por conta do empregador, devendo o uso ser 

exclusivo para o exercício do trabalho, a menos que haja cláusula contratual 

permitindo o uso para atividades diversas. Caso seja necessário, o empregador 

tem obrigação de disponibilizar para o empregado formação adequada as TIC 

que serão necessárias para o desempenho da atividade laboral.  

 

O legislador português iguala os empregados em regime de teletrabalho 

aos demais trabalhadores em direitos e deveres. Dito isso, o teletrabalhador 

tem direito ao limite normal de carga horária de trabalho, segurança e saúde no 

trabalho (possuindo direito a reparação de danos em caso de acidente de 

trabalho ou doença profissional), contatos regulares com a empresa e colegas 

de trabalho para evitar o isolamento social, entre outros.  

 

                                                 
8 Código do Trabalho (2009). Aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fev. de 2009. Disponível 
em: < https://dre.pt/pesquisa/-/search/602073/details/maximized>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/602073/details/maximized
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Observa-se a preocupação do legislador em zelar pela saúde psíquica 

do trabalhador, onde estabelece em lei uma forma possível de prevenção 

contra o isolamento social na categoria de teletrabalho (art.169°, 3 do CT). 

Esse é um dos temas mais discutidos em relação as lacunas deixadas pela 

legislação brasileira sobre a modalidade de teletrabalho no Brasil. No Brasil, 

um dos pontos mencionados como negativo na categoria de teletrabalho é o 

fato da limitação do empregado em interagir na comunidade de trabalho e 

socialmente, podendo acarretar stress, estafa e até mesmo depressão pelo 

isolamento social. 

 

A legislação portuguesa tomou cuidado, inclusive, de não haver invasão 

à privacidade do empregado pelo empregador, já que normatiza, no art. 170° 

do CT, que “o empregador deve respeitar a privacidade do trabalhador e os 

tempos de descanso e de repouso da família deste”, estipulando o horário de 9 

às 19 horas para visitas de controle do trabalho ou supervisão de 

equipamentos. (Portugal, 2009) 

 

Foi determinada a forma escrita do contrato de teletrabalho com o intuito 

de estabelecer com mais exatidão o conteúdo das cláusulas contratuais e para 

que sirva de “prova da estipulação do regime de teletrabalho” (art. 166º, n. 6 do 

CT). (Portugal, 2009) 

 

Na França o teletrabalho foi inserido por influência do Acordo-Europeu 

sobre o teletrabalho de 2002, inocialmente no setor privado por meio do Acordo 

Nacional Interprofissional (ANI), de 19 de julho de 20059 e depois pela Lei n° 

2012-387, de 22 de março de 2012 («Loi Warsman»), que introduziu os artigos 

L1222-9 a L1222-11 no Código do Trabalho francês.10 

 

                                                 
9 Principes Définis Par L’accord National Interprofessionnel Sur Le TeleTravail (ANI télétravail) 
Du 19 Juillet 2005. Disponível em: < http://yves.lasfargue.pagesperso-
orange.fr/03Teletravail/3Fichesteletravail.htm >. Acesso em: 06 jan 2020. 
10 GAURIAU, Rosane. Breve Estudo Comparado sobre o Teletrabalho em França e no Brasil. 
Disponível em: < http://www4.trt23.jus.br/revista/content/breve-estudo-comparado-sobre-o-
teletrabalho-em-frança-e-no-brasil#_ftnref5 >. Acesso em: 06 jan. 2020. 

http://yves.lasfargue.pagesperso-orange.fr/03Teletravail/3Fichesteletravail.htm
http://yves.lasfargue.pagesperso-orange.fr/03Teletravail/3Fichesteletravail.htm
http://www4.trt23.jus.br/revista/content/breve-estudo-comparado-sobre-o-teletrabalho-em-frança-e-no-brasil#_ftnref5
http://www4.trt23.jus.br/revista/content/breve-estudo-comparado-sobre-o-teletrabalho-em-frança-e-no-brasil#_ftnref5
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Na reforma trabalhista da França foi introduzido no Código do Trabalho a 

elaborada Lei n° 2016-108811, de 9 de agosto de 2016, que incluiu o direito a 

desconexão, onde tem por objetivo regulamentar a modernização do diálogo 

social e a segurança dos profissionais nessa nova era das tecnologias de 

comunicação e informação. Dita lei passou a vigorar no dia 1° de janeiro de 

2017. Nesta consta, em seu artigo 55, a concessão para que os trabalhadores 

desconsiderem os e-mails e mensagens relativas ao trabalho enviadas por 

seus empregadores ou superiores após o horário de trabalho. (França, 2017) 

No corpo da lei Francesa consta: 

 

Article 55  
I. - L'article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié : 
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment au moyen 
des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; » 
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 
« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit 
à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de 
dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, 
en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé 
ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, 
l'employeur élabore une charte, après avis du comité 
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette 
charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la 
déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination 
des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, 
d'actions de formation et de sensibilisation à un usage 
raisonnable des outils numériques. » 
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.12 

 

A modalidade de teletrabalho traz inúmeras benesses para a vida do 

trabalhador principalmente por sua flexibilidade de trabalhar diretamente de 

                                                 
11 LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016. Disponível em: < 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLi
en=id >. Acesso em: 02 dez. 2019. 
12 Artigo 55. I. - O artigo L. 2242-8 do código do trabalho é alterado do seguinte modo: 
1° O 6 ° é complementado pelas palavras: “em particular por meio das ferramentas digitais 
disponíveis na empresa; " 
2° A 7 ° é adicionado da seguinte forma: "7 ° Os procedimentos para o pleno exercício pelo 
funcionário do seu direito de desconectar e o estabelecimento pela empresa de dispositivos 
para regular o uso de ferramentas digitais, a fim de garantir o cumprimento dos tempos de 
descanso e sair, bem como a vida pessoal e familiar. Na falta de acordo, o empregador elabora 
uma carta, após consulta ao conselho de empresa ou, na sua falta, aos representantes dos 
empregados. Esta carta define esses procedimentos para o exercício do direito de desconectar 
e também prevê a implementação, para funcionários e supervisores e gerentes, de ações de 
treinamento e conscientização sobre o uso razoável de ferramentas digitais. " 
II. - O I deste artigo entra em vigor em 1 de janeiro de 2017. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id


30 

casa por meio de equipamentos tecnológicos, ao passo que essa flexibilização 

pode acarretar também inconvenientes na vida do trabalhador pelo fato de 

misturar sua vida pessoal com a profissional. As tecnologias disponíveis para 

as relações laborais possibilitam a fiscalização e contato constante do 

empregado com seu superior de modo que essa relação pode adentrar aos 

horários em que deveriam ser reservados ao descanso do trabalhador, como 

férias, finais de semana.  

 

Por esse motivo surge a necessidade do direito à desconexão para que 

o empregado possa se desligar físico e mentalmente do trabalho, usufruindo 

totalmente do seu momento de descanso de modo que a sobrecarga causada 

pelo estresse continuo não traga danos à saúde do teletrabalhador. (MELO, 

2017, p.1098)  

 

Essa lei assegura ao empregado o direito de não responder e-mails ou 

mensagens de seus chefes ou superiores em horários de descanso ou fora do 

horário de trabalho. A Lei n° 2016-1088 é aplicável a empresas com 50 ou mais 

funcionários, possibilitando que haja acordo entre o empregador e os 

empregados para que sejam ajustados os horários que os empregados não 

devem receber nem enviar mensagens/e-mails profissionais. Quando não 

chegar a um acordo o empregador deverá escrever e enviar uma carta 

informando como deverá proceder no uso dos meios de comunicação fora do 

horário de trabalho.  

 

No Brasil caso haja a necessidade por parte da empresa de manter o 

empregado à sua disposição para resolver eventuais problemas, mesmo que 

este esteja fora do horário de trabalho, sofrendo punição em caso de não 

atender o chamado, é caracterizado como regime de sobreaviso (art. 244, § 2° 

da CLT13 e súmula 428, II do TST14), devendo o empregado ser remunerado por 

isso. (Brasil, 1966) 

                                                 
13 § 2º Considera-se de "sobre-aviso" o empregado efetivo, que permanecer em sua própria 
casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de "sobre-
aviso" será, no máximo, de vinte e quatro horas, As horas de "sobre-aviso", para todos os 
efeitos, serão contadas à razão de 1/3 (um terço) do salário normal. 
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14 SOBREAVISO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 244, § 2°, DA CLT (redação alterada na 
sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012). I - O uso de instrumentos telemáticos ou 
informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza regime de 
sobreaviso.II – Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distancia e submetido a 
controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de 
plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o 
período de descanso. 
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2. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO TELETRABALHO NO 

BRASIL 

 

O artigo 6° da CLT buscava regulamentar os contratos de trabalho a 

domicílio que abrangiam as categorias dos marceneiros, lavandeiras, 

costureiras, entre outras prestações de serviços executadas no domicílio do 

empregado. Com o surgimento da tecnologia e o advento dos computadores o 

trabalho a domicílio volta a ter um grande destaque, de forma que o empregado 

pode receber as instruções sobre o trabalho a ser prestado e até mesmo 

transferi-los prontos através dos atuais meios de comunicação sem precisar de 

um contato direto com o empregador. 

 

A antiga redação que constava no art. 6°artigo da CLT dizia que “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”. A intenção do legislador era igualar as categorias de 

trabalho para que não fossem minimizados os direitos dos trabalhadores em 

domicílio. 

 

De forma clara fica expresso no dito artigo que para ser considerado 

empregado é necessário que “esteja caracterizado a relação de emprego”, 

independente do local da prestação de serviço do trabalhador. (Brasil, 1943) É 

importante salientar que a relação de emprego do trabalhador em domicilio é 

baseada nos mesmos requisitos dos trabalhadores em regime de trabalho 

formal, quais sejam, o serviço deve ser prestado por pessoa física, tendo que 

ser realizado pessoalmente pelo empregado, de forma não eventual, devendo 

haver subordinação do empregado para com o empregador, os custos no 

negócio ficam a cargo do empregador e mediante salário.  

 

O mencionado artigo pode ser citado como uma primeira constatação, 

mesmo que tímida, da legalização da modalidade de teletrabalho na legislação 

brasileira por esse grupo de trabalhadores estarem enquadrados nos 

empregados que executam suas atividades em seu domicílio. Essa introdução 
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notadamente superficial não ajudou muito a solucionar as lides trabalhistas 

relacionadas a essa classe de empregados por não conter maiores explicações 

sobre os direitos e deveres dos empregadores e trabalhadores atuantes na 

categoria de trabalho a distância/teletrabalho deixando muitos pontos e sem 

regulamentação. 

 

Por muito tempo o artigo 6° do Decreto-Lei 5.452, de 1943, era o único 

normatizador do trabalho a distância no Brasil, mas em 2011 a Lei 12.551 

modificou a redação do art.6° da Consolidação das Leis Trabalhistas de modo 

a tentar regulamentar, mesmo que ainda de forma superficial, as novas formas 

de trabalho que surgiram no mundo contemporâneo.  

 

De acordo com a justificativa do Projeto de Lei n. 3.129, de 2004, que 

deu origem a Lei 12.551/2011: 

 

A revolução tecnológica e as transformações do mundo do 
trabalho, exigem permanentes transformações da ordem 
jurídica com o intuito de apreender a realidade mutável. O 
tradicional comando direto entre o empregador ou seu preposto 
e o empregado, hoje cede lugar, ao comando a distância, 
mediante o uso de meios telemáticos, em que o empregado 
sequer sabe quem é o emissor da ordem de comando e 
controle. O Tele-Trabalho é realidade para muitos 
trabalhadores, sem que a distância e o desconhecimento do 
emissor da ordem de comando e supervisão, retire ou diminua 
a subordinação jurídica da relação de trabalho. (BRASIL, 
2004)15 

 

O legislador brasileiro por meio da lei n° 12.551, de 15 de dezembro de 

2011, modificou o artigo 6° da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a 

adequar as normas trabalhistas à realidade da expansão da telemática na 

atualidade e sua influência nas relações sociais. Com isso, foram equiparados 

o poder diretivo do empregador exercido por meios telemáticos e 

informatizados ao exercido por meios pessoais e diretos, assegurando a ambos 

os mesmos efeitos jurídicos.  

                                                 
15 PROJETO DE LEI N.º 3.129-B, DE 2004. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4DBC0861F81D36
E340A9CF18A8CF329E.node1?codteor=231995&filename=Avulso+-PL+3129/2004> Acesso 
em: 03 ago. 2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4DBC0861F81D36E340A9CF18A8CF329E.node1?codteor=231995&filename=Avulso+-PL+3129/2004
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4DBC0861F81D36E340A9CF18A8CF329E.node1?codteor=231995&filename=Avulso+-PL+3129/2004
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A nova redação do art. 6° da CLT passou a ser: 

 

Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no 
estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do 
empregado e o realizado a distância, desde que estejam 
caracterizados os pressupostos da relação de emprego. 
(Redação dada pela Lei nº 12.551, de 2011) 
 
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. (Incluído 
pela Lei nº 12.551, de 2011) (Brasil, 2011) 

 

O renovado texto reconhece a possibilidade de o empregador comandar, 

controlar e supervisionar o empregado através de ferramentas de 

telecomunicações, por exemplo, computadores, telefones celulares, GPS, etc. 

Com isso, o legislador admite a existência da subordinação jurídica nos 

trabalhos exercidos a distância pelo empregado; nesses casos denomina-se de 

telesubordinação, sendo este o principal requisito da caracterização da relação 

de emprego. 

 

A Lei n° 12.551/2011 buscava dar uma maior segurança ao trabalhador 

em regime de teletrabalho nos casos em que fossem preenchidos os requisitos 

da relação de emprego e caracterizado o vinculo empregatício, assim, estes 

estariam inclusos ao rol de empregados protegidos pela CLT. Com isso, visava 

diminuir as lides trabalhistas e resguardar os direitos dos trabalhadores que 

fizessem jus a estes.  

 

O intuito final que parece ter o legislador é de alcançar a igualdade de 

tratamento entre os trabalhadores a distância e os demais trabalhadores 

presenciais que se encontram enquadrados no vínculo empregatício. Este 

busca suprir as necessidades de regulamentação do teletrabalho, mas, mesmo 

com a modificação do artigo, ainda ficaram inúmeras lacunas para ambas as 

partes - trabalhador e empregador - com omissões referentes aos direitos e 

obrigações, principalmente referentes, à jornada de trabalho exercida, 

fiscalização do serviço, local da prestação do trabalho, controle de jornada, 
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custos e despesas relacionadas a equipamentos e manutenção destes, dentre 

outros. 

 

Até então não havia previsão legal especificamente para regulamentar a 

modalidade de teletrabalho. A lei 13.467, de 13 de julho de 2017, intitulada 

Reforma Trabalhista, modificou bastante a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dentre os muitos artigos alterados, evidencia-se a criação do Capítulo II-A que 

define e regulamenta o empregado em regime de teletrabalho. 

 

Apesar do art. 6º da CLT integrar de modo implícito a classe dos 

teletrabalhadores, sua aplicação na prática ainda deixava várias brechas, então 

a mencionada Reforma Trabalhista acrescentou algumas melhoras na tentativa 

de sanar essas lacunas jurídicas. Com isso seu conteúdo carrega um conceito 

legal para o teletrabalho e institui algumas condições para a sua execução. 

 

A nova norma, em seu art. 75-B, considera teletrabalho como sendo "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". Em seu 

paragrafo único, reporta-se que mesmo que o funcionário compareça às 

dependências do estabelecimento do empregador para prestação de algum 

serviço especifico, desde que seja de forma esporádica, não descaracterizará a 

condição de teletrabalho. Com isso, pode haver, por exemplo, reuniões na 

sede da empresa contratante desde que não seja de forma habitual. (Brasil, 

2017) 

 

O art. 75-C prescreve que a categoria de teletrabalho exige que conste 

no contrato de trabalho individual expressamente sua modalidade, elencando, 

previamente, todos os pontos acordados entre empregado e empregador, 

devendo constar ainda as funções a serem executadas pelo empregado. Nos 

parágrafos subsequentes especifica-se que “poderá ser realizada a alteração 

entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre 

as partes, registrado em aditivo contratual”; e que “poderá ser realizada a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do 
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empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com 

correspondente registro em aditivo contratual”. (Brasil, 2017) 

 

É nítido alguns conflitos normativos existente nos mencionados 

parágrafos, no qual no primeiro parágrafo exige mútuo acordo para passar de 

trabalho presencial para teletrabalho, essa alteração contratual só será válida 

caso não “resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado”, com 

base no princípio da inalterabilidade contratual lesiva ao trabalhador previsto no 

art. 468, da CLT, do mesmo modo acontece no parágrafo segundo quando 

alude a possibilidade da alteração contratual de teletrabalho para presencial 

por determinação do empregador. 

 

O art. 75-D da CLT conta com a seguinte redação: 

 

Art. 75-D. As disposições relativas à 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, serão previstas em 
contrato escrito. 
Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste 
artigo não integram a remuneração do empregado. 

 

Dito artigo aborda sobre a responsabilidade pela aquisição, manutenção 

ou fornecimento dos equipamentos em caso de teletrabalho, no entanto, o 

legislador deixa entreaberto sobre quem recairá tais responsabilidades, 

permitindo que seja estabelecido em contrato escrito, o que gera dúvidas 

quanto às despesas advindas do empregado para a realização do seu trabalho. 

 

Em comentário sobre o mencionado artigo, Vólia Bonfim Cassar16 

entende que: 

 

O artigo 75-D permite que, por ajuste, possam ser transferidos 
ao empregado os gastos com a aquisição e fornecimento de 
equipamento e material de trabalho. Ora, de acordo com os 

                                                 
16 CASSAR, Vólia Bomfim. REFORMA TRABALHISTA: Comentários ao Substitutivo do 
Projeto de Lei 6787/16. 2017. Disponível em: < 
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/5/art20170503-01.pdf >. Acesso em: 28 jun 2019. 
 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/5/art20170503-01.pdf
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artigos 2º e 3° da CLT é o empregador quem corre os riscos da 
atividade econômica, logo, injusta a medida que transfere para 
o empregado os gastos com os equipamentos de trabalho. 
Deve ser modificado o texto para afirmar claramente a 
responsabilidade exclusiva do patrão. (2017, p. 15) 

 

É entendimento do artigo 2° da CLT que os custos do negócio 

configuram ônus do empresário quando os trabalhadores desempenham suas 

atividades nos estabelecimentos da empresa, não devendo ser tratado de 

forma diferente o mesmo assunto no caso dos teletrabalhadores. Até mesmo 

porque o artigo 6° da CLT expõe que não se distingue o trabalho realizado no 

estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o 

realizado a distância, caso estejam caracterizados os pressupostos da relação 

de emprego. 

 

Na mesma linha de raciocínio, Carolina Tupinambá e Fábio R. Gomes 

(2018, p.325) argumentam que em virtude do risco da atividade econômica ser 

inteiramente do empregador, entendem que a aquisição e manutenção dos 

equipamentos usados para desenvolver o trabalho pelo empregado é de 

responsabilidade do empregador com base no artigo 2º da CLT, de forma que 

mesmo havendo cláusulas escritas no contrato individual de trabalho não 

desobriga o empregador de assumir os custos derivados da prestação de 

serviço, de modo que não pode transferir essa responsabilidade ao 

empregado. 

 

Na sequência, o legislador inseriu no artigo 75-E que diz: “O empregador 

deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às 

precauções a tomar, a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho”, em seu 

parágrafo único complementa e informa que: “O empregado deverá assinar 

termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções 

fornecidas pelo empregador.”17 (BRASIL, 2017) 

 

                                                 
17 BRASIL. Lei n 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Diário Oficial da União, Brasília, 2017. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm >. Acesso em: 14 jul. 
2019.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
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O mencionado artigo tem como finalidade requerer que o empregador 

conscientize o empregado da importância de se prevenir, de forma eficaz, 

contra os acidentes de trabalho e doenças decorrentes do labor, para que 

estes sigam as orientações advindas do empregador, devendo ainda assinar 

um termo de responsabilidade afirmando que seguirá tais instruções para sua 

proteção. 

 

De um ponto de vista é possível observar a boa intenção que teve o 

legislador de obrigar que os empregadores instruíssem seus funcionários a 

zelar por sua saúde e segurança. De outro ângulo, observa-se que a norma 

isentar o empregador da sua responsabilidade com a saúde e segurança do 

empregado, caso o mesmo venha a adquirir alguma doença profissional ou 

sofrer acidente de trabalho, desde que o empregado tenha assinado um mero 

termo de responsabilidade. 

 

No entanto, a interpretação do mencionado artigo foge da realidade 

aceitável da prática, tornando a norma não absoluta, visto que o ato do 

empregador fornecer instruções para os teletrabalhadores se precaverem de 

acidentes e doenças do trabalho não escusa o empregador de sua obrigação 

para com a vida, saúde e integridade do trabalhador. Apesar de ser mais difícil 

o teletrabalhador comprovar o nexo causal, bem como a culpa do empregador, 

ainda assim não impossibilita a responsabilização do empregador com relação 

ao infortúnio laboral.  

 

Desse modo, dita regulamentação, em parte, trouxe uma maior proteção 

jurídica para os trabalhadores enquadrados nessa categoria de trabalho, mas 

ainda existem brechas que necessitam de normatização para que seja possível 

o exercício do trabalho digno nessa modalidade, de modo que não lhe sejam 

suprimidos direitos que de fato lhes sejam devidos.  

 

 

2.1. Teletrabalho autônomo 
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O Código de Leis Trabalhista não conceitua o trabalhador autônomo e 

não é aplicável a essa categoria. Esses trabalhadores encontram-se definidos 

na Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei 8.212/1991)18 em seu art. 12 como 

sendo a “pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de 

natureza urbana, com fins lucrativos ou não”. Essa relação contratual tem 

natureza civil e não trabalhista, por não possuir o requisito fundamental da 

relação de emprego, qual seja a subordinação jurídica. 

 

O trabalhador autônomo não é subordinado ao poder diretivo do tomador 

de serviços, tendo a liberdade para recusar o trabalho, exerce suas atividades 

com autonomia e liberdade para executar suas tarefas como melhor preferir, 

podendo negociar os prazos de entrega com o tomador de serviço, o contrato 

de trabalho acaba ao final da prestação laboral, trabalha por conta própria 

assumindo os riscos do negócio, sendo esse último um parâmetro para 

distinção entre autônomo e subordinado, além do poder diretivo do 

empregador. Desse modo, se o empregado exerce sua atividade laboral na 

produção de algo que o risco do negocio é totalmente seu, estamos frente ao 

trabalho autônomo. Exemplos clássicos dessa categoria de trabalho são os 

empreiteiros, advogados, dentistas, médicos, corretores de imóveis, entre 

outros. 

 

Em se tratando de trabalhador autônomo, Alice Monteiro de Barros 

descreve: 

 

No trabalho autônomo, o prestador de serviços atua como 
patrão de si mesmo, sem submissão aos poderes de comando 
do empregador, e, portanto, não está inserido no círculo 
diretivo e disciplinar de uma organização empresarial. O 
trabalhador autônomo conserva a liberdade de iniciativa, 
competindo-lhe gerir sua própria atividade e, em conseqüência, 
suportar os riscos daí advindos. (BARROS, 2008, p. 221) 

 

Na mesma linha de pensamento, Amauri Mascaro Nascimento busca 

diferenciar trabalhador autônomo de empregado: 

                                                 
18 LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212rep.htm >. Acesso em: 14 jul. 
2019.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983686/lei-org%C3%A2nica-da-seguridade-social-lei-8212-91
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212rep.htm
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Na teoria, não é difícil estabelecer o elemento fundamental que 
distingue o empregado do trabalhador autônomo: a 
subordinação. Empregado é trabalhador subordinado. 
Autônomo trabalha sem subordinação. Essa é a ideia básica. 
Portanto, o autônomo não está sob o poder de direção de 
alguém. Ao contrario, auto-organiza-se e assim exerce a sua 
atividade profissional. (2009, p. 167) 

 

Com o advento da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), foi introduzido 

o art. 442-B na CLT, com dita redação: "a contratação do autônomo, cumpridas 

por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma 

contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta 

Consolidação". Determinada norma viabiliza a contratação de trabalhador 

autônomo de forma exclusiva, ou seja, consente que execute suas atividades 

para um determinado contratante contínua e exclusivamente, sem que com 

isso seja caracterizado o vínculo de emprego. 

 

Atenta-se que a introdução da referida norma legal foi resultado do 

resistente posicionamento da Justiça do Trabalho que conferia vínculo 

empregatício a trabalhadores que prestavam serviços a apenas uma empresa, 

pressupondo por esse fato que haveria subordinação jurídica. Entretanto, em 

uma situação fática, caso fique caracterizado o controle do empregado por 

parte do empregador, resta descaracterizada a autonomia e fica configurado o 

vínculo empregatício, com base no princípio da primazia da realidade, fazendo 

predominar a realidade fática sobre os aspectos formais de um contrato. 

 

 

2.2. Teletrabalho parassubordinado 

 

Com a evolução do trabalho advêm novas relações contratuais, de modo 

que surge a incompatibilidade de determinadas modalidades de trabalho, as 

quais não se adequam ao trabalho subordinado nem ao trabalho autônomo 

ficando desprotegida pela legislação trabalhista. Alguns doutrinadores propõe 

um amparo jurídico compatível (trabalho parassubordinado), de modo que seja 
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inferior a tutela concedida ao trabalho subordinado e mais benéfico que a 

prevista para o trabalho autônomo. (BARROS, 2001, p.15) 

 

Amauri César Alves esclarece: 

 

[...] a parassubordinação é uma espécie do gênero relação de 
trabalho – não é relação de emprego por faltar o elemento 
fático-jurídico da subordinação (clássica) - em que o 
trabalhador contratado desenvolve o seu labor com 
pessoalidade, de forma não eventual, em benefício e no 
interesse de um contratante que coordena a prestação 
laborativa, sendo aquele a parte hipossuficiente da relação 
trabalhista mantida. (2004, p. 91) 

 

Essa espécie de trabalho encontra-se em uma zona cinzenta existente 

entre a autonomia e a subordinação. Esse modelo laboral até este momento 

não é regulamentado pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas encontra-se 

consolidado no artigo 409, n. 3, do Códice de Procedura Civile19 Italiano onde 

expõe as formas de trabalho parassubordinado e como funciona a colaboração 

coordenada: 

 

rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri 
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione 
di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, 
anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si 
intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di 
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il 
collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa.20 

 

Os trabalhadores que se enquadrariam no trabalho parassubordinado 

seriam os profissionais liberais, representantes comerciais, programador de 

computador e outros trabalhos executados com pessoalidade, continuidade e 

coordenação. A característica principal dessa modalidade é o fato de a 

                                                 
19 ITALIA. Códice de Procedura Civile. Disponível em: < https://www.brocardi.it/codice-di-
procedura-civile/ > . Acesso em: 05 jan. 2020. 
20 Relações de agência, representação comercial e outras relações de colaboração que 
resultem em um trabalho contínuo e coordenado, principalmente pessoal, mesmo que não 
subordinado. A colaboração é considerada coordenada quando, em conformidade com os 
métodos de coordenação estabelecidos de comum acordo pelas partes, o colaborador organiza 
independentemente a atividade de trabalho 

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/
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prestação laboral se estender no tempo, mas não obrigatoriamente de forma 

indeterminada. (COSTA; MARCHITELLI, 2011, p. 521) 

 

É conclusivo que autônomo é o trabalhador que exerce atividade 

econômica sem vínculo empregatício, não sendo subordinado ao empregador, 

trabalhando por conta própria e assumindo o risco do negócio; já o trabalhador 

subordinado preenche os requisitos necessários para a caracterização do 

vinculo empregatício, estando sujeito ao poder diretivo do empregador, 

trabalhando de forma não eventual e mediante salário; e o trabalho 

parassubordinado é um contrato de colaboração coordenada e continuada, em 

que o trabalhador colabora no cumprimento de um serviço de interesse da 

empresa, tendo o seu trabalho coordenado juntamente com o empregador, de 

forma continuada, ou seja, não eventual. 

 

Para que fique caracterizado o teletrabalho parassubordinado é 

necessário que a prestação laboral reúna “autonomia, pessoalidade, utilização 

dos próprios meios e instrumentos de trabalho, continuidade, integração na 

organização produtiva e dependência econômica”.22 A parassubordinação 

carrega requisitos tanto do trabalho subordinado como do autônomo, de modo 

que o trabalhador tem autonomia para prestar serviços para outros 

contratantes e não apenas apara a empresa, a obrigação laboral não se conclui 

de imediato ao final do serviço, de modo que a subordinação fica caracterizada 

pela continuidade e coordenação por parte da empresa.  

 

José Affonso Dallegrave Neto entende que há necessidade de 

reformulação da subordinação na legislação brasileira para que dessa forma 

haja a inclusão de novas espécies de trabalho, de modo que mais empregados 

sejam resguardados e protegidos pelas leis trabalhistas. Para este o conceito 

de subordinação deveria passar a ser “a prestação pessoal de serviço a outrem 

                                                 
21 COSTA, Di Renzo La; MARCHITELLI, Valeria. Guida al TeleLavoro. Associazione 
Nazionale Consulenti del Lavoro. Disponível em: < 
https://www.anclsu.com/public/guide/Guida%20al%20TeleLavoro.pdf> . Acesso em: 19 ago. 
2019. 
22 PESSOA, Stephanie de Brito Veiga; CECATO, Maria Baroni. A parassubordinação como 
instrumento de proteção laboral e social: enfrentar os impactos da dinâmica do capital no 
mundo do trabalho. Disponível em: < 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=c46482dd5d39742f >. Acesso em: 03 ago. 2019. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=c46482dd5d39742f
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(ajenidad), sob dependência econômica (não necessariamente hierárquica) e 

controle (ainda que à distância)”. (2014, p. 26-27) 

 

 

2.3. Teletrabalho subordinado 

 

Como vimos anteriormente, teletrabalho pode ser autônomo, 

subordinado ou parasubordinado. O subordinado é o empregado que se 

enquadra na relação de emprego, ou seja, preenche os requisitos do vínculo 

empregatício: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, alteridade (os 

riscos do negócio representam encargo do empregador) e subordinação. 

 

A subordinação é o elemento principal que distingue o empregado 

subordinado e o empregado autônomo, de modo que essa diferenciação é o 

que garante os direitos trabalhistas assegurados aos trabalhadores 

subordinados.  

 

Manuel Martin Pino Estrada explica que “na subordinação, existe uma 

sujeição do empregado à vontade do empregador, pelo fato de ter colocado à 

disposição deste a sua força de trabalho por meio da contraprestação de 

salário”. (ESTRADA, 200423) Diferente do autônomo que presta seu serviço por 

conta própria e assumindo o risco do negócio, não existindo nesta modalidade 

o poder diretivo do empregador. 

 

Rúbia Zanotelli de Alvarenga entende que 

 

É cediço que existem diversas espécies de prestação de 
trabalho que são concretizadas sem vínculo empregatício. A 
relação de emprego, por sua vez, somente irá se configurar na 
medida em que a subordinação se verificar no âmbito laboral. É 
através da relação de emprego que nasce, para o empregador, 
o poder empregatício e, por consequência, para o empregado, 

                                                 
23 ESTRADA, Manuel Martin Pino. O teletrabalho transfronteiriço no Direito Brasileiro. 
Direito UNIFACS, v. 52, p. 20-30, 2004. Disponível em: < 
https://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_setembro2004/convidados/conv01.doc >. 
Acesso em: 5 set. 2019. 
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o dever de obediência, que se exterioriza por intermédio da 
subordinação jurídica. (2014, p. 72) 

 

Pode-se dizer que a subordinação é um fato jurídico decorrente da 

relação de emprego, no qual o empregado aceita as orientações do 

empregador para a execução de suas atividades laborais. (DELGADO, 2004, 

p.303) Com o desenvolvimento tecnológico e o surgimento de novas 

modalidades de trabalho, houve mudanças também nos requisitos 

caracterizadores da subordinação. De modo que “a hierarquia e a fiscalização 

antes rígidas e centralizadas na pessoa de um gerente, agora, no quadrante da 

produção flexível, são vistas, muitas vezes, à distância e descentralizada da 

pessoa do superior hierárquico [...]”. (DALLEGRAVE NETO, 2014, p.16) 

 

No teletrabalho, diferente da subordinação tradicional que é exercida 

diretamente pelo empregador no interior da empresa, a subordinação é 

aplicada de uma forma tênue, sendo mais difícil a constatação do poder diretivo 

do empregador, a identificação da subordinação do empregado e 

consequentemente o reconhecimento do vínculo empregatício.  

 

Dito isso, “[...] a inexistência de ordens diretas, e mesmo a falta de 

controle rígido de horário, não quer dizer a inexistência do controle do 

empregador sobre a atividade do trabalhador” (AZEVEDO; SILVA, 2015, p. 

405). Mesmo sendo difícil a comprovação da subordinação no regime de 

teletrabalho, isso não quer dizer que não esteja presente na relação laboral. 

Para sua confirmação não há necessidade do empregado receber ordens de 

forma direta, podendo o empregador controlar a execução do seu trabalho por 

meios eletrônicos, enquadramento rígido dos produtos e remuneração por 

meta. (AZEVEDO; SILVA, 2015, p. 406)  

 

O parágrafo único do art. 6° da CLT expressa que “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”. Dessa forma, constata-se que o mencionado 
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artigo iguala o poder diretivo exercido pelo empregador no âmbito da empresa 

ao exercido por meios eletrônicos. (BRASIL, 2011) 

 

Em verdade, com a grande quantidade de novos e velhos instrumentos 

tecnológicos (computador, telefone, internet, e-mail, vídeo chamada, fax, entre 

outros) que possibilitam a fiscalização, controle e até mesmo observação da 

realização das atividades laborais prestadas pelos teletrabalhadores, é possível 

constatar uma nova forma de subordinação remota. Em vista disso, é 

importante examinar caso a caso, na prática, se há a presença dos requisitos 

caracterizadores do poder diretivo do empregador e da subordinação por parte 

do empregado.  

 

É bem comum a constatação de subordinação em contratos realizados 

como se “autônomos” fossem, causando assim prejuízos ao trabalhador por 

perderem os direitos assegurados ao empregado subordinado, como FGTS, 

férias, 13° salário, seguro desemprego, entre outros. Em vista disso, deve ser 

examinado o caso prático, levando em consideração o princípio da primazia da 

realidade. 

 

Conclui-se que independente da prestação de serviço ser à distância, se 

estiver caracterizado o poder diretivo do empregador para com o empregado, 

estaremos na presença de uma relação de emprego. De modo que o 

teletrabalhador subordinado estará resguardado pelo Código de Leis 

Trabalhistas. 

 

 

2.3.1  A teledireção 

 

O poder diretivo do empregador no trabalho subordinado tradicional é 

exercido diretamente, dentro do local de estrutura da empresa, através do 

empregador ou gerente que comanda, supervisiona e instrui a execução das 

atividades exercidas pelos empregados. 
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Legalmente o poder diretivo encontra-se resguardado no art. 2° da CLT 

no qual relata que o empregador “assumindo os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço” e no art. 3° da CLT 

que informa que o empregado prestará serviços de forma não eventual, sob a 

dependência do empregador e mediante salário.  

 

Na teledireção o poder diretivo do empregador continua existindo, só 

muda sua forma, sendo executado a distância e por meio da telemática. Dessa 

forma, os requisitos exigidos para a caracterização da relação de emprego 

devem ser levados em consideração que a execução das atividades laborais 

ocorre de forma remota e através de meios tecnológicos de informação e 

comunicação. “É o avanço informacional a serviço do maior aproveitamento 

possível da força de trabalho” (ESTEVES; COSENTINO FILHO. 2019, p. 28). 

Desse modo, podemos chamar o poder diretivo exercido pelo empregador, 

nessa categoria de trabalho, de teledireção. 

 

Na teledireção são utilizados aparelhos audiovisuais pelo empregador na 

intenção de fiscalizar a execução dos serviços pelo empregado. O empregador 

pode utilizar-se dessas ferramentas, mas devendo ter cuidado para não ferir os 

direitos fundamentais do trabalhador. Outro modo de monitoramento é o uso da 

telemática. Através de sistema informático, câmera de segurança, cartão 

magnético e e-mail, é possível o empregador inspecionar os passos do 

empregado. (ZUCHETTO; SILVA. 2016; p.6 e 7) 

 

No que se refere a esse modo de fiscalização, Manuel Martín Pino 

Estrada entende que: 

 

É a fiscalização realizada usando meios informáticos para 
conferir se o trabalhador está exercendo a prestação de 
serviços de maneira que ética e correta dentro do horário de 
trabalho combinado entre ambas as partes. Esta situação dá-
se, por exemplo, quando o empregador “navega” na rede e 
entra no computador do empregado para saber se está usando 
sites pertinentes ao trabalho encomendado ou quando é usado 
um programa de computador para saber quantas vezes foram 



47 

colocados os dedos no teclado e por quanto tempo. 
(ESTRADA, 2010, p.10)24 

 

É possível constatar que o fato de o teletrabalho ser realizado fora do 

ambiente laboral da empresa não necessariamente minimiza o domínio do 

empregador sobre o empregado, de modo que os meios tecnológicos 

disponíveis para controle e supervisão do trabalho são bastante eficientes 

chegando a igualar ou até mesmo superar o poder diretivo presencial.  

 

 

2.3.2 A Telessubordinação ou subordinação informacional 

 

A nomenclatura “telessubordinação” é referente a subordinação exercida 

na modalidade de teletrabalho. Por essa categoria de trabalho ser efetuada 

fora da empresa, através de meios telemáticos de informação e comunicação, 

e ser flexível nos horários e local de trabalho, tinha-se a ideia de que o poder 

diretivo do empregador seria mitigado. Entretanto, foi normatizada pela 

Consolidação das Leis do Trabalho a equiparação do poder diretivo exercido 

por meios telemáticos e informatizados aos exercidos por meios pessoais e 

diretos. 

 

Com o advento de novas formas de monitoramento pelo empregador, é 

conclusivo que a subordinação também sofreu transformações. A direção da 

execução do trabalho na modalidade de teletrabalho não ocorre de forma direta 

e visível, e sim de forma indireta, através de meios telemáticos. A tecnologia 

atual possui uma grande quantidade de mecanismos que possibilitam o 

gerenciamento e fiscalização da atividade laboral pelo tele-empregador, em 

tempo real sem grandes esforços para isso. 

 

Juliana Esteves e Cosentino Filho atentam para a existência da 

telessubordinação, admitindo a viabilidade do empregador exercer o elemento 

fundamental da relação de emprego (subordinação jurídica), mesmo que de 

                                                 
24 ESTRADA, Manuel Martin Pino. A realidade do teletrabalho no Brasil e nos Tribunais 
brasileiros. Disponível em: < https://core.ac.uk/download/pdf/16030569.pdf >. Acesso em: 19 
dez. 2019. 

https://core.ac.uk/download/pdf/16030569.pdf
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forma remota, por meio da telecomunicação, através de telefones celulares, 

smartphones, GPS, etc. (ESTEVES; COSENTINO FILHO. 2019, p. 33). De 

forma análoga ao trabalho presencial, no teletrabalho a telessubordinação 

funciona de modo que o empregador tem o poder de dirigir e fiscalizar a 

prestação laboral e o empregado deve obedecer ao poder diretivo do 

empregador em troca do salário.  

 

O poder diretivo virtual exercido pelo empregador é respondido pelo 

empregado por meio da produção de resultados em cumprimento as instruções 

e ordens impostas a realização do trabalho que são enviadas a distância. A 

inspeção do trabalhalho é efetivada por meios informáticos, sendo medida a 

produtividade do empregado pela quantidade de trabalho em determinado 

espaço de tempo. (SAKO, 2014, p.32)  

 

Antônio Sempere Navarro e Carolina San Martín Mazzucconi entendem 

que na categoria de teletrabalho: 

 

[...] el poder directivo no se atenúa por la distancia, sino que se 
acentúa por los instrumentos de trabajo, sobre todo en los 
casos del denominado teletrabajo ‘on-line’, que exige la 
conexión permanente entre el trabajador y la empresa. La 
informática permite controlar al trabajador en cada una de sus 
acciones, identificando el momento exacto en el que se 
encuentra activo y qué hace concretamente (a qué hora 
enciende el ordenador, qué programa utiliza, cuánto tiempo 
dedica a cada cosa, etc.). (NAVARRO; MAZZUCCONI. 2002, 
p.116)25  

 

Com os softwares de computador o empregado pode controlar 

facilmente cada movimentação dos usuários dos sistemas, possibilitando 

perfeitamente a autoridade do empregador sobre o trabalho. Logo, essas 

categorias de trabalho permitem um maior controle de modo que o empregado 

suporta mais exigências, por parte do empregador e do próprio computador. 

(ESTEVES; COSENTINO FILHO. 2019, p. 53) 

                                                 
25 Tradução nossa: “[...] o poder diretivo não é atenuado pela distância, mas sim acentuado 
pelos instrumentos de trabalho, especialmente nos casos do chamado teletrabalho “on-line”, 
que requer a conexão permanente entre o trabalhador e a empresa. A ciência da computação 
permite controlar o trabalhador em cada uma de suas ações, identificando o momento exato 
em que ele está ativo e o que ele faz concretamente (a que horas ele liga o computador, qual 
programa ele usa, quanto tempo dedica a cada coisa, etc.). 
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Se o teletrabalho for exercido com monitoramento pelo empregador, ou 

houver uma lista de atividades a serem cumpridas por dia, ou o empregado 

ficar conectado com o empregador de forma online durante a execução do 

trabalho, fica caracterizado a telessubordinação. 

 

Os teletrabalhadores que forem monitorados através de ligações 

constantes para saber sobre a execução do trabalho, fiscalização de conexão 

com login e logout, monitoramento por câmeras ou vídeo chamada, encontram-

se enquadrados ao art. 6°, parágrafo único, da CLT e fazem jus aos direitos 

contidos no art. 7° da CF/88. 

 

Por esse motivo, a telessubordinação tem causado malefícios quando 

utilizada de modo impróprio, por exemplo, obrigar o empregado estar 

continuamente conectado ao seu empregador ou até mesmo exigir metas do 

teletrabalhador que sejam superiores ao possível de ser executada no tempo 

que levaria no ambiente intramuros da empresa. Essa realidade, 

evidentemente, acomete o limite diário de horas de trabalho permitido por lei de 

modo que essa prática ao longo prazo pode acarretar doenças físicas e 

mentais ao trabalhador, como estafa pelo acúmulo de estresse. 
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3 TELETRABALHO: SUAS MODALIDADES E DISTINÇÕES  

 

O teletrabalho pode ser exercido de várias formas e com características 

próprias em cada tipo, de modo que pode ser dividido por alguns critérios, 

quais sejam: pelo local que será exercido o trabalho (em domicílio, em 

telecentros, nômade e transnacional) e pela forma de comunicação com o 

empregador (online e off-line). 

 

 

3.1. Teletrabalho x Trabalho Presencial 

 

Antes de adentrar as diversas formas de exercer o teletrabalho, 

importante fazer ponderações sobre a distinção entre o teletrabalhador, 

trabalhador presencial e trabalho em domicílio. 

 

De início vale ressaltar que as modalidades não se confundem, pois 

cada uma é composta por suas peculiaridades que demarca bem qual forma de 

labor se encaixa.  

 

Sandro Nahmias Melo aponta as características principais do 

teletrabalhador, identificadas no caput do art. 75-B, acrescido pela Lei 

13.467/2017: “(...) requisitos do tipo legal: 1- trabalho preponderantemente 

externo; 2-uso de tecnologias de informação e de comunicação; 3-que não 

constitua, por sua natureza, trabalho externo.” (MELO, 2017, p.1095) O 

conceito legal do empregado tradicional (presencial) encontra-se no art. 3°, 

vejamos: “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 

salário”. Nesse contexto pode-se observar, primeiramente, como principal 

diferença o fato de o teletrabalhador exercer suas atividades de forma remota e 

o empregado tradicional exerce seu trabalho dentro da empresa que lhe 

contrata. Uma segunda diferença é que o empregado tradicional não 

necessariamente precisa exercer suas atividades utilizando meios de 

comunicação e informação. 
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Em se tratando das formas contratuais o empregado presencial é regido 

pelo artigo 443 da CLT, que autoriza o contrato individual de trabalho mediante 

ajuste tácito ou expresso, verbal ou escrito, já o teletrabalhador, em exceção ao 

dito artigo, é regido pelo artigo 75-C da CLT o qual impõe que "A prestação de 

serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do 

contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão 

realizadas pelo empregado" (BRASIL, 2017). 

 

No regime jurídico de teletrabalho, o empregado não possui horários 

definidos para a prestação dos serviços e age sem controle de jornada, além 

de, na maior parte do tempo, suas atividades são realizadas fora da empresa, 

mas, via de regra, em um local específico, podendo ser exercidas na própria 

residência do colaborador, ou em shopping, cafeteria, biblioteca, utilizando-se 

das tecnologias de informação e telecomunicação para executar suas 

atividades, recebendo e enviando suas atribuições ao empregador por meio 

das tecnologias de informação e comunicação. No trabalho presencial o 

empregado exercerá suas funções no local, modo e hora definidos pelo 

empregador. Um exemplo típico de teletrabalhador é o jornalista que elabora 

suas matérias onde quer que esteja, não fazendo diferença em relação ao seu 

trabalho; no trabalho presencial pode citar como exemplo a atendente de um 

consultório, que tem o endereço da empresa como local fixo de trabalho, cargo 

definido e horário previamente estipulado a serem cumpridos (entrada, 

intervalo e saída). 

 

Outro ponto de grande importância é o fato de o empregado presencial 

ter a quantidade máxima de 8 horas diárias de trabalho e um total de 44 horas 

semanais, podendo ser acrescido de no máximo duas horas extras por dia com 

o adicional de no mínimo 50% a mais da hora normal; em caso de trabalho em 

feriados ou descanso semanal o pagamento será de 100% a mais no valor da 

hora, adicional noturno em caso de trabalhos realizados entre as 22:00 horas 

de um dia às 05:00 horas do dia seguinte e intervalo intrajornada. Em regra, os 

teletrabalhadores não fazem jus a esses direitos, por não estarem sujeitos ao 

controle de jornada, (inciso III do artigo 62 da CLT). 
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Mesmo o trabalhador não laborando no âmbito da empresa, continua 

tendo que ser registrado por esta, devendo ser assinada sua carteira de 

trabalho. Isso quer dizer que ambas as modalidades de teletrabalho e 

trabalhador presencial fazem jus aos direitos como férias, 13° salário, aviso 

prévio, folga semanal remunerada e licenças maternidade ou paternidade. 

Sendo assim, quando presentes os requisitos do vínculo de emprego, deve ser 

observada a igualdade de tratamento entre os teletrabalhadores e os demais 

empregados, com fundamento nos arts. 5º, caput, 7°, XXXII, da CF/1988, e 

arts. 6° e 83 da CLT. 

 

 

3.2. Modalidades de Teletrabalho  

 

Dentro do Teletrabalho podem ser constatadas algumas modalidades 

distintas relativas à localização da prestação do trabalho em si. A Sociedade 

Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades reconhece algumas dessas 

modalidades:  

 

Home Office - Prática onde os colaboradores de forma 
constante ou periódica, realizam suas atividades em casa; 
Trabalhador de Campo -Prática onde os colaboradores de 
forma constante ou periódica, realizam suas atividades em 
campo; Centro Compartilhado - Prática onde os colaboradores 
realizam suas atividades de forma constante ou periódica, junto 
aos chamados “centros satélites”, locais disponibilizados pelas 
empresas, de forma compartilhada ou não, com toda 
infraestrutura necessária; Trabalho Colaborativo - Prática onde 
os colaboradores realizam suas atividades de forma constante 
ou periódica, junto às equipes multidisciplinares e/ou 
internacionais em diferentes locais (Ex.: residência, cliente, 
campo). (SOBRATT, 2016, p.7) 

 

Denise Fincato entende que o teletrabalho em domicilio (Home Office) 

ocorre “quando o teletrabalhador fixa um local em sua residência para 

trabalhar, instalando ali pequena estação com acesso a meios de comunicação 
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e utilizando de estrutura própria ou cedida pela empresa [...] para prestar os 

serviços contratados” (2011)26 

O trabalho em domicílio é caracterizado quando a prestação da atividade 

laboral é executada habitualmente na própria residência do empregado, 

substituindo a sede da empresa onde normalmente realizava suas atividades. 

Entretanto, apesar do termo, não precisa ser efetuado obrigatoriamente em 

casa, podendo ser desenvolvido em cafeterias, parques, espaços coworking ou 

onde for acessível e confortável para o empregado.  

 

Essa categoria pode ser efetuada de forma integral ou parcial na 

residência do empregado, podendo os empregados prestarem serviços 

exclusivamente em seu lar, onde podem trabalhar para apenas um empresário 

ou para diversas empresas. E tem outros que cumprem uma parte da jornada 

em domicílio e o resto na sede da empresa, no caso de haver dias fixos para 

comparecer à empresa. 

 

O trabalho em domicílio pode ser executado de três maneiras, o trabalho 

em domicílio tradicional, que existe há muito tempo no meio laborativo, 

realizado por profissionais como costureiras, doceiras, etc.; o novo trabalho em 

domicílio que utiliza a informática e meios de comunicação, também chamado 

de home-office; e o teletrabalho que se assemelha ao home-office, mas com o 

diferencial da possibilidade de realizar a atividade laboral em qualquer lugar, 

através do uso das novas tecnologias. (DELGADO, 2017, p. 1024) 

 

Pode-se observar que no teletrabalho em domicílio as execuções das 

atividades são exercidas na casa do empregado ou em ambiente familiar, de 

modo que este cede o local para a prestação laboral, desobrigando o 

empregador dessa responsabilidade27, utilizando instrumentos tecnológicos de 

comunicação e informação. Esse segundo aspecto é essencial para 

                                                 
26 FINCATO, Denise Pires. Meio Ambiente Laboral e Teletrabalho. In: Anais do IV Congresso 
Ibero-Americano de Teletrabalho e Teleatividades. Porto Alegre: Magister, 2011, p. 36-48, p. 
41-42. Disponível em: < https://sites.google.com/site/ivciat/teletrabalho>. Acesso em: 03 ago. 
2019. 
27 BARROS, Márcia Regina Castro. O teletrabalho em domicílio e a transformação social e 
jurídica da relação laboral. Disponivel em: https://www.metodista.br/revistas/revistas-
unimep/index.php/cd/article/viewFile/2110/1359. Acesso em: 13 jul. 2019 
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caracterização do regime laboral, estando ausente descaracteriza o 

teletrabalho em domicílio passando a enquadrar-se no trabalho em domicílio, 

por utilizar apenas meios comuns de comunicação. 

 

O teletrabalho em domicílio se distingue do novo trabalho em domicílio 

tradicional pela complexidade da atividade prestada. No teletrabalho exige uma 

maior qualificação do empregado para utilização da TIC compreendendo 

serviços como de jornalismo, tradução, contabilidade, assistência técnica e 

auditoria, entre outros. (BARROS, 2016, p. 211) 

 

Outra espécie é o teletrabalho móvel ou nômade, que possui uma maior 

flexibilização do tempo e do lugar de trabalho, não havendo definição de local 

para a execução das atividades laborais, podendo ser realizada em qualquer 

lugar, contanto que esteja em poder dos equipamentos necessários para tal.28 

(FINCATO, 2011)  

 

Frederico Silva conceitua o teletrabalhador móvel como: 

 

[...] aquele feito por trabalhadores sem lugar determinado para 
sua prestação, trabalhando a maior parte do tempo dentro de 
outras empresas [...]. Esses trabalhadores trabalham por curto 
espaço de tempo em outras empresas a quem não estão 
subordinados, é o caso dos teletrabalhadores que implantam e 
supervisionam tecnologia ou mesmo certificam qualidade. 
(2011)29 

 

A característica principal dessa modalidade nômade é o fato de o 

empregado não possuir um local específico para a execução dos serviços.30 

                                                 
28 FINCATO, Denise Pires. Meio Ambiente Laboral e Teletrabalho. In: Anais do IV Congresso 
Ibero-Americano de Teletrabalho e Teleatividades. Porto Alegre: Magister, 2011, p. 36-48, p. 
41-42. Disponível em: < https://sites.google.com/site/ivciat/teletrabalho>. Acesso em: 03 ago. 
2019 
29 SILVA, Frederico Silveira e. O Teletrabalho como novo meio de laborar e sua 
compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro. 2011. Disponível em: < 
http://teleatividade.blogspot.com/2011/08/o-teletrabalho-como-novo-meio-de.html?m=1 >. 
Acesso em: 10 ago. 2019. 
30 CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; e NETO, Francisco Ferreira Jorge. O 
fenômeno do teletrabalho: uma abordagem jurídica trabalhista. In: Revista eletrônica [do] 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: V. 8, n. 75 (fev. 2019) Disponível em: < 
https://ead.trt9.jus.br/moodle/pluginfile.php/49211/mod_resource/content/1/Revista%20Eletrônic
a%20%28FEV%202019%20-%20nº%2075%20-
%20Teletrabalho%20e%20a%20Reforma%20Trabalhista%29.pdf>. Acesso em: 10 aho. 2019. 



55 

Evidenciado pela transferência de dados em locais divergentes por 

equipamentos de comunicação e informação. (BELMONTE, 2007, p.17) 

 

Os teletrabalhadores também podem exercer seus serviços em 

ambientes compartilhados e situados próximos a sua residência, o qual pode 

ser utilizado por várias empresas ou por teletrabalhadores independentes, onde 

os equipamentos utilizados na realização das atividades laborais podem ser 

próprios do teletrabalhador ou alugados, esses ambientes são denominados de 

telecentros.  

 

Frederico Silva compreende que “o telecentro é uma forma de 

organização das atividades econômicas em um espaço tecnicamente 

preparado para receber o teletrabalhador no desempenho de suas 

atividades.”31 Esse local é desenvolvido exatamente para prestação de trabalho 

fora da sede da empresa, podendo ser de propriedade do empregador ou de 

outra empresa. Existem empresas que trabalham apenas fornecendo o 

ambiente (telecentro) para os teletrabalhadores utilizarem, comumente os 

empregadores pagam diretamente ao telecentro o uso efetuado por seus 

empregados.32  

 

O centro satélite é uma modalidade mais específica de telecentro, onde 

os empregados em regime de teletrabalho comparecem constantemente para 

trabalhar, sendo que o edifício (ou parte deste) utilizado para uso do centro 

satélite é de propriedade da empresa ou alugado por esta para uso exclusivo 

de seus teletrabalhadores, diferenciando-se do telecentro tradicional que 

recebe empregados de várias empresas. Tanto os telecentros como o centro 

satélite são utilizados pelos teletrabalhadores, independente de suas funções, 

pelo fato de estes locais estarem mais perto de suas residências do que o local 

onde fica situado a empresa.(MELLO, 1999, p.11) 

 

                                                 
31 SILVA, Frederico Silva. O teletrabalho como novo meio de laborar e sua compatibilidade com 
o ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: < http://teleatividade.blogspot.com/2011/08/o-
teletrabalho-como-novo-meio-de.html?m=1>. Acesso em: 02 jan. 2020. 
32 SILVA, Frederico Silva e.Op. Cit. Acesso em: 02 jan. 2020. 

http://teleatividade.blogspot.com/2011/08/o-teletrabalho-como-novo-meio-de.html?m=1
http://teleatividade.blogspot.com/2011/08/o-teletrabalho-como-novo-meio-de.html?m=1
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Outro modalidade de teletrabalho referente ao local da prestação laboral 

é o teletrabalho em telecottages. Walter Paavonen33 participou do primeiro 

experimento em centros de teletrabalho, este explica sobre os telecottages:  

 

Particularly in rural áreas, the dependence on small businesses 
is crucial. To the economy in these areas it is impor- tant that 
enterprises are able to follow the technological development 
and do not lag behind their competitors, regardless of whether 
the issue is market knowledge, access to information or 
organizational skills. The telecottages were regarded as a 
means to meet these requirements and the main focus turned 
out to be to provide appropriate office space, ICT equipment, 
training and advisory support, primarily to entrepreneurs and 
new enterprises. (1999, p.66)34 

 

Denise Fincato descreve telecottages como sendo um ambiente laboral 

localizado nas zonas rurais ou mais afastadas do centro urbano, onde 

geralmente possui uma escolaridade mais limitada e pouca opção de trabalho. 

O intuito desses centros comunitários é desenvolver o trabalho tecnológico e 

qualificar os habitantes dessas localidades. Diferencia-se dos telecentros pelo 

local de sua implantação e pela viabilidade de parcerias público-privadas para 

sua instauração. (FINCATO; PIANTÁ. 2017, p. 206) 

 

O teletrabalho é uma forma de trabalho que estreita as distâncias entre 

empregado e empresa superando os limites geográficos, de forma que a 

execução da atividade laboral pode ser exercida em município, estado ou até 

mesmo em países distintos do local onde encontra-se o empregador por 

intermédio dos meios de comunicação e informação.  

 

É por meio desse aspecto que podemos citar a modalidade de 

teletrabalho transnacional ou transfronteiriço, que consiste na contratação de 

                                                 
33 PAAVONEN, Walter, 1999, Telecottages and other work centre experiments. In: 
Telektronikk, V. 95, n. 4,. p. 64-68. Disponível em: < https://www.telenor.com/wp-
content/uploads/2012/05/T99_4.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2020. 
34 Particularmente, nas áreas rurais, a dependência de pequenas empresas é crítica. Para a 
economia nessas áreas, é importante que as empresas possam acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico e não ficarem atrás dos concorrentes, independentemente de o 
assunto ser conhecimento de mercado, acesso a informações ou habilidades organizacionais. 
Os telecottages foram considerados como um meio de atender esses requisitos e o foco 
principal acabou sendo o fornecimento de espaço adequado para escritórios, equipamentos de 
TIC, treinamento e suporte consultivo, principalmente para empreendedores e novas 
empresas. (Tradução nossa) 

https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2012/05/T99_4.pdf
https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2012/05/T99_4.pdf
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teletrabalhadores em regiões e até mesmo países diferentes do local da 

empresa, viabilizando menores custos para o empregador aliando com altas 

qualificações.35 (PALETA, 2006, p.31)  

 

Denise Fincanto (2013) descreve o teletrabalho transnacional como: “O 

trabalho realizado à distância com o uso de meios telemáticos e informacionais 

para o trato e transmissão da informação pode superar as barreiras de um 

determinado país, podendo ser realizado em qualquer lugar no estrangeiro”.36 

 

Essa modalidade é aderida por grandes empresas tendo como atrativo 

principal a possibilidade de seu funcionamento 24 horas devido aos fusos 

horários. Enquanto os funcionários presenciais estiverem descansando, outros 

colaboradores em um determinado lugar do mundo estarão trabalhando; dessa 

forma a empresa permanecerá sempre em atividade. Outro benefício que essa 

categoria de teletrabalho pode vir a originar é a possibilidade de criar filiais da 

empresa nos países onde já possuem seus teletrabalhadores, sem a 

necessidade de enviar funcionários para isso.37 (ESTRADA, 2002) 

 

Essa modalidade traz alguns questionamentos referentes à legislação 

trabalhista que deverá ser aplicada a determinadas contratações em regime de 

teletrabalho transnacional. Nesse contexto, observa-se a necessidade de 

elaboração de contrato internacional de trabalho, de modo que haverá a 

possibilidade de mais de uma norma, de Estados diferentes (as normas do país 

de origem e as normas do país da execução dos serviços), versar neste 

                                                 
35 PALETA, Gabriela. Manual do Formando “Ser Teletrabalhador”. Edição: Junho 2004. 
Disponível em: < https://elearning.iefp.pt/pluginfile.php/47260/mod_resource/content/0/MN-
SerTT.pdf >. Acesso em: 28 dez. 2019. 
36 FINCATO, Denise Pires.; BITENCOURT, Manoela. Teletrabalho Transnacional: a norma 
maisfavorável como garantia de eficácia dos Direitos Humanos Trabalhistas. In: Seminário de 
Pesquisa Interdisciplinar, 2013, Florianopolis. Disponível em: < 
http://www.unisul.br/wps/wcm/connect/0fdb30c1-eabe-46fc-b480-
6e2dfb7cc416/artigo_gtdir_manoela-bitencourt_v-spi.pdf?mod=ajperes>. Acesso em: 02 ago. 
2019.  
37 ESTRADA, Manuel Martin Pino. O teletrabalho transfronteiriço no Direito Brasileiro. Direito 
UNIFACS , v. 52, p. 20-30, 2004. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2002-dez-
30/teletrabalho_transfronteirico_direito_brasileiro?pagina=4 >. Acesso em: 28 dez. 2019. 

https://elearning.iefp.pt/pluginfile.php/47260/mod_resource/content/0/MN-SerTT.pdf
https://elearning.iefp.pt/pluginfile.php/47260/mod_resource/content/0/MN-SerTT.pdf
http://www.unisul.br/wps/wcm/connect/0fdb30c1-eabe-46fc-b480-6e2dfb7cc416/artigo_gtdir_manoela-bitencourt_v-spi.pdf?mod=ajperes
http://www.unisul.br/wps/wcm/connect/0fdb30c1-eabe-46fc-b480-6e2dfb7cc416/artigo_gtdir_manoela-bitencourt_v-spi.pdf?mod=ajperes
https://www.conjur.com.br/2002-dez-30/teletrabalho_transfronteirico_direito_brasileiro?pagina=4
https://www.conjur.com.br/2002-dez-30/teletrabalho_transfronteirico_direito_brasileiro?pagina=4
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contrato, podendo gerar conflito de normas em casos que estas sejam 

discordantes.38 

 

No caso de conflitos de leis no espaço, em contratos internacionais de 

teletrabalho, são utilizados como elementos de conexão para buscar solucionar 

determinadas colisões o princípio da territorialidade e o princípio da norma 

mais favorável, de modo que o Direito do Trabalho emprega o segundo.39 

(BITENCOURT, 2016, p. 239) 

 

De inicio já é constatado um conflito nos elementos de conexão 

mencionados, que é a necessidade de igualar estrangeiros a nacionais como 

encontra-se resguardado na Constituição Federal o princípio da igualdade, por 

esse ponto de vista o mais justo seria aplicar ao teletrabalhador as normas do 

território da empresa contratante, para que não houvesse diferença em relação 

aos demais trabalhadores. (FINCATO; BITENCOURT, p. 9-10)40 Por outro 

ângulo, se a norma do país do teletrabalhador for mais benéfica que a do país 

onde está localizada a empresa, pelo princípio da norma mais benéfica deve 

ser aplicada a lei que melhor resguarda a dignidade do trabalhador. Conclui-se 

que é necessário ponderar os princípios que estão em colisão para então saber 

qual norma deverá prevalecer no contrato firmado em regime de teletrabalho 

transnacional. (BITENCOURT, 2016, p.245-246) 

 

No que se refere ao aspecto da conexão e comunicação do empregado 

com a empresa podem ser: teletrabalho desconectado (off-line), teletrabalho 

conectado (online), ou teletrabalho oneway line. O teletrabalho desconectado é 

exercido de forma que o empregado não mantém contato contínuo com 

empregador durante a execução do trabalho, apenas entregando o resultado 

                                                 
38 FINCATO, Denise Pires. Op. Cit. 
39 BITENCOURT, Manoela. Teletrabalho Transnacional: colisão de princípios fundamentais 
na composição dos conflitos de leis trabalhistas no espaço. 2016. Disponível em:< 
http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/9105o6b2/hsfcii39/shkv8Hli2z87cMjm.pdf >. Acesso em: 
15 set. 2019 
40 FINCATO, Denise. Pires; BITENCOURT, Manoela. Teletrabalho Transnacional: a norma 
mais favorável como garantia de eficácia dos Direitos Humanos Trabalhistas. In: Seminário de 
Pesquisa Interdisciplinar, 2013, Florianopolis. Disponível em: < 
http://www.unisul.br/wps/wcm/connect/0fdb30c1-eabe-46fc-b480-
6e2dfb7cc416/artigo_gtdir_manoela-bitencourt_v-spi.pdf?mod=ajperes>. Acesso em: 02 ago. 
2019. 

http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/9105o6b2/hsfcii39/shkv8Hli2z87cMjm.pdf
http://www.unisul.br/wps/wcm/connect/0fdb30c1-eabe-46fc-b480-6e2dfb7cc416/artigo_gtdir_manoela-bitencourt_v-spi.pdf?mod=ajperes
http://www.unisul.br/wps/wcm/connect/0fdb30c1-eabe-46fc-b480-6e2dfb7cc416/artigo_gtdir_manoela-bitencourt_v-spi.pdf?mod=ajperes
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ao final do serviço por meio de correio ou enviando-o para a empresa por 

algum transporte comum; (ESTRADA, 2002)41 no teletrabalho conectado o 

empregado encontra-se em constante comunicação com o empregador de 

modo que as instruções sobre a execução do serviço podem acontecer até 

mesmo durante o andamento deste; no teletrabalho oneway line o empregado 

tem apenas um contato virtual com o empregador, geralmente para que seja 

passado o trabalho que deve ser elaborado e a entrega se faz por meios 

tradicionais como correios. (FINCATO, Op. Cit.) 

 

Por fim, é conclusivo que todo teletrabalho é considerado trabalho a 

distância, mas nem todo trabalho a distância é teletrabalho. Para que seja 

classificado como teletrabalho é imprescindível, além do trabalho ser prestado 

remotamente, que haja uso de mecanismos digitais, eletrônicos e de 

comunicação para exercer suas atividades. 

 

 

3.3. Vantagens e desvantagens do teletrabalho 

 

O teletrabalho tem algumas propriedades específicas da categoria que 

diferem em muito nas demais relações trabalhistas existentes. De modo que é 

de grande importância analisar e compreender as vantagens e desvantagens 

relativas à modalidade de teletrabalho tanto para as partes envolvidas na 

relação laboral, empregado e empregador, como para a sociedade. 

 

 

3.3.1. Vantagens e desvantagens para o empregador 

 

O teletrabalho é uma realidade que conquista cada dia mais espaço no 

mercado, contando com adesão de empresas e empregados por todo o mundo, 

sob o argumento de que o trabalho remoto pode aumentar a produtividade do 

                                                 
41 ESTRADA, Manuel Martin Pino. O teletrabalho transfronteiriço no Direito brasileiro e a 
globalização. 2002. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2002-dez-
30/teletrabalho_transfronteirico_direito_brasileiro?pagina=2> Acesso em: 15 fev. 2019. 
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funcionário e ainda reduzir os custos da empresa. Apresentaremos, a seguir, 

alguns pontos ditos como vantajosos e outros como sendo desvantagens para 

para a empresa, empregado e para sociedade. 

 

As empresas para sobreviver na atual conjuntura do mercado 

globalizado e competitivo indicam a necessidade de utilizar das tecnologias 

mais avançadas a seu favor, até mesmo no campo das comunicações. O 

teletrabalho é a modalidade de trabalho procurada pelas empresas sob o 

argumento de proporcionarem, ao mesmo tempo, benéficos na 

competitividade, produtividade e melhores condições de trabalho aos seus 

empregados, oferecendo melhoria na qualidade de vida dos funcionários que 

se enquadram nessa atividade. 

Um ponto de grande relevância para a empresa é a redução de custos 

(DUTRA; VILLATORE. 2014, p.144). A empresa possuindo alguns funcionários 

trabalhando a partir de casa irá necessitar de menos espaço físico, logo, 

poderá optar por ter um escritório menor e, consequentemente, mais barato. 

Ademais, não ter uma grande quantidade de funcionários no escritório é uma 

forma de reduzir alguns custos relacionados às despesas do dia a dia das 

empresas, como telefone, água, internet, eletricidade e outras pequenas 

necessidades que mantêm um escritório operacional. 

 

Em alguns casos, quando possível, pode o empregador até mesmo 

abdicar do próprio lugar físico, se abstendo de custos com aluguel, condomínio, 

móveis, equipamentos, aparelho de ar condicionados e até mesmo de gastos 

com manutenção e limpeza. Teoricamente, com a redução dessas despesas, 

seria possível remunerar melhor seus funcionários, ao tempo em que os 

incentiva a produzir mais. 

 

São muitos os benefícios para o empregador incorporar o teletrabalho na 

sua empresa, alguns desses são a “economia de espaço nas fábricas e 

escritórios, de energia elétrica, de intervalos de jornada, aumento da 

produtividade, surgimento de novos produtos, internacionalização e 

descentralização da produção” (CAVALCANTE e JORGE NETO, 2019, p.116)  
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Para Saco Barrios42 algumas vantagens do teletrabalho são:  

 

Para la empresa, el teletrabajo conlleva: Ahorro, porque evita el 
pago del alquiler de oficinas y de los costos fijos para el 
mantenimiento de estas. Una mejora de la imagen institucional, 
porque ayuda a menguar la contaminación ambiental. Un 
aumento de la productividad. Flexibilidad  para  la  contratación  
de  personal  (en  especial,  si  el vínculo se establece con un 
teletrabajador independiente). La  posibilidad  de  incorporar  
personas  muy  competitivas  (cuyo alto  nivel  de  capacitación  
importa  el  pago  de  remuneraciones muy elevadas si el 
trabajador debe asistir al establecimiento y que acaso  el  
empleador  no  podría  sufragar)  o  discapacitadas  (cuyas 
limitaciones  en  sus  facultades  físicas  o  mentales  les  
impide  o dificulta concurrir a un centro de trabajo). Una  
reducción  de  los  costos  laborales  (que  se  acentúa  con  los 
teletrabajadores independientes). (BARRIOS, p. 343)43 
 

As empresas na atualidade vêm se preocupando mais com a qualidade 

de vida no trabalho, pois passaram a entender que precisam investir cada vez 

mais em seu capital intelectual, ou seja, nas pessoas. Surge, então, o cuidado 

de oferecer uma melhor condição de trabalho, que venha preencher as 

necessidades de seus trabalhadores, buscando a satisfação destes, pois 

inconteste que essa satisfação está totalmente ligada à produtividade. 

 

Na visão de Eda Fernandes 

 

Qualidade de vida no trabalho é ouvir as pessoas, e utilizar ao 
máximo suas potencialidades. Ouvir é procurar saber o que as 
pessoas sentem, o que as pessoas querem, o que as pessoas 
pensam [...] e utilizar ao máximo sua potencialidade é 
desenvolver as pessoas, e procurar criar condições para que 
essas pessoas, em se desenvolvendo, consigam desenvolver a 
empresa. (1996, p.57) 

                                                 
42 Saco Barrios, R. (2007, diciembre). El teletrabajo. Derecho PUCP, Facultad de Derecho de la 
Pontifícia Universidad Católica del Perú, 60, edicion de aniversario, 325-350. Disponível em: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/2954. Acesso em: 15 nov. 2019. 
43 Economia, pois evita o pagamento de aluguel de escritórios e dos custos fixos para a 
manutenção destes; Uma melhoria da imagem institucional, porque ajuda a diminuir a 
contaminação ambiental; Um aumento na produtividade; Flexibilidade na contratação de 
pessoal (especialmente, se o vínculo é estabelecido com um teletrabalhador independente); A 
possibilidade de incorporar pessoas muito competitivas (cujo alto nível de capacitação importa 
no pagamento de salários muito altos se o trabalhador tiver que comparecer ao 
estabelecimento e que nesse caso o empregador não possa pagar) ou deficientes (cujas 
limitações em suas faculdades físicas ou mentais os impedem ou dificulta frequentar um centro 
de trabalho); Uma redução nos custos de mão-de-obra (acentuada por teletrabalhadores 
independentes). (tradução nossa) 
 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/2954
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Assim, ao trazer a possibilidade dos empregados trabalharem a partir de 

suas casas, os mesmos passam a ter uma melhor qualidade de vida. Passam a 

ficar responsáveis por organizar suas atividades, buscando trabalhar em 

horários em que se sintam mais produtivos. Esse cenário é uma forma de 

motivar o funcionário e que também traz benefícios para a empresa, por 

aumentar a produtividade dos trabalhadores.  

 

O teletrabalho é uma forma de rompimento das distâncias geográficas, 

acrescentando a possibilidade de o empregador contratar funcionários de 

qualquer lugar do mundo. Com isso, o empregador tem maior poder de escolha 

para contratações de funcionários capacitados especificamente para alguma 

função que não necessita da presença deste no local fixo da empresa e que 

exercendo seus serviços à distância trará benefícios a esta. Dessa forma, o 

empresário não fica forçado a se satisfazer com contratações apenas de 

pessoas residentes na localidade da empresa. 

 

Com a contratação de teletrabalhadores em locais distintos do local 

situado a empresa principal, o empregador pode vislumbrar novos horizontes 

para sua empresa, usando seu funcionário remoto como representante do seu 

negócio no local onde esse reside, e assim passar a conquistar outros 

mercados. Isso pode corresponder à abertura de uma filial sem grandes 

investimentos. 

 

Outro beneficio da contratação de funcionários em qualquer localidade, 

de forma remota, é a “oportunidade para a empresa operar 24 horas 

globalmente” (ESTRADA, 2002)44. Com uma organização por parte da empresa 

onde encaixe as contratações de seus empregados remotos em outros países 

com o fuso horário destes pode fazer com que a empresa permaneça até 24 

horas em funcionamento. Com isso conseguirá diminuir o tempo de entrega de 

                                                 
44 ESTRADA, Manuel Martin Pino. O teletrabalho transfronteiriço no Direito brasileiro e a 
globalização. 2002. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2002-dez-
30/teletrabalho_transfronteirico_direito_brasileiro?pagina=2> Acesso em: 15 fev. 2019. 
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seus produtos ou serviços e, consequentemente, o aumento da capacidade de 

atender novos clientes. 

 

Há ainda redução da perda de bons funcionários causada por inúmeros 

conflitos advindos do contato diário existente e das formalidades do emprego 

presencial. Essas demissões são evitadas, pois no trabalho remoto não há 

possíveis atrasos ocasionados pelo deslocamento até o trabalho, nem sequer 

“stress provocados pelos congestionamentos no trânsito, pelas relações 

conflitantes no trabalho” (TACHIZAWA; MELLO, 2003, p. 27)45, entre outros. 

 

Mesmo sendo consideráveis os pontos positivos dessa modalidade de 

trabalho, ainda é possível visualizar pontos negativos tanto para o colaborador 

quanto para a empresa. O fato de o trabalho ser exercido fora do ambiente da 

empresa pode acarretar inúmeros problemas que nenhum dos dois lados do 

contrato costuma enfrentar diariamente. 

 

No ponto de vista da empresa, que encontram-se adaptados a rotina 

presencial dos seus trabalhadores, onde batem ponto, mantém contato com 

outros profissionais, trocam conhecimentos e ajudam-se uns aos outros, a 

mudança para o sistema de teletrabalho pode acarretar dificuldades quanto à 

adaptação, resultando em queda na produção nesse momento de adequação. 

 

Na maioria dos casos o empregador precisa arcar com um investimento 

inicial de infraestrutura, eletrônicos e treinamentos específicos para os 

funcionários que aderirem a essa modalidade de teletrabalho, gerando um 

aumento nas despesas da empresa principalmente nessa fase de contratação 

e adequação do ambiente laboral para o empregado. 

 

É possível haver dificuldade de supervisão, podendo os coordenadores 

terem uma maior resistência em se amoldar a essa inovação de gerenciamento 

de seus subordinados à distância, devendo ser levado em consideração a 

                                                 
45 TACHIZAWA, Takeshy; MELLO, Álvaro. Estratégias empresariais e o teletrabalho. Um 
enfoque na realidade brasileira. Rio de Janeiro: Pontal, 2003. Disponível em: < 
http://www.crasp.gov.br/crasp/conteudo/teletrabalhobook.pdf >. Acesso em 21 ago. 2019. 
 

http://www.crasp.gov.br/crasp/conteudo/teletrabalhobook.pdf
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possibilidade de posturas divergentes daquelas tradicionalmente mantidas na 

sede da empresa por parte do empregado (BARRETO JUNIOR; SILVA. 2015, 

p.39). 

 

Para o empregador ainda pode haver problemas como a segurança de 

dados da empresa (CAVALCANTE; JORGE NETO. 2019, p. 116), pois no 

trabalho de forma remota o empregador não tem como proteger o material de 

trabalho do colaborador, podendo ocorrer o inconveniente de outras pessoas 

não autorizadas terem acesso a materiais confidenciais por estarem fora da 

esfera de segurança da empresa e transitando em redes públicas de 

telecomunicações. 

 

 

3.3.2. Vantagens e desvantagens para o teletrabalhador 

 

Uma das vantagens considerada de maior relevância para o trabalhador 

é a ausência do deslocamento casa/trabalho/casa. Para quem mora em 

cidades com maior tráfego, o tempo gasto para a simples locomoção do ir e vir 

do trabalho é um tempo desperdiçado, no qual poderia ser gasto efetivamente 

na realização de suas atividades laborais e com isso reduziria 

consideravelmente os acidentes de trabalho no trânsito. Trabalhando em casa 

aumenta a disponibilidade de tempo para o trabalho, gerando também aumento 

na produtividade, pois eliminam-se as distrações advindas do escritório. 

 

Por não necessitar do comparecimento do teletrabalhador as 

dependências da empresa diariamente, “haverá uma redução de custos pelo 

fato de viverem no mesmo local onde trabalham, ou muito perto (caso dos 

telecentros). Desta forma, é possível reduzir os custos, tanto nas deslocações 

como também, em relação ao vestuário”. (BARRETO JUNIOR; SILVA, 2015, p. 

37)  

 

Para Alice Monteiro de Barros o trabalhador terá como principal 

benefício na modalidade de teletrabalho uma maior flexibilidade de sua jornada 
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de trabalho, possibilitando a conciliação do trabalho com os compromissos 

familiares. (BARROS, 2016, p.215) O teletrabalho é vislumbrado como uma 

forma de labor que mantém seus trabalhadores mais felizes, pois a rotina do 

dia a dia, principalmente para os empregados que já constituíram família, pode 

ser bastante estressante. Neste sentido o trabalho a partir de casa, mesmo que 

sejam apenas alguns dias por semana, pode ser considerado como uma 

regalia, permitindo uma maior interação com a família, e deixando o trabalho 

mais agradável, de modo que ocasiona uma melhor qualidade de vida no 

trabalho. 

 

Por esse motivo em especial, o teletrabalho se trata de uma ótima opção 

de modalidade para as mulheres que por vezes abre mão de trabalhar para ter 

que tomar conta da sua casa e da família. Atuando na espécie de teletrabalho 

a trabalhadora não precisaria abrir mão dos seus afazeres domésticos e 

familiares para poder exercer uma profissão, pois como se trata de uma forma 

de trabalho flexível seria possível uma conciliação do trabalho com seus 

atributos da casa e família. 

 

Ademais, outro grande benefício que pode ser visualizado na 

modalidade do teletrabalho é a possibilidade de inserção, com maior facilidade, 

das pessoas com deficiência física no mercado de trabalho. Como é cediço, a 

infraestrutura das cidades brasileiras obstaculiza o acesso e o deslocamento 

de pessoas deficientes, sendo essa uma das principais razões pela qual esse 

grupo de pessoas dificilmente conseguem competir no mercado de trabalho, 

mesmo que sejam tão inteligentes e competentes quanto os demais 

trabalhadores. 

 

Os legisladores brasileiros, com o intuito de estimular a contratação de 

pessoas com deficiências, criaram a Lei nº. 8.213/91, a qual impõe as 

empresas um percentual de vagas a serem preenchidas por esses indivíduos. 

Observa-se, então, que o teletrabalho se encaixa como uma ótima alternativa 

para o Brasil reverter a situação de déficit de pessoas deficientes ativas 

economicamente. 
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Acerca do assunto, Fabiana Pacheco Genehr observa que: 

 

O teletrabalho poderá vir a diminuir a desigualdade de 
oportunidade na aquisição de um emprego, [...]. Seria uma 
solução ideal para o acesso ao trabalho dos trabalhadores 
deficientes físicos, que com dificuldades de locomoção, agora 
podem laborar na comodidade de seu lar, já adaptado às suas 
limitações, o que o local de trabalho, por muitas vezes, não tem 
condições de fornecer. (2008, p.1088)46 

 

Como o trabalho remoto pode ser realizado no âmbito da residência do 

funcionário, evita inúmeras barreiras que o deficiente viria a passar no caso do 

trabalho presencial. As maiores dificuldades de acesso do deficiente ao 

trabalho são o deslocamento, a acessibilidade e o preconceito, que já não 

seriam empecilhos nessa categoria de emprego. 

 

São basicamente esses os benefícios trazidos pela classe de 

teletrabalhadores que modernizou a esfera trabalhista, por onde se rompe até 

mesmo as distâncias geográficas, eliminando problemas de locomoção de 

pessoas com deficiência, permitindo melhor administração do tempo e rapidez 

no trabalho, além de atenuar o desemprego. 

 

Apesar de muitas vantagens é possível detectar algumas desvantagens 

que devem ser levadas em consideração no momento de optar por esse 

modelo de trabalho. Uma das desvantagens de grande relevância é que por o 

teletrabalhador ficar distante dos colegas de trabalho não tem interação com 

estes no cotidiano, o que antes possibilitava a troca de experiência no 

ambiente laboral, com isso pode acarretar um isolamento profissional e até 

mesmo social, ocasionando problemas psicológicos como depressão e 

estresse. (BARROS, 2010, p.329) 

 

                                                 

46 GENEHR, Fabiana Pacheco. A normatização do teletrabalho no direito brasileiro: uma 
alteração bem-vinda. Revista eletrônica: acórdãos, sentenças, ementas, artigos e informações, 
Porto Alegre, RS, v. 5, n. 74, p. 67-77, abr. 2009. In:Revista eletrônica : acórdãos, sentenças, 
ementas, artigos e informações : Vol. 5, n. 74 (abr. 2009). Disponível em: 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/80545/2009_genehr_fabiana_normati
zacao_teletrabalho.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em:28 dez. 2019. 
 

https://hdl.handle.net/20.500.12178/79194
https://hdl.handle.net/20.500.12178/79194
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/80545/2009_genehr_fabiana_normatizacao_teletrabalho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/80545/2009_genehr_fabiana_normatizacao_teletrabalho.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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É importante que o colaborador consiga separar bem o seu momento de 

trabalho dos seus afazeres particulares, para que um não interfira no outro de 

modo a trazer prejuízos. Necessário que este gerencie seu tempo de forma a 

possuir horário de acordar, de iniciar seu labor, os intervalos e término, para 

não afetar sua produtividade no trabalho nem sua vida pessoal. 

 

De acordo com Muniz e Rocha: 

 

Uma questão de extrema importância que envolve o 
teletrabalho é justamente sua ambiguidade, afinal, ao mesmo 
tempo que pode ser benéfico para o empregado laborar em 
sua residência (ou em outro local, fora da empresa), pode ser 
ruim tendo em vista que o trabalho acaba adentrando no lar do 
trabalhador, podendo chegar ao ponto de este não mais saber 
se está trabalhando ou comendo, se está trabalhando ou 
descansando, se está trabalhando ou relacionando com seus 
familiares, e assim as vidas pessoal e profissional estariam 
misturadas. (MUNIZ; ROCHA, 2013, p.109) 

 

No caso do teletrabalhador que exerce suas funções a partir de casa, 

pode ocasionar uma maior dispersão por possuírem crianças ou animais de 

estimação que requerem mais atenção, distraindo o trabalhador de suas 

atividades e acarretando prejuízos à produtividade do colaborador e, 

consequentemente, afetando a empresa. Importante que os empregados 

estabeleçam limites, para que consigam separar o trabalho da família. 

 

Além disso, o ambiente de trabalho remoto pode não ser adequado no 

tocante às instalações necessárias para comodidade e segurança, por 

exemplo, carência de uma boa iluminação, temperatura desagradável ou 

elevado nível de barulho, escassez de acessórios apropriados que podem vir a 

originar desconforto, problemas de postura, lesões por esforço repetitivo 

podendo levar a uma doença do trabalho. 

 

Outro ponto negativo é a possibilidade de haver um aumento da jornada 

de trabalho por excessivas cargas de serviços impostas pela empresa e, por 

não ter um tempo estipulado para realizar as atividades laborais pode acabar 

levando muito tempo na realização dessas atividades de modo que pode 

adentrar aos horários que deveriam ser para seu descanso, causando 
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consecutivamente estresse ao empregado e até mesmo doenças decorrentes 

da exaustão física e mental. Vale rememorar que essa modalidade de 

colaboradores foi expressamente excluída do capítulo celetista da duração de 

trabalho; dessa forma, em regra, não possuem direito a receber horas extras 

nem adicional noturno. 

 

Cavalcante e Jorge Neto entendem que: 

 

[...] o teletrabalho pode implicar na redução de direitos 
trabalhistas, com a existência de relações autônomas ou de 
relações precárias de trabalho e sua informalização, com a 
ampliação dos obstáculos para aplicação e fiscalização da 
legislação trabalhista e de acordos e convenções coletivas de 
trabalho e ainda uma confusão das despesas do lar com as 
despesas para a realização do trabalho, além dos problemas 
de meio ambiente inadequado para o trabalho, com prejuízos à 
saúde do trabalhador. (2012)47 

 

O fato de o exercício das atividades serem prestadas fora do ambiente 

laboral da empresa retira do empregado remoto a possibilidade de crescimento 

profissional igualitário aos colaboradores que estão diariamente em contato 

com os empregadores, pois, por muitas vezes, o empregado em regime de 

teletrabalho tem uma menor visibilidade na empresa, dificultando um possível 

progresso de carreira dentro desta. (BARROS, 2016, p. 215) 

 

Por não haver a necessidade de comparecer ao ambiente de trabalho 

todos os dias o empregado remoto ainda pode desenvolver maus hábitos 

relacionados a alimentação e vícios, causando prejuízos a sua saúde. Essa 

situação pode vir a acontecer justamente por o trabalhador não estar sujeito ao 

comportamento regrado de uma empresa. 

 

Há ainda a possibilidade de conflitos familiares constantes, pois é difícil 

para a família do teletrabalhador conseguir se adaptar e respeitar o momento 

                                                 
47 CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; e NETO, Francisco Ferreira Jorge. O 
fenômeno do teletrabalho: uma abordagem jurídica trabalhista. In: Revista eletrônica [do] 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: V. 8, n. 75 (fev. 2019) Disponível em: < 
https://ead.trt9.jus.br/moodle/pluginfile.php/49211/mod_resource/content/1/Revista%20Eletrônic
a%20%28FEV%202019%20-%20nº%2075%20-
%20Teletrabalho%20e%20a%20Reforma%20Trabalhista%29.pdf>. Acesso em: 10 aho. 2019. 
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de trabalho, podendo atrapalhar seu horário de trabalho afetando seu 

rendimento mensal. O empregado que labora nessa modalidade também pode 

ter dificuldade em deixar de trabalhar em casa e voltar a se adaptar ao trabalho 

presencial. 

 

 

3.3.3. Vantagens e desvantagens para a sociedade 

 

A contratação de teletrabalhadores pelas empresas traz benefícios para 

a sociedade por abrir mais vagas de trabalho, aumentando a quantidade de 

empregos e possibilitando a inserção das classes de trabalhadores menos 

favorecidos no mercado de trabalho à vista de gênero, idade, origem, 

localização geográfica e deficiência física ou moléstia grave, desse modo 

valorizando o trabalho. (LUCENA, 2015, p. 55) 

 

A migração dos atuais trabalhadores presenciais para a modalidade de 

teletrabalhador ajuda na diminuição dos caóticos congestionamentos existentes 

nos grandes centros urbanos, de modo que reduzirá os níveis de poluição 

emitidos pelos veículos, pois menos veículos automotores seriam utilizados, 

trazendo benefícios à sociedade em geral ante a redução de gases poluentes 

ao meio-ambiente. 

 

Jouberto Cavalcante e Francisco Ferreira Jorge Neto explanam sobre 

algumas desvantagens que podem ser acarretadas a sociedade na categoria 

de teletrabalho: 

 

[...] o teletrabalho pode implicar na redução de direitos 
trabalhistas, com a existência de relações autônomas ou de 
relações precárias de trabalho e sua informalização, com a 
ampliação dos obstáculos para aplicação e fiscalização da 
legislação trabalhista e de acordos e convenções coletivas de 
trabalho e ainda uma confusão das despesas pessoais do 
empregado com as custos para a realização do trabalho, além 
dos problemas de meio ambiente inadequado, com prejuízos à 
saúde do trabalhador. (2019, p. 116) 
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Essa categoria pode acarretar a diminuição dos direitos dos empregados 

que lhe aderem, em vista que os momentos de descanso podem passar a 

serem dias efetivos de trabalho para os trabalhadores que não conseguem 

separar o trabalho da vida pessoal, de modo que o trabalho pode adentras as 

férias, feriados e fins de semana. (MELLO, 1999, p. 17) 

 

Outra desvantagem visualizada no teletrabalho é a diminuição ou 

extinção da participação e representação sindical e de exercício dos direitos 

sindicais causado pelo distanciamento físico do teletrabalhador do convívio 

com os colegas de trabalho de sua mesma profissão que tem em comum os 

mesmos interesses. (DALLEGRAVE, 2019, p. 25-26) 

 

Nessa categoria há uma maior preocupação com a saúde e segurança 

no trabalho tanto ocasionado por possíveis inadequações nas instalações 

ergonômicas dos móveis e instrumentos destinados ao desenvolvimento da 

atividade laboral no domicílio do empregado, como pelo excesso de conexão 

que pode causar doenças ocupacionais e o isolamento social do empregado, 

afetando a saúde psicológica do trabalhador. 
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4. DA EXECUÇÃO DO TELETRABALHO E QUESTÕES 

PRÁTICAS  

 

A legislação trabalhista que insere diretamente o teletrabalho na CLT 

buscou uma maior regulamentação da classe, entretanto ainda deixou muitas 

lacunas jurídicas que necessitam de regimento para sanar as dúvidas 

existentes. Nota-se que o maior causador das confusões atinentes ao regime 

de teletrabalho é o fato de a relação laboral ser regida através de um contrato 

acordado entre as partes e não por lei, o que acaba deixando o empregador 

com maior poder nas mãos, de modo que pode causar uma relação de trabalho 

arbitrária.  

 

Desse modo, analisaremos ponto a ponto os principais questionamentos 

atinentes às relações de trabalho que envolve o teletrabalhador subordinado.  

 

 

4.1. Contratação e reversão do contrato de teletrabalho 

 

Para ser efetuado um contrato é importante levar em consideração a 

atividade da empresa e o serviço que será prestado pelo empregado. O tipo de 

contrato depende diretamente das necessidades específicas advindas de cada 

empresa. O teletrabalho é uma modalidade de trabalho que não se aplica a 

todas as espécies de labor, acolhendo trabalhadores como corretores de 

seguros, jornalistas, técnicos de suporte de computador, arquitetos, entre 

outros. 

 

Foi inserido pela Reforma Trabalhista de 2017 o art. 75-C, caput, da CLT 

que normatiza algumas formalidades a serem cumpridas na contratação do 

teletrabalhador. De início aduz a necessidade de haver uma cláusula expressa 

da prestação de serviço na modalidade de teletrabalho, devendo constar ainda 

quais as atividades serão exercidas pelo empregado. Senão, vejamos: “Art. 75-

C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar 
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expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as 

atividades que serão realizadas pelo empregado”.  

 

Acerca do assunto Denise Fincato esclarece: 

 

Atribuindo caráter especial à modalidade contratual, o 
legislador impõe forma à contratação do teletrabalho: expressa 
e escrita. Diferentemente, portanto da contratação ordinária 
empregatícia, não se admitirá teletrabalho (e suas benesses, 
como a exclusão do regime de controle da duração do 
trabalho) pela forma tácita. A forma expressa escrita se justifica 
em razão da quantidade de temas que devem ser regrados de 
maneira inequívoca entre as partes. Na avença deve se 
registrar com a maior exatidão possível as atividades que serão 
realizadas pelo empregado em regime de teletrabalho. 
Recomenda-se a previsão acerca das circunstâncias em que 
se admitirá ou exigirá que o teletrabalhador preste serviços de 
maneira presencial, estipulando a preponderância da atividade 
remota como a regra prestacional a vigorar entre as partes e 
deixando claro que tais episódios não descaracterizaram o 
contrato. (2018, p. 66)48 

 

É importante que conste no contrato de trabalho, de forma detalhada, 

cláusulas referentes as atividades a serem executadas pelo colaborador, forma 

como deverá ser efetuada a jornada de trabalho, se haverá ou não controle de 

jornada, forma de pagamento, quem se responsabilizará pela aquisição, 

fornecimento e manutenção dos instrumentos tecnológicos e da infraestrutura 

que seja necessária para execução dos serviços, a forma que se dará o 

reembolso de despesas decorrentes da prestação do serviço caso o 

empregado venha a pagar (energia, internet, etc), possíveis comparecimentos 

ao ambiente da empresa, etc. Desse modo, tudo o que for acordado entre as 

partes deve constar de forma escrita no contrato, facilitando a relação entre as 

partes contratuais e consequentemente diminuindo futuras controvérsias que 

pudessem vir a surgir no decorrer da relação de emprego. 

 

O legislador inseriu nos § 1° e § 2° do art. 75-C da CLT a possibilidade 

de alteração do contrato laboral. No §1º consta a permissão para que o 

                                                 
48 Teletrabalho na reforma trabalhista brasileira. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região, Curitiba, PR, v. 8, n. 75, p. 58-72, fev. 2019. Disponível em: < 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/152290/2019_fincato_denise_teletrab
alho_reforma.pdf?sequence=1&isAllowed=y >. Acesso em: 17 jun. 2019. 
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empregador possa alterar o contrato de trabalho em andamento, de modo que 

o trabalhador em regime presencial pode mudar para teletrabalho o qual 

necessita de mútuo acordo entre as partes. Entretanto, o §2° autoriza a 

alteração do regime de teletrabalho para o presencial por decisão unilateral do 

empregador, não sendo preciso a aprovação do empregado, estipulando prazo 

mínimo de quinze dias para transição, ambas as situações exige o 

correspondente registro em aditivo contratual. 

 

Em análise ao § 2° do art. 75-C da CLT é possível identificar uma colisão 

com o art.468 da CLT, o qual impõe a necessidade da bilateralidade na 

alteração contratual para que seja considerada lícita. Vejamos:  

 

Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a 
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, 
e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, 
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula 
infringente desta garantia. 

 

Geraldo Magela Melo (2017)49 explica que para ocorrer a alteração 

contratual inserida pelo § 2° “[...] é necessário mútuo acordo [...] em razão do 

princípio da inalterabilidade contratual lesiva, bem como por força do art. 7° da 

CF/88 que diz que os direitos devem visar a melhoria da condição social do 

trabalhador”. 

 

Ademais, o mesmo continua:  

 

[...] apenas se o teletrabalhador entrar em acordo com o 
empregador é que poderá retornar ao ambiente intramuro 
empresarial, garantindo-se o prazo de transição mínimo de 
quinze dias. Essa é a determinação do art. 166, item 6, do 
Código do Trabalho de Portugal, aplicável como direito 
comparado por força do art. 8° da CLT. (MELO, 2017)  

 

Por esses motivos o contrato na modalidade de teletrabalho deve ser 

elaborado de forma bem detalhada, constando todos os acordos pactuados 

                                                 
49 MELO, Geraldo Magela. O teletrabalho na nova CLT, 2017. Disponível em: < 
https://m.migalhas.com.br/depeso/263029/o-teletrabalho-na-nova-clt>. Acesso em: 12 mar. 
2019. 
 

https://m.migalhas.com.br/depeso/263029/o-teletrabalho-na-nova-clt
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entre a empresa e o empregado, pois nesse cenário percebem-se grandes 

chances de possíveis demandas jurídicas. 
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4.2. Aquisição e manutenção dos equipamentos tecnológicos 

e da infraestrutura 

 

Para que possamos analisar de forma clara o aspecto da 

responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos 

equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária à prestação da 

modalidade do teletrabalho é de grande importância ponderar o que prevê o 

novo art. 75-D, caput, da CLT que diz: 

 

“As disposições relativas à 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, serão previstas em contrato escrito”. 
(Brasil, 2017) 

 

Em seu parágrafo único, é determinado que as “utilidades mencionadas 

no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado”. 

 

A leitura inicial do caput do art. 75-D detecta que o legislador deixa de 

forma livre a fixação acerca das custas com equipamentos e infraestrutura, 

inclusive permitindo que seja atribuída ao empregado a responsabilidade total 

pelo custeio, o que parece ser de difícil aceitação por o trabalhador ser 

considerado a parte hipossuficiente do contrato. No entanto, essa não parece 

ser a correta interpretação da norma por detrás do texto legal, como adiante se 

demonstrará. 

 

É cediço que os custos e riscos da atividade econômica recaem sobre o 

empregador (CLT, art. 2°), não podendo ser transferidos aos empregados. Com 

base nesse entendimento, já se vislumbra de forma diversa a real interpretação 

do novo art. 75-D da CLT, considerando que se admite apenas a 

regulamentação referente à forma de custeio ou fornecimento pelo empregador 

ou, no máximo, referente a forma de reembolso das custas antecipadas pelo 

empregado para fins de aquisição ou manutenção dos instrumentos de 

trabalho. Situação essa considerada excepcional, tendo em vista o princípio da 

intangibilidade salarial. 
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Pode-se observar que, em casos específicos, parece possível pactuar 

entre empregado e empregador o compartilhamento de despesas. Por 

exemplo, no caso do empregador disponibilizar um equipamento de informática 

de ultima geração, em razão do trabalho, e o funcionário quiser utilizá-lo 

também para atividades particulares (desde que não haja cláusula contratual 

que proíba essa destinação). É possível, também, que interesse ao empregado 

a instalação de uma internet de melhor capacidade do que a ofertada pelo 

empregador para realização de suas tarefas, com o interesse de uso próprio e 

por sua família. Esses casos indicam a possibilidade de que haja um acordo de 

compartilhamento de despesas, contanto que, na prática, não seja transferida a 

totalidade dos custos ao empregado.  

 

Assim, apesar de os arts. 75-A a 75-E introduzidos pela reforma da CLT 

não determinem como cláusula contratual obrigatória no teletrabalho uma 

disposição referente à destinação dos equipamentos e infraestrutura utilizados 

pelo obreiro, é extremamente recomendável que conste no contrato no caso de 

compartilhamento de despesas ou a finalidade dos equipamentos 

disponibilizados pelo empregador, especificando a possibilidade ou não do seu 

uso para atividades não relacionadas ao trabalho, com o propósito de evitar 

(ou, ao menos, reduzir) futuras controvérsias. 

 

Assim, o que deve conter efetivamente no contrato da relação de 

emprego é o acordado no ato da contratação, principalmente ao que concerne 

a possíveis despesas pagas inicialmente pelo empregado, por exemplo, o 

prazo para reembolso dessas custas, forma de reembolso, especificações 

quando houver despesas compartilhadas etc. Uma hipótese na qual o 

empregado custeará parte dos equipamentos e infraestrutura é quando aquelas 

despesas já forem despesas ordinárias do cotidiano do empregado. 

 

No caso em que haja cláusula contratual que impossibilite a utilização 

dos equipamentos e infraestrutura para finalidade diversa da realização das 

atividades inerentes ao vínculo empregatício, caberá́ exclusivamente ao 

empregador a responsabilidade pelas despesas, sendo nulo o ajuste em 

sentido diverso. 



77 

Por esse ângulo, observa-se o enunciado nº. 70 da 2ª Jornada de Direito 

Material e Processual do Trabalho, com o seguinte teor:  

 
O contrato de trabalho deve dispor sobre a estrutura e sobre a forma 
de reembolso de despesas do teletrabalho, mas não pode transferir 
para o empregado seus custos, que devem ser suportados 
exclusivamente pelo empregador. Interpretação sistemática dos 
artigos 75-D e 2º da CLT à luz dos artigos 1°, IV, 5º, XIII e 170 da 
Constituição da República e do artigo 21 da Convenção 155 da OIT.50 

 

Nas hipóteses de o trabalhador remoto usar da sua própria energia 

elétrica, linha telefônica ou da sua conexão de internet para a execução das 

tarefas decorrentes do contrato, não deve o empregador presumir essa 

situação como uma vantagem para si ou como uma “contraprestação” por 

haver “permitido” ao empregado a possibilidade de laborar no regime de 

teletrabalho, pois esses elementos são imprescindíveis à efetivação dos 

objetivos empresariais, não podendo seu custeio ser transferido ao trabalhador. 

 

Não sendo possível contabilizar especificamente o tempo de 

permanência do trabalho para fins de cálculo do valor exato equivalente ao 

período de utilização da energia elétrica, do telefone e da internet do próprio 

funcionário para o cumprimento de suas tarefas, é designada uma estimativa 

coerente, que será utilizada para restituir o empregado. 

 

Importante mencionar a expressa previsão legal (art. 75-D, p.ú. da CLT) 

de que dada a natureza das despesas, essas custas reembolsadas pelo 

empregador não integram a remuneração do empregado, para todos os efeitos, 

pois são utilizadas para conseguir efetuar o trabalho e não por razão do 

trabalho. 

 

Ainda, vale arguir que mesmo que eventualmente houver interrupção do 

trabalho remoto por motivos totalmente alheios à vontade do empregado e em 

decorrência disso alguma tarefa deixar de ser realizada, o obreiro não pode ser 

penalizado por isso. Trata-se de risco do empreendimento.  

                                                 
50 Enunciado 70 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho. Disponível em: < 
https://www.anamatra.org.br/attachments/article/27175/livreto_RT_Jornada_19_Conamat_site.
pdf >. Acesso em: 05 jan. 2020.  

https://www.anamatra.org.br/attachments/article/27175/livreto_RT_Jornada_19_Conamat_site.pdf
https://www.anamatra.org.br/attachments/article/27175/livreto_RT_Jornada_19_Conamat_site.pdf
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4.3. Jornada de Trabalho no Teletrabalho 

 

A jornada de trabalho é um dos elementos caracterizadores da relação 

jurídica de emprego, que tem como objetivo principal proteger os trabalhadores 

de jornadas exaustivas, extensas e que venham prejudicar a saúde física e 

mental do empregado. A regulamentação que rege a jornada de trabalho 

encontra-se na CLT, com modificações recentes de alguns aspectos práticos. 

 

Compreende-se por jornada de trabalho (art. 4º, caput, da CLT) o 

período no qual o funcionário coloca sua força de trabalho à disposição do 

empregador, aguardando ou executando ordens. Nesta perspectiva leciona o 

Ministro Mauricio Godinho Delgado: 

 

Jornada de trabalho é o lapso temporal diário em que o 
empregado se coloca à disposição do empregador em virtude 
do respectivo contrato. É, desse modo, a medida principal do 
tempo diário de disponibilidade do obreiro em face de seu 
empregador como resultado do cumprimento do contrato que 
os vincula. (2010, p.782) 

 

A Constituição Federal (art.7°, incisos XIII e XIV, da CF) e a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (art. 58, caput, da CLT) preveem como 

duração normal do trabalho a quantidade máxima de 8 horas diárias, um total 

de 44 horas semanais, ou 220 horas por mês, sendo facultada a compensação 

de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 

trabalho. Algumas exceções ao limite estabelecido são as prorrogações de 

horários, os regimes de compensação de horários e a realização de banco de 

horas.  

 

Existem ainda hipóteses em que o empregado não fica sujeito ao limite 

de jornada e ao controle de horários estabelecidos, casos esses que 

encontram-se no art. 62 da CLT, quais sejam, os empregados que exercem 

atividade externa incompatível com a fixação de horários de trabalho, os 
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gerentes e, agora, os teletrabalhadores incluídos no dito artigo pela Reforma 

Trabalhista. No entanto, esse tipo de contrato vem causando diversas dúvidas 

em relação ao controle de jornada.  

 

De início importante relembrar o que consta no art.6° da CLT que não 

deve fazer diferença entre o trabalho realizado no estabelecimento do 

empregador, o executado no domicilio do empregado e o realizado a distância, 

entretanto, devem estar presentes os pressupostos da relação de emprego. 

Prossegue em seu parágrafo único que os meios telemáticos e informatizados 

se equiparam aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão 

para fins da subordinação jurídica do trabalho alheio. 

  

Extrai-se do contido no artigo, a possibilidade da jornada do 

teletrabalhador ser controlada, visto que a lei não distingue o trabalho realizado 

na sede da empresa com aquele executado no domicílio do empregado ou a 

distância e por este preencher os pressupostos do vínculo de emprego. Essa 

forma de controle e supervisão do colaborador pode ser observada no 

monitoramento por meio do acesso remoto ao sistema de computador ou até 

mesmo pelo celular. 

 

Nesse ponto de vista, as horas que ultrapassassem o período de 

trabalho padrão, mesmo se tratando de teletrabalho (trabalho remoto), seriam 

compreendidas como horas extras e ainda poderia ser enquadrado como 

sobreaviso o período que o funcionário ficasse esperando ordens do 

empregador. 

 

Na concepção de Sandro Nahmias Melo: “[...] com os modernos meios 

de comunicação todas as atividades são suscetíveis ao controle de jornada, 

ainda que preponderantemente externas. Desconsiderar os avanços 

tecnológicos implica em fechar os olhos para a realidade.” (2017, p.1096) 

 

Para a solução desse entrave, a princípio, é necessário entender se a 

laboração do empregado é compatível com controle de jornada. Entretanto, na 

Reforma Trabalhista o legislador decidiu por incluir o inciso III, ao artigo 62, da 
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CLT, onde exclui os teletrabalhadores do regime de duração de horas, 

desobrigando essa modalidade de emprego do controle de jornada e, com isso, 

essa classe deixa de fazer jus ao recebimento por horas extraordinárias. 

 

No ponto de vista de Muniz e Rocha sobre o impasse “(...) é 

perfeitamente viável aplicar ao teletrabalhador as normas sobre jornada de 

trabalho, quando estiver em conexão permanente com a empresa que lhe 

controla a atividade e o tempo de trabalho.” (MUNIZ e ROCHA, 2013, p.111) 

 

Acrescenta Muniz e Rocha: 

 

Por conseguinte, em que pese a evolução tecnológica tenha 
permitido que o contato entre empregado e empregador 
ocorresse a distância, não impossibilitou que o labor viesse a 
ser supervisionado, pelo contrário, os novos meios de 
comunicação permitem que a fiscalização seja realizada, 
inclusive de forma mais precisa e eficaz (e às vezes 
disfarçadas a olhos nus), o que não pode ser desprezado pelos 
operadores do Direito do Trabalho. (2013, p.112) 

 

É fácil a percepção de que o simples fato de o colaborador ser 

contratado no regime de teletrabalho não exclui a possibilidade de o 

empregador controlar o seu horário de trabalho, pois existem várias formas que 

permitem fiscalização a distância e até mesmo controle do labor efetivamente 

realizado.  

 

Frederico Silveira e Silva declara que "com a ajuda de softwares, pode-

se precisar quantas horas, em que, e em qual momento se estava trabalhando, 

reprogramando-se metas automaticamente, quando já cumpridas as 

antecedentes".51 Dessa forma, não se pode admitir que pelo fato de os 

teletrabalhadores não estarem sujeitos ao controle de jornada, possam ser 

submetidos a suportar cargas excessivas de trabalho. 

 

                                                 
51 SILVA, Frederico Silveira e. O Teletrabalho como novo meio de laborar e sua 
compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro. 2011. Disponível em: < 
http://teleatividade.blogspot.com/2011/08/o-teletrabalho-como-novo-meio-de.html?m=1 >. 
Acesso em: 10 ago. 2019. 
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Mesmo a Reforma Trabalhista tendo excluído o teletrabalhador dos 

direitos relativos à jornada de trabalho, essa norma não se mostra absoluta. Na 

prática, caso haja qualquer forma de controle de acesso ao sistema, 

fiscalização de login e logout feito pela empresa, ou vigilância por câmeras, 

poderá passar a entender que se apliquem os limites de horários e, tendo sido 

ultrapassados, existe a obrigação de pagar as horas extraordinárias do 

empegado, ou até mesmo adicional noturno. 

 

Ainda importa fazer menção ao art. 75-B da CLT, que permite de forma 

eventual a prestação de serviço por parte do teletrabalhador na sede do 

empregador sem descaracterizar a forma de contratação. Assim, permite-se 

que, mesmo que predomine a execução do serviço de forma remota ao 

estabelecimento do empregador, pode o funcionário comparecer a empresa 

para prestar serviços específicos, participar de treinamentos, etc, contanto que 

esses comparecimentos às dependências do empregador não se revelem 

como verdadeiro mecanismo de controle do tempo de trabalho do colaborador, 

caso contrário enquadra-se o empregado aos direitos relativos à jornada de 

Trabalho (sendo descaracterizada a presunção contida no art. 62, III, da CLT). 

 

Para que não haja posteriores conflitos entre empregado e empregador, 

a melhor forma de se resguardar é colocar tudo de forma detalhada no contrato 

escrito, deixando claro quando não haverá controle de jornada por nenhuma 

forma, evitando o litígio por horas extras. É valido acrescentar que, assim 

sendo, o empregador não pode estipular tempo para o empregado terminar 

uma tarefa, nem exigir retorno de contato de forma imediata, nem estipular uma 

carga diária de tarefas, nem controlar o acesso à plataforma de trabalho, nem 

requerer que se mantenha disponível 24 horas de forma virtual, entre outras 

formas de controle da jornada de trabalho.  

 

Importa advertir que caberá ao empregado o ônus da prova quanto ao 

controle de horário e as horas extraordinárias. Entende Barreto Junior e Silva, 

“Receber uma instrução ou pedido de auxilio de forma esporádica, através de 

um simples atendimento a um telefonema ou recebimento de um e-mail ou 

mensagem fora do horário estipulado da jornada de trabalho, não pode ser 
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caraterizado como hora extraordinária.” (BARRETO JUNIOR; e SILVA: 2015, p. 

44). 

 

Na relação laboral do teletrabalhador, por ser uma relação flexível e 

descentralizada é necessário que esteja sempre baseada nos princípios 

norteadores contidos na Constituição Federal, de modo que os empregados 

enquadrados nessa modalidade de trabalho não se privem de seus direitos 

fundamentais buscando sempre garantir a dignidade da pessoa humana. 

 

4.3.1.  Horas extras 

 

O teletrabalhador foi inserido por meio da reforma trabalhista de 2017 ao 

art. 62 da CLT onde constam os empregados que não estão sujeitos ao 

controle de jornada de trabalho constante em seu capitulo II que normatiza, 

entre outros assuntos, a duração de trabalho e as horas extras. A 

argumentação da inserção da dita modalidade de trabalho é o fato de o 

trabalho ser exercido de forma remota não sendo compatível com a fixação de 

horários para execução das atividades laborais pelos empregados de modo 

que impossibilita a aferição do controle de jornada pelo empregador. 

 

Os empregados em modalidade de teletrabalho foram excluídos do 

regime de controle de jornada, em regra, deixando de fazer jus às horas extras 

nos casos em que não seja possível de ser fiscalizado pelo empregador por 

nenhum meio, inclusive os meios eletrônicos. Entretanto, se o empregador tiver 

a viabilidade de fiscalizar e direcionar a execução da atividade laboral por 

meios telemáticos, mesmo que este não queira exercer o poder diretivo, o que 

é levado em consideração é a oportunidade de poder exercer o controle na 

relação de trabalho remoto. (DALLEGRAVE NETO, 2014, p.21) 

 

Para que o empregador seja desobrigado de pagar horas extras ao 

empregado é necessário que este comprove a impossibilidade de controle de 

jornada devendo essa situação constar tanto na CTPS do empregado quanto 

no registro do empregador onde incluem os dados relativos aos empregados. 
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O trabalhador, para ser compatível a essa exceção, é necessário que 

exerça trabalho fora das dependências do empregador, sem horários fixos de 

trabalho, não estando subordinado a controle e fiscalização da execução das 

atividades laborais. Vale a observação que o art. 6° da CLT iguala o comando, 

controle e supervisão exercido por meios telemáticos e informatizado aos 

controles exercidos de forma pessoal pelo empregador. 

 

Dito isso, compreende-se que qualquer forma que possibilite o 

empregador saber a duração efetiva do trabalho prestado pelo teletrabalhador, 

mesmo que por meios indiretos, o empregador utilizando ou não para 

contabilizar o tempo de trabalho, descaracteriza o enquadramento do 

empregado a exceção constante no art. 62, I da CLT. 

 

Dessa forma, caso o teletrabalhador exceda a carga normal de 8 horas 

de trabalho por dia, terá direito a receber pelas horas extras executadas com 

seu devido adicional e reflexos garantidos por lei. (DALLEGRAVE NETO, 2014, 

p.21) 

 

 

4.3.2.  Os intervalos interjornadas e intrajornadas  

 

Em toda espécie de trabalho é necessário que exista por parte do 

empregador um zelo e cuidado com a saúde e segurança do empregado no 

ambiente laboral. Para isso existem requisitos essenciais para manter um 

ambiente laboral sadio, dentre estes estão o intervalo interjornada e o intervalo 

intrajornada. Na Consolidação das Leis Trabalhistas há normas atinentes ao 

direito dos empregados a essas pausas por tempo determinado para descanso 

entre jornadas de trabalho. 

 

O intervalo interjornada é o espaço de tempo entre uma jornada de 

trabalho e outra, compreendido entre a hora que sai, ao final do dia de trabalho, 

até a hora que volta ao ambiente de trabalho novamente. Esse descanso 
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encontra-se resguardado no art. 66 da CLT onde consta a quantidade mínima 

de 11 horas de descanso entre uma jornada de trabalho e outra.  

 

Já o intervalo intrajornada acontece no mesmo dia de trabalho, com o 

intuito de ter um espaço de tempo durante a jornada de trabalho para descanso 

e alimentação. Esse intervalo pode variar de acordo com a quantidade de 

horas de trabalho do empregado. Quando a carga horária de trabalho é oito 

horas por dia o empregado tem direito a um intervalo de no mínimo uma hora e 

no máximo duas horas, em cargas horárias de quatro à seis horas por dia tem 

direito a intervalo de quinze minutos e os empregados com carga horária 

inferior a quatro horas de trabalho não possuem direito a intervalo.  

 

O intervalo intrajornada é especificamente direcionado para o repouso e 

alimentação do empregado de modo que é essencial para a saúde deste, não 

podendo deixar de ser concedido pelo empregador, mesmo que seja uma 

vontade do empregado. 

 

Existem tipos de trabalho que requerem uma maior quantidade de 

intervalos intrajornada, principalmente quando é realizado por movimentos 

repetitivos, como é o caso dos datilógrafos que têm direito a intervalos de 

quinze minutos a cada três horas de trabalho contínuo. Esses intervalos são 

essenciais para tentar amenizar a possibilidade de o empregado desenvolver 

alguma doença decorrente do excesso de repetições de um determinado 

movimento. 

 

O empregado em regime de teletrabalho, como qualquer outro que 

exerce sua função junto da empresa, também necessita dos intervalos para 

descaso intrajornada e principalmente do interjornada até mesmo para separar 

o trabalho do ambiente familiar e conseguir se desligar do trabalho de modo 

que possa diminuir a sobrecarga psicológica de preocupações constantes com 

este. 

 

Com a promulgação da Reforma Trabalhista de 2017 foi introduzido a 

permissão de que convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho 
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podem reduzir os intervalos intrajornada tendo prevalência sobre a lei, 

respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis 

horas diárias (art. 611-A, III da CLT)52. Dessa forma, fica definido por lei a 

permissão das empresas negociarem a redução do intervalo intrajornada por 

meio de acordo coletivo. 

 

 

4.3.3.  Horas de sobreaviso 

 

Por o teletrabalho ser exercido de forma remota, fora do ambiente da 

empresa, por meios eletrônicos através da tecnologia de informação e 

comunicação, em se falando de um mundo totalmente dominado pela 

tecnologia, é bem viável o enquadramento do teletrabalhador as normas de 

jornada de trabalho quando este se mantém conectado permanentemente com 

a empresa contratante de modo que esse controle a execução e o tempo do 

trabalho. Desse modo, compreende que o teletrabalho não é incompatível com 

a jornada extraordinária. (ROCHA; MUNIZ.)53 

 

O fato isolado de o teletrabalhador exercer suas atividades em domicílio 

ou de forma remota a empresa, não lhe concede o direito de receber como se 

estivesse em regime de sobreaviso, de fato, se trata de dois regimes 

diferentes. O sobreaviso é tratado no art. 244, § 2°, da CLT onde descreve que: 

 

considera-se de “sobre-aviso” empregado efetivo, que 
permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer 
momento o chamado para o serviço. Cada escala de "sobre-
aviso" será, no máximo, de vinte e quatro horas, As horas de 
"sobre-aviso", para todos os efeitos, serão contadas à razão de 
1/3 (um terço) do salário normal”. (BRASIL, 1966) 

 

                                                 
52 Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei 
quando, entre outros, dispuserem sobre: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores 
a seis horas; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
53 ROCHA, Cláudio Jannotti. MUNIZ, Mirella Karen de Carvalho Bifano. O teletrabalho à luz do 
artigo 6° da clt: o acompanhamento do direito do trabalho às mudanças do mundo pós-
moderno. 2013. Disponível em: < 
https://periodicos.unb.br/index.php/redunb/article/download/22387/20394/ >. Acesso em: 15 
dez. 2019. 
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A Súmula n. 428 trazia o entendimento de que para ser caracterizado o 

sobreaviso era necessário que o empregado, fora do seu horário de trabalho 

habitual, ficasse em casa aguardando ser contatado para algum serviço, de 

modo que lhe privasse da sua liberdade de locomoção por ter que ficar em 

casa na expectativa aguardando ligação do empregador a qualquer momento. 

De modo que era necessária a presença do impedimento da liberdade de 

locomoção do empregado. 

 

Após a promulgação da Lei n. 12.551/2011, foi retificado o entendimento 

referente a necessidade de o empregado ter que ficar em casa esperando o 

contato do empregador, passando a exigir apenas que o empregado esteja 

submetido ao controle patronal em seu período de descanso. O novo texto da 

súmula n. 428 do TST aduz: 

 

SOBREAVISO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º, 
DA CLT 
I - O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados 
fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não 
caracteriza o regime de sobreaviso. 
II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância 
e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos 
ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou 
equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para 
o serviço durante o período de descanso. 

 

O que evidencia o sobreaviso é a posição de alerta e prontidão 

submetido ao colaborador fora do horário de trabalho, equiparando-se ao grau 

de subordinação que está submetido durante o horário normal de trabalho. O 

TST passou a entender que o trabalhador não precisa, necessariamente, estar 

em casa, bastando que esteja em regime de plantão, pronto para ir trabalhar 

caso seja chamado. 

 

Independente de ser chamado ou não, o trabalhador em regime de 

sobreaviso será remunerado. O valor das horas de expectativa em sua 

residência ou onde quer que o empregado esteja, é equivalente a 1/3 do salário 

normal, mas se for chamado a trabalhar, as horas prestadas de fato são 

equivalentes ao pagamento do salário-hora integral.  

 



87 

As horas efetivamente trabalhadas observarão, se for o caso, o adicional 

noturno, insalubridade, periculosidade, horas extras, etc. Vale ressaltar que 

esses adicionais só serão calculados em cima das horas verdadeiramente 

trabalhadas. Segundo a CLT, a escala de sobreaviso será de, no máximo, vinte 

e quatro horas seguidas.  

 

Assim, deve ser observado o princípio da primazia da realidade, onde 

caso o empregado permaneça aguardando o empregador contatá-lo por meios 

eletrônicos, estando em casa esperando ou não, fica caracterizado o regime de 

sobreaviso mesmo que não haja limitação da liberdade de locomoção do 

empregado. 

 

 

4.4. Salário proporcional à jornada  

 

Uma das lacunas deixadas pela Reforma Trabalhista de 2017 é relativa 

ao salário do teletrabalhador. Nesse caso é necessário o uso da analogia de 

modo que o art. 83 da CLT relata que: “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”. 

 

Nessa ótica é possível complementar que é proibida a diferença salarial, 

de exercício de função e de critério de admissão por motivo de sexo, cor, idade 

ou estado civil como consta na Constituição Federal em seu art. 7°, inciso XXX. 

 

Dito isso, em caso de um empregado em regime de teletrabalho exercer 

a mesma função que um empregado que trabalhe presencialmente, ambos na 

mesma empresa, o teletrabalhador não poderá receber salário inferior ao do 

empregado presencial e vice-versa. Apesar da mudança no art. 461 da CLT 

ainda cabe ao empregado em regime de teletrabalho o requerimento da 

equiparação judicial quando idêntica à função, o trabalho tiver igual valor, 
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prestado serviços ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento 

empresarial. 

 

Entende-se que cumprindo os requisitos exigidos na lei54 é obrigado que 

a remuneração dos trabalhadores sejam iguais, de modo que o empregado 

prejudicado pode entrar com uma ação trabalhista solicitando equiparação 

salarial de acordo com o salário de seu paradigma. 

 

 

4.5. Inserção das mulheres e pessoas com deficiencia no 

mercado de trabalho 

 

A dignidade da pessoa humana prevista no art. 1°, inciso III da CF/88 é 

um princípio essencial para a formação de um Estado Democrático de Direito. 

Esse atributo é próprio do ser humano, não fazendo distinções de raça, sexo, 

idade, nacionalidade ou condição social. Esse princípio é fundamental para que 

as pessoas sejam respeitadas em seus direitos individuais, coletivos e sociais. 

                                                 
54 Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 
empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem 
distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 
13.7.2017) 
§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual 
produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de 
serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na 
função não seja superior a dois anos. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
§ 2º Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal 
organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de 
negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação 
ou registro em órgão público. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
§ 3º No caso do § 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por 
antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional. 
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
§ 4º O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental 
atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de 
equiparação salarial. (Incluído pela Lei nº 5.798, de 31.8.1972) 
§ 5º A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na 
função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma 
contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 13.7.2017) 
§ 6º No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, 
além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado 
discriminado, no valor de 50% (cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
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Em vista disso, entende que “homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações” (art. 5°, I, CF) e todos têm direito ao trabalho (art. 6° da CF). 

 

Na visão de Maria Cristina Pezzella e Michelle Dias Bublitz55: 

 

[...] el teletrabajo se conforma como una gran oportunidad para 
la realización personal al permitir acompañar en los momentos 
oportunos a sus hijos/as, planificar tareas domésticas 
personales cuando más conviene, atender asuntos familiares 
en el momento en que aparecen, etc. Y todo esto se realiza sin 
la necesidad o imperativo de dar demasiadas explicaciones o 
justificaciones a los/as superiores/as, ni pedir favores a los/as 
compañeros/as. (PEZZELLA; BUBLITZ. 2011, p. 121)56 
 

 

O teletrabalho é bem recepcionado pelos empregados por sua 

flexibilidade, de modo que permitir a prestação de serviço ser executada fora 

do ambiente empresarial do contratante, podendo ser realizada diretamente de 

casa, com flexibilidade de horários e possibilitando a unção da vida pessoal e 

profissional do individuo. O maior benefício nessa forma de labor é a 

oportunidade de inclusão de pessoas com dificuldade de inserção no mercado 

de trabalho. O teletrabalho pode ser considerado uma forma de introduzir, de 

modo igual nas relações laborais, os considerados “desiguais”. 

 

O mercado de trabalho vem recebendo uma grande inclusão das 

mulheres nos últimos 30 anos; com o avanço tecnológico e progressivo uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) o crescimento promete 

continuar com maiores oportunidades de emprego para as mulheres, que por 

                                                 
55 Pérez Sánchez, Carmen; Gálvez Mozo, Ana María. Teletrabajo y vida cotidiana: Ventajas y 

dificultades para la conciliación de la vida laboral, personal y Familiar. Athenea Digital. Revista 

de Pensamiento e Investigación Social, núm. 15, 2009, pp. 57-79. Universitat Autònoma de 

Barcelona. Barcelona, España. Disponível em: < 

https://www.redalyc.org/pdf/537/53712929004.pdf >. Acesso em: 14 dez. 2019. 
56 O princípio da dignidade da pessoa humana traz consigo a inquestionável essencialidade do 
labor na vida do ser humano, não somente por se tratar da forma como a pessoa obtém boa 
parte ao necessário à sua subsistência, mas por ser instrumento de realização pessoal do 
indivíduo, tornando-o respeitável perante a sociedade, e, principalmente, incluindo-o como 

cidadão, possuidor de direitos e obrigações. (tradução nossa) 
 

https://www.redalyc.org/pdf/537/53712929004.pdf
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há muito tempo sofrem com altas taxas de desemprego, salários desiguais e 

com condições de trabalho inferiores57. (OIT, 2011, p. 35, tradução nossa)58. 

 

Alice Monteiro de Barros elucida que: 

 

O trabalho a domicílio tem sido alternativa para a mulher com 
responsabilidades familiares, que enfrenta dificuldades em 
conseguir emprego em tempo parcial e não conta com uma 
infraestrutura doméstica e social que lhe permita manter os 
filhos em casa ou em berçários e creches (BARROS, 2010, 
p.325)  

 

Em vários momentos da vida das mulheres a flexibilidade laboral se 

mostra essencial. Por exemplo, quando a mulher encontra-se grávida, durante 

toda a gestação costuma fazer inúmeros exames, se esta estiver contratada 

em regime de teletrabalho poderá ajustar seus horários de modo que não 

afetem a realização do seu trabalho. 

 

O art. 396 da CLT normatiza pausas para amamentação, de modo que a 

mulher tem direito a duas pausas de meia hora cada durante a jornada de 

trabalho, mesmo que o filho seja advindo de adoção, até que este complete 6 

meses de idade. No período de lactação a teletrabalhadora tem uma maior 

liberdade relacionada às pausas para amamentação, sem restrições relativas a 

quantidade de pausas nem por quanto tempo vai efetuá-las. 

 

Carmen Pérez Sánchez e Ana María Gálvez Mozo elucidam que: 

 

[...] o teletrabalho é uma grande oportunidade de realização 
pessoal, permitindo que seus filhos sejam acompanhados em 
momentos apropriados, planejando tarefas domésticas quando 
for mais conveniente, cuidando de assuntos familiares no 
momento em que aparecem, etc. E tudo isso é feito sem a 
necessidade ou imperativo de dar muitas explicações ou 

                                                 
57 En los últimos 30 años hubo una incorporación masiva de la mujer al mun- do del trabajo y 
esa tendencia se mantendrá en los próximos años. El desarrollo y uso cada vez mayor de las 
TIC ofrece nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres, quienes sufren mayores tasas de 
desempleo, salarios más bajos y peores condiciones laborales. 
58 OIT, Manual de buenas prácticas en teletrabajo. 1ra. ed. Buenos Aires : Oficina Internacional 
del Trabajo, Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad Social, Unión Industrial Argentina, 2011. 
P. 35. Disponível em: < https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_143.pdf >. Acesso em: 12 dez. 2019. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_143.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_143.pdf
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justificativas aos superiores, nem pedir favores aos parceiros. 
(SÁNCHEZ; MOZO. 2009, p. 70, tradução nossa) 

 

Essa modalidade de trabalho, geralmente, deixa as trabalhadoras mais 

satisfeitas, por possibilitar que permaneçam junto da sua família por mais 

tempo, acompanhando o crescimento dos filhos e podendo participar de 

momentos como se estivesse exercendo o trabalho de forma presencial jamais 

seria possível.  

 

Em se tratando da inclusão do deficiente no mercado de trabalho por 

intermédio do teletrabalho, vê-se como uma ótima opção para minimizar os 

obstáculos inerentes as suas limitações que lhe impossibilitam de executar 

seus trabalhos na forma tradicional de emprego.  

 

É até mesmo dedutível que os portadores de deficiência encontram 

diversos obstáculos para conseguir se inserir no mercado de trabalho. Entre o 

preconceito, para alguns a dificuldade de locomoção, a falta de ambientes 

laborais adequados para sua deficiência, a falta de infraestrutura adequada nas 

cidades, entre outros.  

 

As cidades no Brasil não estão preparadas com infraestrutura adequada 

para recepcionar as pessoas com deficiências. Por esse motivo, muitas vezes 

o próprio empregado deficiente, por ter ciência das dificuldades que teria para 

se locomover de sua casa até o ambiente da empresa já desiste de tentar se 

inserir no mercado laboral. Para alguns a limitação de locomoção é um dos 

principais motivos que dificultam a competição a vagas de emprego, pois os 

transportes, sejam públicos ou privados, raramente têm adaptações para 

recebê-los. É então que a modalidade de teletrabalho por meio do uso da 

Tecnologia de Informações e Comunicações (TIC) se enquadra perfeitamente 

para esse grupo de empregados, privando-lhes da necessidade de locomoção 

casa-trabalho-casa, de modo que descarta inúmeros obstáculos estruturais que 

enfrentariam. 
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Um outro fator que dificulta o trabalho do deficiente diretamente na sede 

da empresa é a disposição dos itens que o empregado vai utilizar na realização 

do exercício laboral, havendo a necessidade de adequação por parte da 

empresa para receber essas pessoas, ou seja, o ambiente no qual esse 

funcionário iria trabalhar precisaria ser adaptado a sua deficiência; no entanto 

os escritórios são projetados para receber várias pessoas, podendo ser 

complicado a modificação do ambiente para atender as necessidades do 

trabalhador com deficiência. Nesse contexto, o teletrabalhador deficiente já é 

adaptado a sua residência, de modo que podem ser feitos alguns ajustes caso 

seja necessário para a realização do seu trabalho. 

 

A Lei nº 8.213/9159 prevê, em seu artigo 93, a obrigatoriedade das 

empresas, que possuírem acima de cem empregados, reservarem de 2% a 5% 

da quantidade de vagas para profissionais com deficiência, tendo sido reiterada 

pelo artigo 36 do Decreto n° 3.298/99. Entretanto, essa missão de preencher a 

mencionada cota é bem complexa por inúmeros fatores que atravancam a 

concretude das contratações. 

 

Por intermédio do teletrabalho ambas as partes contratantes saem 

ganhando. O empregado deficiente, por meio do seu trabalho, pode demonstrar 

seu potencial e valor trazendo-lhe alegria por se sentir útil e provendo seu 

próprio sustento; e o empregador que tem a possibilidade de preencher as 

cotas impostas por lei de modo menos oneroso e com mão de obra qualificada 

para os cargos disponíveis, sem necessidade de contratar profissionais que 

não preencham os requisitos exigidos pela empresa apenas para satisfazer a 

norma. 

 

Inegável a colaboração dessa modalidade de trabalho na vida social das 

pessoas consideradas menos favorecidas. Entretanto, é importante conhecer 

da legislação específica que resguarda esses grupos de pessoas para que não 

sejam mitigados seus direitos e estes alcancem a igualdade no trabalho. 

                                                 
59 BRASIL. LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm >. Acesso em: 12 dez. 2019.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
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4.6. Saúde e Segurança do Trabalho no Regime de 

Teletrabalho 

 

A Constituição Federal (art. 7°, incisos XXII e XXVIII) e a Consolidação 

das Leis do Trabalho (art. 157) regulamenta a importância de resguardar o 

meio ambiente do trabalho, atribuindo ao empregador o dever de cumprir e 

fazer cumprir as normas de saúde, higiene e segurança no meio laboral como 

forma de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 

 

A Lei 8.213/91 elucida os infortúnios relacionados ao trabalho. O art. 19 

relata que: 

 

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou 
pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII 
do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho 

 

Para Denise Pires Fincato (2008, p.147 e 148) o acidente de trabalho se 

divide em acidente-tipo “aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, 

provocando lesão corporal ou redução da capacidade permanente ou 

temporária para o trabalho. É evento único, imprevisto e de consequências 

normalmente imediatas” e o acidente em sentido amplo ou por extensão (art. 

20 e 21) que “exige-se prova do nexo de causalidade (entre o dano e a 

atividade laboral ou o meio ambiente laboral) e da lesividade (a efetiva lesão 

decorrente)” quais sejam, doença profissional e doença do trabalho. 

 

A doença ocupacional ou profissional (art.20, I da Lei 8.213/91) é 

“produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 

atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social”. Por consequência de sua tipicidade é 

dispensada a prova do nexo causal. A doença do trabalho (art.20, II da Lei 

8.213/91), “assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de 
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condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 

diretamente”. 

 

Em caso de alguma das eventualidades mencionadas ocorrer na relação 

laboral de um segurado da previdência social é devido a este um beneficio 

efetuado pelo Estado. De início, resultará no reconhecimento do acidente de 

trabalho apenas para fins previdenciários, para que seja configurado a 

reponsabilidade civil por parte do empregador existe a necessidade de 

caracterizar a presença dos pressupostos (conduta, nexo causal, dano, entre 

outros dependendo de cada caso). 

 

Como se pode constatar ao longo do trabalho, na modalidade de 

teletrabalho o empregado realiza suas funções fora do estabelecimento da 

empresa, de modo que obstaculiza a efetivação das normas de higiene e 

segurança no trabalho, entretanto, esse fundamento não desobriga o 

empregador de seu dever em garantir medidas preventivas para saúde, higiene 

e segurança de seus trabalhadores. 

 

De fato não há como o empregador fiscalizar diariamente a execução 

dos serviços executados pelos trabalhadores em regime de teletrabalho, não 

há como observar se efetivamente vêm sendo cumpridas as normas de 

prevenção aos acidentes e doenças do trabalho, até porque o patrão não pode 

adentrar a casa dos empregados sem o consentimento destes nem agir de 

modo que possa invadir a privacidade.  

 

Contudo, o empregador tem o dever de instruir seus empregados dos 

riscos e providências a serem tomadas para precaver possíveis doenças 

ocupacionais e acidentes do trabalho. Encontra-se normatizado no art. 157, I e 

II da CLT que as empresas devem “cumprir e fazer cumprir as normas de 

segurança e medicina do trabalho” e “instruir os empregados, através de 

ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar 

acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais”. 
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Desse modo, entende que o empregador deve ainda instruir sobre a 

necessidade das pausas para descanso, alimentação e a primordialidade de 

saber limitar o horário para execução das atividades laborais de modo que 

evite extensas jornadas de trabalho, situação essa que pode extrapolar a 

limitação trabalho/família de forma que o exagero acarrete danos como estafa 

ou até mesmo depressão pelo isolamento social. 

 

Ainda nessa conjuntura, é importante o empregador utilizar alguns meios 

que possibilitem a interação dos empregados em regime de teletrabalho com 

os demais funcionários, seja por meio de reuniões ou até mesmo eventos 

proporcionados pela empresa, para que dessa maneira minimize os efeitos 

causados pela solitude decorrente do trabalho. 

 

Ademais, levando em consideração que as atividades laborais são 

efetuadas, geralmente, por intermédio de computadores, há necessidade de 

observar as posturas ergonomicamente corretas para o trabalho e as 

condições proporcionadas pelo ambiente laboral, como iluminação, ventilação 

e ruído. Dito isso, é necessário ainda que o empregador oriente o funcionário 

sobre as posturas corretas a serem adotadas e proporcionar o mobiliário 

adequado para o ambiente ideal. 

 

O art. 199 da CLT compreende que “será obrigatória a colocação de 

assentos que assegurem postura correta ao trabalhador, capazes de evitar 

posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que 

trabalhe sentado”. Tal dispositivo explicita a preocupação do legislador em 

registrar a importância em zelar pela saúde do empregado no ambiente de 

trabalho. 

 

Sobre o assunto, Denise Fincato (FINCATO, 2019, p.69) compreende 

que o encargo imposto ao empregador de instruir o empregado sobre a 

higiene, saúde e segurança não pode se limitar em produzir e entregar um 

manual consubstanciado de como deve se portar no trabalho. No seu ponto de 

vista, o empregador deveria periodicamente efetuar vistorias no local da 

prestação de serviço, como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 
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PPRA e o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, 

entre outros, para que desse modo possa efetivamente prevenir os acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, e ainda registrar tudo em documentos, de 

modo que se resguarda de ter efetuado sua obrigação. 

 

No direito comparado podemos observar o artigo 170.º do Código do 

Trabalho Português, que estabelece visitas do empregador ao local de trabalho 

do empregado, de modo que não adentre a privacidade deste: 

 

1 - O empregador deve respeitar a privacidade do trabalhador e 
os tempos de descanso e de repouso da família deste, bem 
como proporcionar-lhe boas condições de trabalho, tanto do 
ponto de vista físico como psíquico.” 
2 - Sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio do 
trabalhador, a visita ao local de trabalho só deve ter por objecto 
o controlo da actividade laboral, bem como dos instrumentos 
de trabalho e apenas pode ser efectuada entre as 9 e as 19 
horas, com a assistência do trabalhador ou de pessoa por ele 
designada. 

 

O art. 75-E da CLT buscou regulamentar a prevenção de doenças e 

acidentes de trabalho na categoria de teletrabalho. De forma um pouco 

precária, o legislador determina que o empregador oriente o trabalhador sobre 

precauções a serem tomadas com o objetivo de evitar doenças e acidentes de 

trabalho. Alude ainda, o mencionado artigo, que o empregado deve assinar um 

termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as recomendações 

feitas pelo empregador. Muitos questionamentos surgem decorrentes da 

superficial normatização. 

 

A simples assinatura de um termo pelo empregado não isenta o 

empregador do seu dever de zelar pela saúde e bem-estar dos seus 

funcionários no ambiente de trabalho. Isto posto, é possível constatar que a 

norma deixou lacunas referente à supervisão por parte do empregador, 

entretanto, devem ser feitas até mesmo para evitar uma possível 

responsabilização por algum infortúnio laboral que possa vir a ocorrer com o 

empregado.  
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O tele-empregador proporcionando um ambiente laboral com condições 

adequadas ao exercício do trabalho de modo a minimizar a possibilidade de 

ocorrer um acidente ou doença do trabalho já é uma atenuante, ficando 

responsável, no entanto, por encontrar meios de supervisionar o local da 

prestação do serviço ao longo do contrato de trabalho, para que possa 

constatar se vem sendo cumpridas as normas de saúde, higiene e segurança 

no trabalho. 

 

 

4.7. Assédio moral no teletrabalho  

 

As problemáticas em torno das relações laborais referentes a 

humilhações, discriminações e pressões psicológicas acontecem há bastante 

tempo. Com o avanço tecnológico essas situações ganharam uma nova 

roupagem adquirindo uma maior relevância nas últimas décadas, passando a 

ser denominadas de assédio moral. 

 

Para Vólia Bomfim Cassar, assédio moral é a nomenclatura usada para 

referir-se aos abusos cometidos pelo empregador contra o empregado, 

podendo ser de forma direta ou indireta, de modo vertical ou horizontal, 

causando abalos ao estado psicológico do empregado. (CASSAR, 2012, p. 

912) 

 

É cediço que o empregador deve garantir a saúde e segurança do 

empregado no ambiente laboral. Entretanto, o assédio moral é contrário à 

saúde do trabalho, pois fere a dignidade da pessoa humana (art. 1°, III da CF) 

e é incompatível com as normas de Segurança e Medicina do Trabalho 

(Capítulo V, art. 154 à 201 da CLT). Por conseguinte, origina a obrigação de 

indenização por dano moral (art.5°, V e X da CF). 

 

O meio ambiente do trabalho é compreendido pelas condições físicas e 

psíquicas de trabalho, de modo que proporcione um ambiente laboral sadio 

para o empregado. Tais direitos não são diferentes para o teletrabalhador, este 
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também possui o direito à saúde, ao descanso e ao lazer contidos na 

constituição. (MELO, 2019, p. 77) 

 

A consolidação das leis trabalhistas não normatizou de forma direta o 

assédio moral, mas em seu âmago possui um agregado de normas e princípios 

oportunos para defender à dignidade do trabalhador de modo que possibilita 

uma proteção, mesmo que de forma indireta, relativo ao assédio moral. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) descreve o assédio moral 

como atitudes insensatas e continuas, de forma agressiva e ameaçadora por 

um ou mais componentes de um grupo em relação a uma pessoa específica 

ou, ocasionalmente, contra um grupo. (OMS, 2004, p. 12, tradução nossa)60 

 

O assédio moral pode ser conceituado como uma condição intensa de 

hostilidade no ambiente de trabalho, definida por ações ou omissões, contínuas 

e constantes. Que busca prejudicar, anular ou excluir uma ou mais pessoas do 

ciclo laboral. As características são conhecidas por sua agressividade e má-

intenção. (SOBOLL, 2008, p.21) 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS)61 diferencia os conflitos 

normais do dia a dia do assédio moral: 

 

Un cierto grado de competencia en la vida laboral diaria resulta 
ser normal y útil. El Mobbing difiere de los conflictos normales 
por dos razones principales: se caracteriza por acciones no 
éticas y finalmente es contraproducente para todos. Por lo 
tanto, es esencial aprender como distinguir el mobbing del 
conflicto normal. Normalmente, los individuos entran al 
ambiente de trabajo con ciertas expectativas específicas 
(salario, desarrollo de competencias, progreso en su carrera), 
desarrollan variadas habilidades profesionales y comparten 
experiencias relacionadas con los objetivos de la compañía. La 
competencia es un instrumento para alcanzar metas, que 
puede incluir conflictos y argumentos, que pueden ser incluso 
violentos, pero está basada en datos o hechos reales y se 
enfocan en los contenidos, no en valoraciones personales. En 

                                                 
60 OMS. Organización Mundial de la Salud. Sensibilizando sobre el acoso psicológico en el 
trabajo. Serie Protección de la Salud de los Trabajadores, n. 4. Genebra, 2004. 
61 Op cit. p. 15 
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una situación de mobbing el clima se vuelve confuso, la 
comunicación ambigua, y la interacción hostil. (OMS, 2004, p. 
15)62 

 

O teleassédio moral é uma realidade que fere a dignidade do empregado 

e necessita de amparo jurídico de modo a proteger as vítimas dessas 

agressões virtuais. Essa situação é mais difícil de ser constatada na 

modalidade de teletrabalho, pela forma flexível de trabalhar, não havendo um 

local nem horário determinados para ocorrer. 

 

Essa temática vem tomando grandes proporções pelos problemas que 

desencadeiam resultados preocupantes na saúde psíquica das vítimas, 

tornando o ambiente laboral doente e difícil de suportar. A Organização 

Mundial de Saúde relata que “La Depresión y el trastorno de ansiedad 

generalizada son trastornos que comúnmente se diagnostican”63 nesses casos. 

(OMS, 2004, p. 17)64 

 

Suzana da Rosa Tolfo e Renato Tocchetto de Oliveira citam alguns 

métodos que trazem uma proteção, mesmo que minimizada, ao teletrabalhador 

por implantação da empresa:  

 

[...] quando as empresas adotam o termo de prevenção e 
intervenção quanto ao assédio moral no trabalho, 
comprometendo-se a adotar uma política categórica de repúdio 
ao fenômeno, a explicitação das estratégias mais comuns 
utilizadas pelos assediadores ao conjunto de trabalhadores, a 
formação das chefias quanto aos procedimentos de 
negociação, a adoção de medidas disciplinares e adoção de 
modelos de apresentação e tratamento de denúncias de forma 
sigilosa e segura, garante-se o aumento da probabilidade de 

                                                 
62 Um certo grau de competição na vida profissional diária acaba sendo normal e útil. O 
Mobbing difere dos conflitos normais por duas razões principais: é caracterizado por ações 
antiéticas e, por último, é prejudicial para todos. Portanto, é essencial aprender a distinguir 
mobbing do conflito normal. Normalmente, os indivíduos entram no ambiente de trabalho com 
certas expectativas específicas (salário, desenvolvimento de habilidades, progresso na 
carreira), desenvolvem várias habilidades profissionais e compartilham experiências 
relacionadas aos objetivos da empresa. A competição é um instrumento para alcançar 
objetivos, que podem incluir conflitos e argumentos, que podem até ser violentos, mas é 
baseado em dados ou fatos reais e se concentra no conteúdo, não em avaliações pessoais. 
Em uma situação de assédio moral, o clima se torna confuso, a comunicação é ambígua e a 
interação é hostil. (tradução nossa) 
63 "Depressão e transtorno de ansiedade generalizada são: distúrbios comumente 
diagnosticados". (tradução nossa) 
64 Op.cit. p. 17.  
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um ambiente psicológico mais seguro e saudável. (2015, 
p.258)  

 

Em se tratando da inexistência de legislação que regulamenta a situação 

do assédio moral no ambiente laboral, seja para os trabalhadores presenciais 

ou onde quer que estes estejam, há necessidade de uma solução mesmo que 

intermediaria para evitar as causas nefastas que essa situação pode acarretar. 

 

 

4.8. O Direito sindical e a representação coletiva do 

teletrabalhador 

 

Na reforma trabalhista que introduziu diretamente o teletrabalhador ao 

ordenamento jurídico brasileiro o legislador foi omisso no que se refere ao 

direito coletivo dos teletrabalhadores, de modo que não resguardou a 

participação e representatividade dessa classe frente aos direitos coletivos.  

 

Entretanto, na Constituição Federal, em seu art. 8º, incisos I a VIII está 

inserido o direito à liberdade sindical. Desse modo, tendo por base o princípio 

da igualdade, sendo aplicado ao empregado presencial os direitos coletivos, 

não é aceitável a exclusão do teletrabalhador contratado pela mesma empresa 

das negociações e decisões das questões coletivas relativas a sua modalidade 

de trabalho, pois tal ação feriria o princípio da igualdade que encontra-se 

resguardado na Constituição Federal (art. 5°, caput) 

 

A classe de teletrabalho tem vários pontos que merecem atenção dos 

sindicatos, quais sejam: 

 

[...] o controle da jornada de trabalho, o pagamento de hora 
extra, o direito de descanso, lazer, que pode ser comprometido 
pela não desvinculação completa ao trabalho, as condições de 
trabalho, o pagamento de horas de sobreaviso (tempo de 
disponibilidade do trabalhador aos chamados da empresa, que 
é difícil de ser mensurado quando a esfera privada se mistura à 
esfera profissional), as normas de saúde e segurança no 
trabalho, e o dito ‘perigo da autonomia’, que pode comprometer 
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a lógica da responsabilidade objetiva do empregador diante de 
riscos de doenças e acidentes de trabalho. (GONÇALVES)65 

 

Quando aos teletrabalhadores que encontram-se alocados em 

telecentros, centros satélite ou telecottage não há dificuldade de representação 

destes por parte dos sindicatos, agindo da forma como se os mesmos 

estivessem no interior da empresa, diferente do teletrabalho em domicílio, 

teletrabalho móvel e o teletrabalho transnacional que causam uma maior 

dificuldade de representação por este. 

 

Os sindicatos deparam-se com problemas de grande escala quando o 

assunto é teletrabalho, principalmente referente à modalidade 

transfronteiriço/transnacional onde os polos da relação laboral encontram-se 

em países distintos, podendo a partir daí a possibilidade de haver um contrato 

de trabalho internacional regido por mais de uma lei, de países diferentes.  

 

Assim sendo, o empregado na modalidade de teletrabalho também faz 

jus ao direito de sindicalização e de representação dos trabalhadores frente a 

empresa do mesmo modo que os empregados que desempenham seu trabalho 

diretamente da empresa. De acordo com o art. 7°, inciso XXXII66 e art. 8°, 

inciso III67 da Constituição Federal os teletrabalhadores não poderão sofrer 

nenhum dano em relação aos seus direitos sindicais, pois é responsabilidade 

do empregador garantir a igualdade em matéria de carreira, como o direito à 

representação sindical. (TOLEDO FILHO, 2019, p.26) 

 

 

  

                                                 
65 GONÇALVES, Lorena Ferraz C. Teletrabalho, ação sindical e proteção social: o nó do 
Gargalo. Disponível em: < http://www.ugt.org.br/upload/iae/img2-Teletrabalho,-acao-sindical-e-
protecao-s-8158.pdf >. Acesso em: 23 out. 2019. 
66 Art. 7°. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e 
intelectual ou entre os profissionais respectivos; 
67 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: III - ao sindicato 
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas. 

http://www.ugt.org.br/upload/iae/img2-Teletrabalho,-acao-sindical-e-protecao-s-8158.pdf
http://www.ugt.org.br/upload/iae/img2-Teletrabalho,-acao-sindical-e-protecao-s-8158.pdf
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4.9. Possíveis cláusulas da convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho que possam tratar do teletrabalho 

 

As convenções e acordos coletivos de trabalho têm prevalência sobre a 

lei, podendo as empresas e sindicatos firmar acordos de condições de trabalho 

distintas das normas fixadas na legislação. A lei 13.467/17 acresceu os art. 

611-A e art. 611-B na CLT, os quais expressam respectivamente em suas 

redações os temas acordados que poderão prevalecer sobre a lei e os direitos 

que não poderão ser anulados ou reduzidos nas convenções e acordos 

coletivos. 

 

A redação do mencionado artigo (art. 611-A) lista os assuntos que 

podem ser tratados nas convenções e acordos coletivos que terão 

predominância sobre a lei. Analisemos: 

 

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de 
trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, 
dispuserem sobre: 
I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites 
constitucionais; 
II - banco de horas anual; 
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta 
minutos para jornadas superiores a seis horas; 
IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata 
a lei 13.189, de 19 de novembro de 2015; 
V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a 
condição pessoal do empregado, bem como identificação dos 
cargos que se enquadram como funções de confiança; 
VI - regulamento empresarial; 
VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho; 
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho 
intermitente; 
IX – remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas 
percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho 
individual; 
X - modalidade de registro de jornada de trabalho; 
XI - troca do dia de feriado; 
XII - enquadramento do grau de insalubridade; 
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem 
licença prévia das autoridades competentes do Ministério do 
Trabalho; 
XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente 
concedidos em programas de incentivo;  
XV - participação nos lucros ou resultados da empresa. 
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Vólia Bonfim Cassar (2017) atenta alguns lapsos do artigo 611-A e se 

posiciona a favor de trocar a expressão “entre outros”, contida no caput do 

artigo, por “para os associados”, pois demonstra um aspecto genérico e 

meramente exemplificativo das hipóteses de flexibilização, perdendo o aspecto 

restritivo de redução ou supressão de direitos por meio de norma coletiva. 

 

Relativo ao exercício da atividade do teletrabalhador houve questões 

que não ficaram determinadas especificamente pelas inovações trazidas na 

reforma trabalhista como, quem irá arcar com os equipamentos eletrônicos 

necessários para o exercício da atividade? Quem se encarregará pelas custas 

advindas da manutenção nesse material de trabalho? Quem ficará responsável 

pelo pagamento de contas como telefone, internet e energia utilizadas para o 

trabalho? Quem ficará responsável pelos gastos com adaptação do ambiente 

de trabalho? Tudo isso ficou para ser firmado no contrato escrito. 

 

Em que pese os custos com equipamentos e despesas habituais 

necessárias para o exercício da profissão no teletrabalho, entende Mauricio 

Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado que: 

 

[...] a CLT segue a diretriz geral de que os custos e encargos 
relativos ao contrato empregatício e à prestação de serviços 
nele contratada cabem ao empregador, ao invés de ao 
empregado. Isso é o que deflui do próprio conceito de 
empregador explicitado pela ordem jurídica. De fato, o art. 2º, 
caput, da CLT, enfatiza ser empregador "a empresa, individual 
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 
admite, assalaria e dirige a prestação de serviço" (grifos 
acrescidos). Nesse quadro, a regra do art. 75-D da CLT tem de 
ser interpretada em harmonia com a regra do art. 2º, caput, da 
mesma CLT, colocando sob ônus do empregador esses custos 
inerentes ao teletrabalho. (2017, p.139) 

 

Ante o exposto, aspectos importantes para serem abrangidos de forma 

minuciosa tanto nos contratos individuais como nas convenções e acordos 

coletivos relacionados aos teletrabalhadores seriam deixar firmado que os 

gastos advindos da prestação de serviço é de obrigação do empregador, 

firmando que o contratante ficará encarregado pela manutenção técnica dos 

equipamentos de trabalho, fixação de jornada máxima com intuito de prezar 
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pela saúde e bem-estar do funcionário, fixação de cláusula de não fiscalização 

de jornada de trabalho ou de possibilidade de fiscalização para posterior 

pagamento de horas extras ou adicional noturno quando necessário, cláusula 

regulamentando as idas do teletrabalhador à sede da empresa, definição de 

como e quando se dará o pagamento, cláusula fixando dias para que o 

empregador possa fazer inspeções no local da prestação do serviço a fim de 

verificar as condições de segurança e higiene, cláusula de obrigação de 

conclusão de cursos de formação de teletrabalho e trabalho flexível fornecido 

pelo empregador, entre outras. 

 

O art.611-B especifica os direitos trabalhistas que não pode haver 

supressão ou redução por parte de convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho, quais sejam: normas de registro do empregado; seguro desemprego 

em caso de desemprego involuntário; depósitos de Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e multa; salário mínimo; valor nominal do 13° salário; 

adicional noturno; proteção ao salário; salário-família; repouso semanal 

remunerado; adicional de horas extras (no caso do teletrabalhador só faz jus a 

hora extra se for comprovado o controle de jornada); número de dias de férias; 

férias remuneradas mais 1/3 constitucional; licença-maternidade e paternidade; 

proteção e incentivo ao trabalho da mulher; aviso prévio proporcional; normas 

de saúde, higiene e segurança do trabalho; adicional de penosidade, insalubres 

ou periculosidade; aposentadoria; seguro contra acidentes de trabalho; prazo 

prescricional quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho; 

proibição de discriminação ao trabalhador com deficiência; proibição de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos; igualdade de direitos entre o trabalhador 

com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso; liberdade de 

associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não 

sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto 

salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho; 

direito de greve; tributos e outros créditos de terceiros.  
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Em resumo, convenções e acordos coletivos que possuam cláusulas 

claramente abusivas não serão amparados pela ordem jurídica, pois afrontam 

inúmeros princípios constitucionais e chocam com preceitos normativos 

diversos (art. 3o, I, CF; art. 1 87 c/c. art. 927, CCB; art. 28, CDC; art. 8o, caput 

e § 1o, CLT). (DELGADO MG; DELGADO GN, 2017, p. 259) 

 

A negociação e consequente convenção ou acordo coletivo pode ajudar 

a suprir as omissões ainda existentes do legislador no tocante a modalidade de 

teletrabalho, contribuindo para uma melhor relação de trabalho e minimizando 

futuras desavenças entre empregado e empregador.  
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5. O TELETRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O teletrabalho no direito privado já era uma realidade antes mesmo de ser 

regulamentado por meio da Lei 13.467/2017, onde adveio a ter proteção 

expressa na Consolidação das Leis do Trabalho. O direito público passou a 

acompanhar o caminho progressivo do teletrabalho na esfera privada, 

buscando oportunizar uma melhor qualidade de vida para seus servidores e 

visando uma maior produtividade, possibilitando que estes executem suas 

atividades diretamente de casa, de forma virtual. 

 

Um dos princípios que regem a Administração Pública constante no art. 

37, caput, da CF é o principio da eficácia, outro é o princípio da economicidade 

expresso no art.70 da CF, que visa a redução de custos operacionais na 

Administração Pública. Dito isso, para que o teletrabalho seja viável no setor 

público é necessário que haja a possibilidade de aferição da produtividade do 

servidor em regime de teletrabalho, para que assim possa ser constatada sua 

eficácia.  

 

Ainda nesse ponto de vista, é indispensável a analise da necessidade da 

presença efetiva do servidor no ambiente laboral padrão, para a execução de 

suas atividades. Desse modo, apenas quando verificado que o servidor possa 

exercer suas funções de forma remota e através dos meios telemáticos, esse 

poderá aderir ao teletrabalho. Nesse caso, é inviável a adesão dessa 

modalidade por servidores que trabalham com atendimento ao publico.  

 

O primeiro órgão do poder público a aderir o teletrabalho foi a Serpro 

(Serviço Federal de Processamento de Dados), a maior empresa pública de 

prestação de serviço em tecnologia da informação do Brasil, que abriu seu 

primeiro edital para teletrabalhadores em 2005 onde 18 empregados 

participaram da seleção68. Para que o empregado opere em regime de 

teletrabalho na Serpro é necessário alguns preceitos além do interesse do 

trabalhador em exercer suas atividades remotamente, como a anuência do seu 

superior em sua participação no processo seletivo caso este entenda que as 

                                                 
68  Disponível em: < https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-antigas/serpro-tera-cerca-de-140-

teletrabalhadores >. Acesso em: 01 fev. 2020. 

https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-antigas/serpro-tera-cerca-de-140-teletrabalhadores
https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-antigas/serpro-tera-cerca-de-140-teletrabalhadores
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atribuições do empregado podem ser realizadas de forma remota e que o 

profissional se enquadra ao teletrabalho. Durante o processo seletivo é feito 

uma vistoria na residência do empregado para analisar as instalações relativas 

à adequação para o exercício laboral. O Serpro se responsabiliza pelo 

fornecimento dos equipamentos necessários para o empregado desenvolver 

suas atividades, e caso necessário, pela adequação ergonômica do mobiliário. 

(Sobratt, 2013, p.77) 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) passou a utilizar a categoria de 

teletrabalho em 2009, onde contou com a participação de 10% a 12% dos 

servidores, o intuito da adesão era a redução do acervo de processos e a 

valorização do servidor. No TCU o teletrabalho é usado como motivação para o 

empregado, ao contrario do setor privado que usa benefícios financeiros. Os 

argumentos utilizados na portaria n°. 139/2009 do TCU para a normatização do 

teletrabalho foram os princípios da eficiência, economicidade e valorização do 

servidor. É requerida produtividade de no mínimo 15% superior as impostas 

para os servidores presenciais. Em 2012 adveio a Lei n°. 12.776/2012 que 

introduziu o art. 28-A69 onde consta que é permitido o exercício da jornada de 

laboral fora do Tribunal, para atividades compatíveis e possíveis de serem 

mensuradas. Entretanto, é necessário que não afete o desempenho regular do 

Tribunal e nem o atendimento ao público. (LEPLETIER; CRUZ. 2018, p. 21) 

 

Em 2012 foi a vez do Tribunal Superior do Trabalho (TST) adotar o 

teletrabalho. Afirma o presidente do TST que aderiu a modalidade de 

teletrabalho com base no avanço tecnológico, em especial com o surgimento 

do processo eletrônico que viabiliza o trabalho a distancia. A Resolução 

administrativa normatiza os requisitos necessários para atuar na modalidade de 

teletrabalho, sendo sua adesão facultativa, de modo que o gestor decide quem 

poderá atuar como teletrabalhador a depender da possibilidade de medir de 

forma precisa a atuação do servidor mediante metas de produtividade. Um 

ponto característico desse modelo de trabalho no TST é que as metas de 

produtividade do trabalho remoto são 15% maiores do que as metas dos 

                                                 
69 Lei N° 12.776, de 28 de dezembro de 2012. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12776.htm >. Acesso em: 02 fev. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12776.htm
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trabalhadores presenciais. A preferência para ocupar essa categoria é 

concedida aos deficientes, sendo impedido de participar os servidores em 

estágio probatório, os que possuem subordinados e quem já sofreu 

penalidades disciplinares (Resolução Administrativa 1499 de 201270). (Sobratt, 

2013, p. 76)71 

 

O Tribunal Superior do Trabalho foi o primeiro a introduzir o teletrabalho 

no Poder Judiciário, por meio da Resolução Administrativa n°1499/2012, 

antecedendo até mesmo a normatização pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) que só veio a publicar sua Resolução em 2016 onde instaura o 

teletrabalho na esfera do Poder Judiciário (Resolução CNJ n° 227/201672). 

 
Devido suas especificidades cada órgão do poder judiciário tem a 

possibilidade de publicar suas próprias regulamentações sobre o teletrabalho, 

devendo apenas ter o cuidado de não se opor a Resolução n° 227/2016 e as 

alterações feitas pela Resolução n° 298/2019 do CNJ, ou seja, as 

regulamentações dos órgãos do poder judiciário devem estar em consenso 

com a legislação e orientações do CNJ. 

 

O CNJ fez constar no art. 3° da sua Resolução n° 298/2019 os objetivos 

que busca alcançar com a introdução do teletrabalho, entre estes encontra-se o 

aumento da produtividade e qualidade de trabalho dos servidores, atraindo-os 

e motivando por meio da modalidade que permite a execução das atividades 

em casa, trazer uma modalidade de trabalho que possibilite uma melhor 

adaptação para os servidores om dificuldade de locomoção, ajudar nos 

programas socioambientais, entre outros. Esta Resolução faz menção a um 

grupo de pessoas que tem prevalência entre os outros candidatos para as 

vagas do regime de teletrabalho, quais sejam: 

                                                 
70 Tribunal Superior do Trabalho. Resolução Administrativa N°. 1499 de 1° de fevereiro de 2012. 

Disponível em: < 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/3695914/RESOLU%C3%87%C3%83O+ADMINISTRATIVA+N

%C2%BA%201499+-+TST+-+DJe+3-2-2012?version=1.0 >. Acesso em: 02 fev. 2020. 
71 Disponível em: < http://www.sobratt.org.br/site2015/wp-

content/uploads/2015/09/OLIMPIO_Teletrabalho_e_Teleatividades_SMA_Ago20131.pdf >. Acesso em: 

02 fev. 2020. 
72 Conselho Nacional de Justiça. Resolução N° 227 de 15 de junho de 2016. Disponível em: < 

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_227_15062016_17062016161058.pdf >. Acesso em: 05 fev. 2020. 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/3695914/RESOLU%C3%87%C3%83O+ADMINISTRATIVA+N%C2%BA%201499+-+TST+-+DJe+3-2-2012?version=1.0
http://www.tst.jus.br/documents/10157/3695914/RESOLU%C3%87%C3%83O+ADMINISTRATIVA+N%C2%BA%201499+-+TST+-+DJe+3-2-2012?version=1.0
http://www.sobratt.org.br/site2015/wp-content/uploads/2015/09/OLIMPIO_Teletrabalho_e_Teleatividades_SMA_Ago20131.pdf
http://www.sobratt.org.br/site2015/wp-content/uploads/2015/09/OLIMPIO_Teletrabalho_e_Teleatividades_SMA_Ago20131.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_227_15062016_17062016161058.pdf
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II – verificada a adequação de perfil, terão prioridade 
servidores: 
a) com deficiência; 
b) que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência; 
c) gestantes e lactantes; 
d) que demonstrem comprometimento e habilidades de 
autogerenciamento do tempo e de organização; 
e) que estejam gozando de licença para acompanhamento de 
cônjuge; 

 

Diante do exposto, percebe-se que o teletrabalho foi implantado no setor 

público por intermédio de projetos experimentais em vários órgãos, em 

consequência de sua boa receptividade e em razão dos bons resultados 

alcançados relativo também a produtividade dos servidores, a modalidade vem 

permanecendo efetiva. 
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CONCLUSÃO 

Durante a pesquisa e escrita deste estudo foi possível constatar o 

desenvolvimento do teletrabalho ao longo do tempo o qual, inicialmente, 

tratava-se apenas do trabalho exercido em domicilio e o avanço tecnológico 

permitiu que as relações laborais evoluíssem em conjunto com as tecnologias 

de informação e comunicação, transformando as relações tradicionais de 

trabalho, deixando-as mais flexíveis. Pode-se dizer que o teletrabalho é uma 

espécie de trabalho em domicilio, tendo como diferencial o uso de meios de 

comunicação virtuais. 

 

Dada modalidade iniciou-se com a possibilidade do trabalhador exercer 

suas atividades laborais em seu domicílio, de forma remota ao ambiente da 

empresa, por meio de computadores, fax, telefone; com o passar do tempo e 

os avanços tecnológicos foi possibilitando uma maior flexibilidade no local de 

trabalho, surgindo nesse momento a oportunidade de trabalhar em outros 

ambientes, além do residencial, como os telecentros, centro satélites, 

telecottages nos quais os teletrabalhadores poderiam executar suas atividades 

utilizando notebooks, internet, celulares; já nas últimas décadas a flexibilidade 

se estendeu tanto no local como no horário do exercício das atividades 

profissionais, possibilitando sua execução em qualquer lugar que seja viável a 

utilização da tecnologia de informação e comunicação através de smartphones, 

tablets, sistema de armazenamento em nuvens. 

 

No Brasil a regulamentação do tema teletrabalho demorou bastante para 

ser legitimada. De início houve o Projeto Lei 4505/2008 que buscava 

normatizá-lo, mas não obteve êxito, de modo que a introdução do tema na 

legislação se deu pela modificação do art. 6° da Consolidação das Leis 

Trabalhistas, através da Lei 12.551/2011 na qual relata que em caso de 

preenchido dos pressupostos da relação de emprego não difere o trabalho 

realizado na residência do empregado, do realizado a distância e do realizado 

no estabelecimento do empregador, igualando ainda a subordinação jurídica 

feita por meios eletrônicos da realizada por meios pessoais.  
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Por esse motivo o Tribunal Superior do Trabalho viu a necessidade de 

revisar a Súmula 428, que a nova redação foi aprovada em setembro de 2012, 

de modo que passou a esclarecer que para configurar o sobreaviso não 

necessita que o empregado esteja em casa esperando o chamado do 

empregador e que apenas o uso de equipamento eletrônico disponibilizado 

pelo empregador não garante ao empregado o recebimento de horas extras e 

sobreaviso. 

 

Até então nenhuma lei brasileira se reportava diretamente ao teletrabalho 

até a Reforma Trabalhista de 2017 ser sancionada introduzindo um corpo de 

leis a Consolidação das Leis do Trabalho, os quais vêm sendo alvo de 

inúmeras criticas pelas lacunas jurídicas deixadas principalmente quando se 

refere ao teletrabalho subordinado. 

 

A presente pesquisa expôs a legislação trabalhista portuguesa relativa ao 

teletrabalho, onde encontra-se bem melhor resguardada que a brasileira, 

possuindo um corpo legislativo que regulamenta de forma precisa o 

teletrabalho subordinado. Na França o legislador teve o cuidado de normatizar 

o instituto da desconexão que entrou em vigor em 2017, com o intuito de 

preservar a saúde e dignidade do trabalhador, dando a este o direito de se 

desconectar e não responder mensagens enviadas por seus empregadores 

fora do horário de trabalho. Essa lei vislumbra a possibilidade do empregado 

poder gozar seus momentos de descanso sem ter a apreensão de estar 

sempre preocupado com a empresa, sem cargas psicológicas de trabalho. No 

Brasil, essa prática de manter o empregado à espera de chamado ao trabalho 

pelo empregador, preenchendo todos os requisitos, pode ser enquadrada na 

regulamentação constante na súmula 428 do TST, o regime de sobreaviso. 

 

Durante o estudo da modalidade de teletrabalho foi feito um levantamento 

sobre os pontos positivos e negativos para os polos contratuais dessa 

categoria de trabalho e também para a sociedade. Em vista disso, deve ser 

sopesado as vantagens e desvantagens antes de aderir a mencionada 

modalidade de trabalho para que não venha a ocasionar infortúnios trabalhistas 

que possam vir a acarretar lides trabalhistas posteriormente.  



112 

 

Por ser um tema relativamente novo, tendo sua regulamentação concreta 

apenas em 2017, inúmeros questionamentos surgem em relação ao 

teletrabalho na prática como as horas extras, intervalos para descanso e 

alimentação, sobreaviso, salário, saúde e segurança no trabalho, 

representação sindical e todos esses questionamentos inerentes a essa classe 

de trabalhadores foram deixados pelas lacunas da legislação n° 13.467/17, 

podendo essas ser sanadas por intermédio dos princípios norteadores do 

direito e tendo como parâmetro as legislações estrangeiras sobre o tema. 

Havendo lacunas na lei é possível buscar uma direção em outras legislações 

de cultura semelhante.  

 

No tocante as questões práticas, em se tratando de vínculo empregatício 

e outros questionamentos inerentes ao regime de teletrabalho, pode-se sanar 

as dúvidas com a observação de como se trata o assunto no direito 

comparado, elaborando daí uma solução levando em consideração também os 

preceitos da Constituição Federal relativos a igualdade dos empregados, 

buscando alinhar os teletrabalhadores a distância com os outros trabalhadores, 

para manter a dignidade destes.  

 

Um assunto relevante tratado no presente trabalho é a questão do 

assédio moral virtual ou teleassédio na categoria de teletrabalho, que é 

desenvolvido até de forma mais hostil do que o modo realizado pessoalmente. 

O teleassédio moral é constatado quando o empregador ou superior humilha e 

constrange repetidamente o empregado de forma remota, no exercício de suas 

funções, por meio de comunicação virtual ou ligações, tal degradação pode 

causar ao trabalhador doenças psíquicas como estresse, depressão, síndrome 

de Burnout, podendo chega até mesmo ao suicídio. O assédio moral quando 

afeta a saúde do trabalhador é considerado um tipo de acidente de trabalho 

estando até mesmo acobertado pela seguridade social. No Brasil ainda não há 

nenhuma regulamentação relativa ao tema, mas sabe-se que constatado o fato 

cabe ao empregado requerer reparação por danos morais ao empregador, o 

que não é suficiente para recuperar a saúde do empregado, mas acaba sendo 

uma forma de coibir a repetição do ato abusivo, é necessária uma 
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normatização relativa ao tema para que haja uma maior proteção ao 

trabalhador em um assunto tão frequente nas atuais relações de trabalho, 

sendo essa mais uma situação analisada pelo presente estudo sobre o 

teletrabalho na prática. 

 

Diversos órgãos do setor público passaram a aderir a modalidade de 

teletrabalho, permitindo que uma porcentagem de seus servidores passem a 

exercer suas atividade no âmbito residencial, dando preferências a servidores 

que comprovem reais necessidades de trabalhar de forma remota, seja por 

deficiência ou outro motivo constante nas normas de suas Resoluções. No 

corrente trabalho foram abordados alguns órgãos da União que já utilizam o 

teletrabalho, quais sejam, o Serpro, TCU, TST e CNJ, sendo o Serpro o 

pioneiro nessa evolução. 

 

Fica comprovado que a Reforma Trabalhista de 2017 não foi suficiente 

para resguardar na totalidade os direitos dos teletrabalhadores celetistas, 

deixando muito em poder do empregador as decisões relativas à relação de 

trabalho, de modo que tudo fica acordado em um contrato de trabalho ajustado 

entre as partes. Entretanto, é irrefutável que a normatização expressa da 

modalidade de teletrabalho é um progresso, tendo em vista que esse modelo 

de trabalho já era uma prática existente no Brasil há algum tempo e a 

normatização, mesmo que tímida, traz certa segurança jurídica a essa classe. 
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