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RESUMO 

 

O presente trabalho possui o escopo de investigar a modalidade de teletrabalho no cenário de 

pandemia de Covid-19, examinando a ascensão do trabalho remoto no brasil diante da 

incidental força maior de um evento pandêmico e os respectivos aspectos jurídicos intrínsecos, 

a fim de compreender as suas vulnerabilidades e a perspectiva otimista para o futuro pós-

pandemia. A ascensão da modalidade de teletrabalho em um contexto de caos social, somada 

ao caráter embrionário da modalidade no país, gera obscuridades legislativas a serem discutidas, 

neste sentido, que frutos podem ser colhidos do legado do teletrabalho na pandemia? Para 

possibilitar a discussão e investigação proposta por este trabalho, utiliza-se do método de 

abordagem dedutivo. Conclui-se que o teletrabalho é promissor no aspecto socioeconômico, 

tendo a sua discussão normativa impulsionada pela pandemia, sendo notável a sua tangível e 

saudável incorporação à sociedade brasileira, desde que, se observe atentamente as suas 

particularidades e os dispositivos da legislação que o acolhem.  

Palavras-chave: Covid-19. Pandemia. Teletrabalho. Reforma trabalhista. 
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ABSTRACT 

 

The presente work has the scope of investigating the modality of telecommuting in the scenario 

of the Covid-19 pandemic, examining the rise of remote work in Brazil facing the incidental 

force of a pandemic event, and its respective legal aspects, in order to understand its 

vulnerabilities, and the opmistic perspective for the post-pandemic future. The rise of the 

modality of telecommuting in a context of social chaos, added to the embryonic character of 

the modality in the country, generates legislative obscurities to be discussed, in the sense, what 

fruits can be reaped from the legacy of telecommuting in the pandemic? To enable the 

discussion and investigation proposed by this work, the method of deductive approach is used. 

It is conclued that telecommuting is promising in the socioeconomic aspect, having its 

normative discussion driven by the pandemic, being remarkable its tangible and healthy 

incorporation into Brazilian Society, provided that it carefully observers its particularities and 

the provisions of the legislation that welcome it. 

Keywords: Covid-19. Pandemic. Telecommuting. Labor reform. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho monográfico versa sobre uma investigação da ascensão do trabalho 

remoto no Brasil diante da pandemia de Covid-19, as vulnerabilidades da modalidade e o 

otimismo para o futuro, abarcando as repercussões convenientes para a esfera jurídica e 

satisfação social.  

Neste sentido, objetiva-se coletar e compor conhecimento para resguardar a manutenção 

jurídica da modalidade de teletrabalho, bem como, promover estimulo à tutela dos direitos 

individuais do polo mais vulnerável da relação de trabalho, o trabalhador. 

Considerando que a ascensão da modalidade de teletrabalho no cenário nacional surgiu 

em uma situação de caos social e perigo iminente, devido à pandemia de Covid-19, é notório 

que há pontos normativos obscuros que merecem limpidez.  

Para que seja possível a discussão e investigação acerca da problematização apresentada 

neste trabalho, será utilizado o método de abordagem dedutivo. O escopo da pesquisa é analisar 

a cadeia de fatos decorrentes da temática, desde o princípio, absorvendo a legislação natural, as 

movimentações legislativas mais recentes, a doutrina nacional e dados informacionais e 

estatísticos de institutos oficiais com renome. 

O primeiro capítulo deste trabalho, sob o prisma originário, busca clarificar a linha 

temporal da modalidade de teletrabalho, a fim de assimilar o aspecto conceitual e até onde ele 

se estende, de forma subsequente, se dispõe a aglutinar o conhecimento doutrinário nacional 

acerca das espécies de teletrabalho existentes. Não obstante, a extrema relevância de apontar 

aspectos sociais que estão vinculados ao teletrabalho, incluso o aspecto da saúde e a sua relação 

com o meio ambiente laboral. 

O segundo capítulo abarca a investigação normativa, que parte da estrutura basilar de 

nossa Constituição Federal de 1988, com observância aos Princípios Fundamentais 

Constitucionais e a sua conexão com o Direito do Trabalho, em observância às Fontes do 

Direito que se relacionam com o texto constitucional e Tratados Internacionais. O exame da 

natureza jurídica da modalidade de teletrabalho é imprescindível para a sua localização na 

legislação natural, de forma subsequente se tem do texto reformista da Lei 13.467/2017 e o seu 

Capítulo II-A do Título II que absorve o teletrabalho. Ademais, concernente ao teletrabalho, se 

examina a competência territorial, o direito à desconexão e os danos morais, e por fim, se 

compara a legislação pátria com o Direito português e francês atinente à temática. 

O terceiro capítulo apresenta o legado do teletrabalho na pandemia de Covid-19, a partir 

do exame da Medida Provisória 927/2020 e a jurisprudência recente que absorve o trabalho 
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remoto, explorando de que forma os operadores do direito estão compreendendo e orientando 

a modalidade no país. Ademais, analisa-se como dados informacionais direcionam a conjuntura 

desta pesquisa para uma ótica otimista do teletrabalho em um futuro próximo. 

O estudo e comento da temática deste trabalho é dotado de relevância, tendo em vista o 

cenário pandêmico e a ascensão da modalidade de trabalho remoto no país, sendo possível a 

sua contribuição para a academia. A compreensão da matriz da modalidade e o seu complexo 

de particularidades vinculadas, aflora as discussões sobre o tema no presente momento, onde 

os ambientes laborativos e o âmbito socioeconômico são alvos de mutações forçadas. 

Outrossim poderá auxiliar a sociedade na busca de soluções que possam ser adaptadas à nova 

realidade, buscando o aumento na geração de empregos e as suas respectivas qualidades.
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2    DEFINIÇÕES ACERCA DO TELETRABALHO 

 

2.1    Linha temporal e histórica do teletrabalho 

 

Defronte à revolução digital em que o globo se encontra, a tecnologia informacional tem 

se apresentado mais acessível e presente nas relações humanas. Na última década, é possível 

observar a introdução de ferramentas modernas à sociedade, a inteligência artificial, internet de 

banda larga, armazenamento de dados em nuvem e notoriamente a massificação de produtos 

smarts. Estas ferramentas integram o cotidiano de boa parte dos trabalhadores do Brasil e do 

mundo, e desde o princípio, as tecnologias são aliadas às técnicas de gestão, se aglutinando às 

relações de trabalho. 

Na década de 50, encontra-se rico conhecimento, podendo ser definido como a frente de 

seu tempo, Nobert Wiener, cientista americano e fundador da cibernética traduz em sua obra 

“The Human Use of Human Being – Cybernetics and Society” uma antevisão do cenário social 

e da tecnologia informacional vinculada às relações com o homem:  

 

A tese dêste livro é a de que a sociedade só pode ser compreendida através de um 

estudo das mensagens e das facilidades de comunicação de que disponha; e de que, 

no futuro desenvolvimento dessas mensagens e facilidades de comunicação, as 

mensagens entre o homem e as máquinas, entre as máquinas e o homem, e entre a 

máquina e a máquina, estão destinadas a desempenhar papel cada vez mais importante 

(WIENER, 1950, p. 16). 

 

Desta forma, a partir da utilidade de ferramentas tecnológicas, a flexibilização da jornada 

de trabalho e do formato da prestação dos serviços, torna possível que diferentes localidades, 

antes impensáveis, possam ser ambientes de trabalho. Esta ramificação do trabalho tradicional 

e presencial tem se destacado a partir de seu elo com as TIC’s (Tecnologias de Informação e de 

Comunicação), predominantemente com caráter de teletrabalho.  

O panorama da modalidade do teletrabalho é visto com otimismo desde o princípio, Ware 

e Grantham (2003) afirmam que a natureza do trabalho mudou, a revolução informacional é 

real e capaz de transformar locais de trabalho em locais virtuais de trabalho, trabalho este, que 

pode ser conduzido de qualquer lugar e a qualquer tempo. 

Para compreender a natureza do teletrabalho, é imprescindível que se observe o 

desdobramento histórico das relações de trabalho e as suas inferências, no tocante da alteração 

naturalística do teletrabalho em relação ao trabalho tradicional. Se analisada a perspectiva 

histórica, pode se identificar que no passado, com o advento da indústria, os trabalhadores já se 

adaptaram, na medida em que ocorreram os êxodos rurais em incontáveis locais do globo, e que 
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neste momento, pode se considerar normal o fato de que as interações serão mais virtuais e 

imateriais (DOMENICO DE MASI, 2000b). 

Em retrospecto aos anos 70 e sob a perspectiva da sociedade da informação, conceito 

fundamentalmente teorizado por Bell (1974), a sociedade denominada como pós-industrial se 

modifica, e o território dos Estados Unidos da América se torna uma economia de informação. 

Neste sentido, Bell (1974) afirma que na referenciada sociedade, a parte central da vida 

econômica e social se transfere da produção de bens materiais para a informação, sendo esta a 

responsável pela produtividade e crescimento econômico.  

De forma cronológica, é importante a observação de dois paradigmas que abarcam 

questões intrínsecas ao teletrabalho contemporâneo. A suceder, nos anos 70, de acordo com 

Pedrosa e Corrêa (2016) no período entre 1974 e 1986, respectivamente o cenário pós Segunda 

Guerra Mundial, os Estados Unidos da América eram assombrados por uma crise petrolífera 

influenciada pelos embargos da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Esta 

situação fática impulsionou o estudioso e pioneiro Jack Nilles a estudar e buscar alternativas 

para a diminuição do commuting, termo que diz respeito, segundo o Dicionário de Cambridge, 

ao deslocamento físico do trabalhador até o seu trabalho. De forma difusa ao commuting, o 

telecommuting viria para substituir os deslocamentos, por meio da informação associada à 

telecomunicação.  

A partir deste marco, segundo Serra (1995, p. 11), nota-se experiências com a modalidade 

de teletrabalho, e com fundamentos na tese de Lemesle e Marot, esta experimentação é 

denominada como “paradigma de deslocalização”, que consiste nos seguintes pressupostos:  

 

a) Desconcentração da actividade assalariada: na formulação de Jack Nilles, citada 

pelos Autores, trata-se de levar o trabalho ao trabalhador, e não o inverso, substituindo 

o "commuting"pelo "telecommuting".  

b) Acção paliativa e correctiva: o teletrabalho como solução para problemas como o 

congestionamento do tráfego urbano, a poluição atmosférica, o "atraso"de zonas mais 

desfavorecidas (nomeadamente, as rurais), a "depressão"económica e social dos 

subúrbios, etc.;  

c) Dinâmica exógena de desenvolvimento de micro-realizações: o teletrabalho como 

medida coerciva ou incitadora para levar as empresas a deslocalizarem postos de 

trabalho, a fim de evitar a concentração geográfica e urbana, reduzir o 

congestionamento do tráfego e a poluição atmosférica (estas foram as razões 

fundamentais que levaram ao lançamento de muitas das experiências de teletrabalho 

nos EUA, nomeadamente no Estado da Califórnia);  

d) Redução dos custos: o teletrabalho como forma de reduzir custos de deslocação, de 

instalações, de mão de obra, etc.  

e) Motivação social: o teletrabalho como solução para pessoas incapacitadas, idosas, 

donas de casa, portadoras de deficiência, etc. poderem aceder ao mercado de trabalho, 

contribuindo assim para evitar a sua exclusão social;  

f) Simplicidade da fórmula de emergência: o teletrabalho visto como assentando na 

seguinte equação "desenvolvimento tecnológico + política de ordenamento = 

capacidade de desenvolver uma nova organização espacial da empresa".  
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É de fácil identificação os pontos de relevância socioeconômica, manifestados pelo 

alcance da modalidade às pessoas portadoras de deficiências, que poderiam ser inseridas no 

mercado de trabalho, somada a redução de custos de deslocamento e a formula do 

desenvolvimento tecnológico + política de ordenamento. Porém o fator ambiental é louvável, o 

controle do anexo geográfico e urbano, visava a simplificação do tráfego e diminuição da 

poluição, estes que foram os itens motivadores e primordiais para o início dos testes da 

modalidade no estado da Califórnia. 

Salientado que, inerente ao “paradigma de deslocalização” e aos anos 80, o teletrabalho 

falhou na maior parte dos casos, este era em sua maioria praticado como ‘’trabalho em casa’’, 

e críticos apontavam para lacunas de exploração de trabalhadores, principalmente mulheres. 

Havia o alerta sobre problemáticas como isolamento social, falta de previsão jurídica, ausência 

de proteção à saúde, questionamentos sobre custos vinculados à atividade, e não obstante, a 

baixa remuneração da modalidade. (SERRA, 1995). 

Na década seguinte, nos anos 90, o teletrabalho se torna notável e ressurge com outro 

paradigma, em face da frustração na década passada. Ainda segundo Serra (1995, p. 11), os 

pressupostos deste paradigma, denominado como ‘’paradigma econômico’’, são três: 

 

a) o teletrabalho como fonte de valor acrescentado e, como tal, com interesse 

económico para as empresas; o que implica  

b) substituir a noção "clássica"de teletrabalho pela de "tele-serviço"(telegestão, 

teletradução, teleformação, telesecretariado, telecontabilidade, etc.).; o que implica, 

por sua vez  

c) criar as estruturas que permitam organizar o mercado desses tele-serviços. 

 

O paradigma econômico impulsiona a criação de estruturas para que o teletrabalho seja 

explorado de forma alternativa, no princípio, e possa suprir serviços acessórios às empresas, 

inclusive por trabalhadores independentes. 

De maneira que se possa identificar a ascensão da modalidade do teletrabalho, desta vez 

dentre o cenário do século XXI, cabe mencionar que Quaresma e Gonçalves (2013) trazem 

consigo o conceito de escritórios virtuais, estes que estão sendo adotados em grande volume 

por empresas de escala global. Esta ferramenta permite a internacionalização de empresas e a 

presença no mercado global, independentemente de distâncias físicas ou horários divergentes 

entre os países, o que absorve aparente harmonia com os paradigmas de décadas atrás, que em 

um formato mais simplório almejavam tal onipresença. 
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2.2    Conceito e extensão do teletrabalho 

 

Após o reconhecimento do termo telecommuting, cunhado por Jack Nilles no período 

entre 1985 e 1996, pesquisas foram analisadas e pôde se verificar a presença de termos 

populares como teleworking, homeworking e telecommuting, sendo o telecommuting 

considerado popular entre os americanos e teleworking entre os europeus (SAKUDA, 2005). 

A fim de conceituar a modalidade do teletrabalho, deve-se contemplar o conceito basilar 

cunhado por Jack Nilles, influente e fundamental nos estudos desta modalidade de trabalho 

remoto. O conceito de Nilles (1997, p. 14), no que se refere ao teletrabalho (telecommuting), 

compreende: “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 complementa no mesmo momento, em outra linguagem: “Mais 

formalmente, substituição parcial ou total por tecnologias de telecomunicação, possivelmente 

com a ajuda de computadores, da comutação ao trabalho”. 

Tendo em vista o cenário em que Nilles (1997) estava inserido, os americanos 

enfrentavam a crise petrolífera, e constata-se que o conceito de teletrabalho é cunhado por 

Nilles como alternativa para otimizar a locomoção física dos trabalhadores, objetivando a 

otimização do uso de petróleo e a diminuição dos custos em sentido amplo. 

Ademais, o pioneiro, nesta mesma obra apresenta o conceito de telesserviço (teleworking) 

que respectivamente absorve o teletrabalho, apresentando um conceito com características de 

gênero, em lato sensu: “Qualquer alternativa para substituir as viagens ao trabalho por 

tecnologias de informação (como telecomunicações e computadores)” (NILLES, 1997, p. 14). 

No que se refere à doutrina pátria, é pertinente a análise da definição de teletrabalho 

proposta por Fincato (2003, p. 373): 

 

[...] fenômeno moderno (ou nem tanto) a partir do qual alguém presta serviços por 

meio das ferramentas de comunicação e informação (notoriamente internet), distante 

geograficamente de seu tomador de serviços. A relação poderá ser autônoma ou 

subordinada [...]  

 

 É de relevância acadêmica, o conceito de teletrabalho por Estrada (2014, p. 47), que 

contempla: 

 

[...] o teletrabalho é aquele realizado com ou sem subordinação através do uso de 

antigas e novas formas de telecomunicação em virtude de uma relação de trabalho, 

permitindo a sua execução à distância, prescindindo da presença física do trabalhador 

em lugar específico de trabalho. 
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Ainda dentre a doutrina nacional, há também o conceito de Leite (2019, p. 334), que por sua 

vez traz o que Nilles (1997) havia tratado anteriormente, identificando o teletrabalho como 

espécie e também afirmando que o teletrabalho não se limita ao domicilio (home office), pois a 

sua prestação é possível de qualquer lugar. 

 

O teletrabalho é uma espécie de trabalho a distância, e não de trabalho em domicílio. 

A razão é simples: o teletrabalho não se limita ao domicílio, podendo ser prestado em 

qualquer lugar. Na verdade o teletrabalho ocorre em ambiente virtual e, como tal, é 

situado no espaço, não se alterando, portanto, a definição de localidade que, no Direito 

do Trabalho, é estabelecida segunda a eficácia da lei trabalhista no espaço. 

 

Alicerçado na linha temporal e conceitual do teletrabalho, é possível que se verifique a 

presença comum do fator tecnológico e informacional, e com inspiração na tradução dos autores 

relevantes, se identifica a utilização direta de ferramentas de comunicação, de forma objetiva, 

a internet. O que prevalece perante o tempo e as doutrinas, é o fato de que a modalidade de 

teletrabalho apresenta a desconcentração da atividade, atravessando os limites geográficos, o 

que permite prestar o serviço dentro de um avião, em seu domicílio, ou onde for conveniente 

para o trabalhador, desde que preservado os princípios e pressupostos do contrato de trabalho. 

Quanto ao âmbito jurídico e o conceito acolhido para definir a modalidade na legislação 

nacional, a reforma trabalhista promovida pela Lei n. 13.467, compreende em seu artigo 75-A: 

“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, www.planalto.gov.br). 

Esta definição conceitual não se afasta do que os doutrinadores pregam a respeito da 

modalidade, havendo atenção para a não caracterização do trabalho externo, que conforme a 

própria legislação, diz respeito às atividades desenvolvidas pelo empregado fora da empresa, 

filial ou sede.  

 

2.3    Classificação doutrinária das espécies de teletrabalho 

 

Assim como Nilles (1997) anteriormente fragmentava o teletrabalho como espécie, 

dentro da concepção de um gênero de trabalho à distância, a doutrina pátria também se 

preocupou em classificar a modalidade do teletrabalho, dissolvendo a confusão recorrente com 

o trabalho à domicílio. No tocante às diferenças entre os termos, Alves (2007) diz que o 

teletrabalho, vinculado aos recursos modernos, pode ser exercido em qualquer local acordado 

pelos contratantes, incluindo locais virtuais, o que excluiria por vezes, o domicílio do prestador 

http://www.planalto.gov.br/
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de serviços.  

A fim de destrinchar, de forma objetiva a discrepância entre trabalho em domicílio e o 

teletrabalho, Barros (2011, p. 263) sobre o tema, afirma:  

 

No teletrabalho o empregado mantém-se em contato com o empregador por meio 

eletrônico ou telemático, inclusive par afins do controle, comando e entrega dos 

serviços contratados, ao contrário do trabalho a domicílio, o qual o empregado não se 

desloca do local e por vezes não se utiliza dos meios eletrônicos ou telemáticos. Além 

disso, a nova modalidade de trabalho a distância também se diferencia do trabalho em 

domicílio por ter como prestadores dos serviços pessoas de média ou alta qualificação, 

que se utilizam da informática, telemática e telecomunicação para o desenvolvimento 

de suas atividades. 

 

É possível que se verifique, com influência da bagagem doutrinária, que o teletrabalho se 

afasta do mecanismo arcaico que o trabalho à domicilio é alicerçado, que por sua vez, não 

traduz a complexidade e o contato que existe na relação de teletrabalhador e empregador. 

Segundo Fincato (2016), a doutrina adota dois critérios para classificar o teletrabalho: O 

grau de conexão entre as partes da relação de trabalho e/ou o local de onde se presta o serviço. 

De modo que se possa classificar o teletrabalho e discorrer sobre as suas singularidades, a 

pesquisa pode se beneficiar da divisão promovida pela autora. 

Teletrabalho offline ou unpluged abarca as situações onde o trabalhador não mantém 

contato telemático com o empregador, quando utilizado o computador, este serve como 

ferramenta para desenvolver o trabalho, mas não para estabelecer comunicação entre as partes. 

(FINCATO, 2016). 

Teletrabalho online ou conectado é o teletrabalho característico, onde por meio das 

tecnologias informacionais, existe sincronia comunicativa, de forma bidirecional entre as 

partes. Teletrabalho one way line é uma variante do teletrabalho online, porém a comunicação 

é unimodal por se utilizar de ferramentas como os chamados pagers (popularmente conhecido 

como bipe no Brasil, precedeu os telefones celulares) que não permitem simultaneidade. 

(FINCATO, 2016). 

Quanto à classificação derivada do local de onde se presta o serviço, há o teletrabalho em 

telecottages, que é realizado em instalações públicas ou comunitárias em zonas rurais, de modo 

semelhante aos telecentros, porém está relacionado a menor complexidade e preparo para o 

trabalho. Países como Inglaterra, Irlanda, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, França e 

Alemanha já apresentaram experiências bem sucedidas em telecottages. (FINCATO, 2016). 

O Telecentro é caracterizado pela estrutura organizacional para o desempenho típico do 

teletrabalho, estes centros se situam em locais geograficamente estratégicos, por vezes, 

abrangendo além dos funcionários da mesma empresa, a coexistência de trabalhadores por meio 
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de locação. (FINCATO, 2016). 

Teletrabalho nômade ou itinerante é ausente de determinação relativa ao local de onde o 

teletrabalhador prestará os serviços, sendo possível que ele exerça a atividade de qualquer 

localidade, desde que, apoiado pelos recursos telemáticos necessários. É considerado a 

expressão máxima do teletrabalho pelo fato de apresentar a liberdade física. (FINCATO, 2016). 

Teletrabalho em domicílio, tem por sua natureza, a prestação do serviço no interior da 

residência do teletrabalhador, a partir das ferramentas telemáticas. Deste modo, o 

teletrabalhador instala em sua residência, a sua própria estrutura ou a que o empregador 

fornecer, a fim de exercer a sua função. Como exemplo, serve uma estrutura básica com 

computador, internet e telefone. Existe ainda, a flexibilidade do teletrabalhador à domicílio, que 

pode exercer todo o período em sua residência, o que é chamado de regime puro, ou poderá 

também, de forma parcial, atuar nas dependências físicas da empresa. Este modo de operar pode 

proporcionar às empresas, rotatividade nos ambientes de trabalho, com layout de caráter 

impessoal. (FINCATO, 2016). 

 

2.4    Aspectos sociais intrínsecos ao teletrabalho 

 

A modalidade do teletrabalho tem a sua ascensão diretamente vinculada à evolução social 

do ser humano, associada às tecnologias e a modulação do ambiente onde vive, o expressivo 

jornal The New York Times (2019, www.nytimes.com), em matéria sobre as influências do 

teletrabalho no setor imobiliário, destaca a mutabilidade dos imóveis de grandes centros. Os 

apartamentos localizados em Nova Iorque, oferecem de forma alternativa às formais 

bibliotecas, o office space, uma ideia de espaço alternativo que pode ser usado para a estrutura 

de home office. 

Sob à luz da legislação pátria e o desenvolvimento nacional, o alicerce da Carta Magna 

de 1988 confluí com as disposições da Constituição Federal, que em seu artigo 170 assegura a 

ordem econômica com fundamento na valorização do trabalho humano. A Constituição Federal 

acolhe o trabalho como direito fundamental de cunho social, como se verifica em seu artigo 6º, 

não obstante os pressupostos contidos na Declaração dos Direitos Humanos e nas resoluções 

da Organização das Nações Unidas (ONU). 

É neste sentido, que surge a capacidade do teletrabalho ser funcional para promover a 

integração da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: 

  

A deficiência deixa de ser um obstáculo a partir do momento em que o trabalhador 
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estará trabalhando com seu conhecimento, que desconhece a limitação de espaço e 

locomoção. Nessa perspectiva, percebe-se que o teletrabalho pode representar uma 

das alternativas à inserção das pessoas com deficiências no mercado de trabalho. 

(BUBLITZ, 2014, p.112). 

 

Diante das características do teletrabalho, é viável a percepção de melhora na qualidade 

de vida, aliada a benevolência do meio ambiente natural e a flexibilidade de tempo, o que pode 

influenciar as relações familiares e pessoais do indivíduo, afetando positivamente a sua 

produtividade pela diminuição do stress, gerado pelo ambiente laboral tradicional. No que tange 

ao teletrabalho e a realidade no Brasil, Estrada (2010, p. 4-5) afirma: 

 

Vestir o terno, enfrentar trânsito, chegar pontualmente, registrar ponto, almoçar fora 

de casa e se encontrar em meio a ruídos e conversas dos colegas. Estas ações rotineiras 

de quem trabalha em empresa já mudaram para mais de 10,6 milhões de brasileiros, 

que hoje usufruem da liberdade de trabalhar no conforto da própria casa. Esta 

tendência norte-americana começa a ganhar a simpatia dos brasileiros com a promessa 

de redução de custos da corporação e aumento da produtividade dos funcionários. As 

empresas que lidam com tecnologia e produção criativa são as mais abertas para esta 

modalidade. As multinacionais: Cisco, IBM e Ernest § Young, por exemplo, adotam 

o sistema e economizam em espaço, equipamentos e transporte. Seus colaboradores 

permanecem como funcionários contratados, mas como não precisam se deslocar 

diariamente ao escritório, economizam tempo, flexibilizam os horários, reduzem o 

nível de estresse e equilibram melhor o trabalho com a vida familiar e social. Em casa, 

o trabalhador produz até 30% mais que no ambiente corporativo. Além dos benefícios 

que isso traz para a empresa e para o funcionário, ainda diminui congestionamentos e 

ajuda o meio ambiente. 

 

A partir da observação destes aspectos, o entendimento referente aos elementos 

vantajosos do teletrabalho, por De Masi (2000, p. 134,) é convergente com a realidade mais 

atual: 

 

Para os trabalhadores, me parece que as vantagens sejam sobretudo as seguintes: 

autonomia dos tempos e dos métodos, coincidência entre o lar e o local de trabalho, 

redução dos custos e do cansaço provocado pelos deslocamentos, melhoria da gestão 

da vida social e familiar, relações de trabalho mais personalizadas, além da 

possibilidade da redução das horas de trabalho propriamente dito. 

 

Ainda no tocante ao stress, há uma problemática quanto à mobilidade urbana nas grandes 

cidades brasileiras, este fator relacionado ao trânsito, que literalmente consome a vida dos 

trabalhadores. Em matéria digital do jornal estadão, Diógenes (2016) traz a discussão de uma 

pesquisa do Ibope, que avalia a mobilidade urbana em São Paulo no ano de 2016. A pesquisa 

constatou que o cidadão paulistano passa, em média, um mês e meio parado no trânsito. De 

2015 a 2016, o tempo diário total dos deslocamentos aumentou em 20 minutos.  

De forma geral, se identifica que o teletrabalho pode reduzir custos e volume de 

deslocamento, suprimindo locais imobiliários laborais e contribuindo para a descentralização 

da prestação de serviços, o que incentiva as atividades em áreas suburbanas.  
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Atinente à qualificação dos prestadores de serviço, que atuam na modalidade do 

teletrabalho enseja o auto entendimento por parte do trabalhador, exigindo características 

específicas. As particularidades qualificatórias filtram os trabalhadores caracterizados como 

knowledge workers (trabalhadores atualizados e que possuem afinidade com as tecnologias). 

(COSTA, 2013). 

Costa (2013) classifica os indivíduos adequados ao teletrabalho como aqueles que são 

seguros, independentes, confiáveis, automotivados, com capacidade de gerir o seu tempo e 

determinar as prioridades, tendo ciência de que a modalidade altera a situação familiar, o isola 

do ambiente laboral tradicional e suprimi os sinais externos de status. 

Percebendo o nível qualificatório dos teletrabalhadores, se constata a fomentação e 

afirmação desta tese, se observado, o artigo analítico “Is telecommuting the future of 

business?”, realizado por Sroka (2018, p. 148) da Universidade de Economia de Katowice, na 

Polônia: 

 

Telecommuting is more common among the so-called “knowledge workers”, that is 

highly qualified employees, usually managers and professionals. According to Gallup 

(www6) people with more formal education are those working from home the most 

often. Approximately 53% of them have obtained at least a bachelor degree in 

comparison to 37% of non-telecommuters with such degree (www2). 

 

É verificável na análise proposta, que no cenário dos Estados Unidos da América, se 

evidencia a alta qualificação dos teletrabalhadores, estes que geralmente possuem alta 

qualificação acadêmica, ocupando funções de gerência e atuando como profissionais liberais, 

sendo que a grande maioria, pelo menos, obteve o diploma de bacharel. 

No contexto global, é relevante analisar dados referentes à incidência da modalidade do 

teletrabalho em países europeus membros da União Europeia, a figura 1 é fruto do estudo 

“Working anytime, anywhere: The effects on the world of work” (2017): 
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Figura 1 - Incidência de Teletrabalhadores nos 28 Estados Membros da União Europeia. 

 

Fonte: (MESSENGER et al., 2017, p. 15). 

  

É evidente que a proporção de trabalho remoto é altíssima nos países escandinavos, nas 

diferentes condições, sendo que na figura 1, a coloração azul é referente ao teletrabalho regular 

na residência, a cor laranja diz respeito à alta mobilidade de locais durante o teletrabalho, e a 

verde identifica as incidências ocasionais da modalidade.  

Ainda se tratando dos países que exercem relevante influência econômica sobre o globo, 

cabe analisar como a ascensão do teletrabalho se comportou nos Estados Unidos da América, a 

partir da figura 2, no período entre 1995 e 2015, de acordo com a matéria digital da Gallup: 

 

Figura 2 – Teletrabalho na última década, nos Estados Unidos da América. 

 

Fonte: (JONES, 2015, www.gallup.com). 

 
 

A figura 2 aponta o crescimento exponencial de quase trinta por cento do telecommuting, 

http://www.gallup.com/
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no que se refere aos trabalhadores, que em algum momento utilizaram-se da modalidade para 

trabalhar de suas casas. O gráfico retrata o período de uma década, em que os trabalhadores 

americanos que já haviam operado em teletrabalho, apresentavam o volume de apenas nove por 

cento em 1995. 

 

2.5    Saúde e teletrabalho 

 

Sob uma ótica genérica, o teletrabalho, por sua liberdade, flexibilização e otimismo, pode 

aparentar a ausência de pontos nocivos, contudo, é pertinente analisar ângulos incomuns e 

tópicos vulneráveis para preservar a segurança jurídica e a saúde do trabalhador. 

Outrossim, identificada a influência do teletrabalho ao meio ambiente natural, no que se 

refere à preservação da integridade de áreas naturais e diminuição da poluição derivada do 

tráfego de veículos, é valioso investigar o meio ambiente do trabalho, que pode ser definido 

como: 

 

Constitui meio ambiente do trabalho o local onde as pessoas desempenham suas 

atividades laborais relacionadas à sua saúde, sejam remuneradas ou não, cujo 

equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que 

comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independente da 

condição que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas, 

servidores públicos, autônomos etc.). Caracteriza-se pelo complexo de bens imóveis 

e móveis de uma empresa ou sociedade, objeto de direitos subjetivos privados e 

invioláveis da saúde e da integridade física dos trabalhadores que a frequentam 

(FIORILLO, 2013, p. 315). 

 

Com a observação do conceito da doutrina nacional acerca do meio ambiente do trabalho, 

para além dos benefícios de caráter psicossocial do empregado, e as vantagens competitivas e 

econômicas do empregador, se deve avaliar os pontos delicados, como a saúde do 

teletrabalhador. Neste tocante, Attademo e Leite (2019), tratam da conectividade excessiva do 

teletrabalhador, por meio de ferramentas como smartphones, tablets e email, estas que servem 

para manter a conexão direta com o empregador, a fim de comprovar a produção e a qualidade 

do serviço de forma instantânea. Segundo Attademo e Leite (2019), a doutrina evidencia riscos 

ocupacionais comuns no trabalho à distância, como efeito de fadiga resultante do fator “tempo 

x conexão”:  

 

[...] enfermidades psicológicas decorrentes do isolamento; lesões por esforços 

repetitivos ou osteomusculares provindas da má postura laboral; lesões oculares pelo 

uso excessivo de tecnologias de informação; além de fadigas em razão de ausência de 

limites para a jornada de trabalho (ATTADEMO; LEITE, 2019, p. 13). 

Nesta perspectiva, se encontra a ergonomia, disciplina científica que de acordo com a 
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Associação Internacional de Ergonomia (International Ergonomics Association – IEA) “busca 

o entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas”. Estes 

estudos que possibilitam, como exemplo, que os postos de trabalho sejam projetados e avaliados 

para serem mais compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações humanas. 

(CASTAÑON et al., 2016).  

De forma conclusa, a avaliação de intervenção ergonomizadora no trabalho de arquitetos 

e engenheiros que atuam na modalidade de teletrabalho, proposta pela obra “O home office e a 

ergonomia nas condições de trabalho e saúde de arquitetos e engenheiros”, afirma: 

 

Embora à primeira vista, o trabalho no domicílio apresente vantagens, observou-se 

que, na prática, ocorre uma substituição dos problemas comumente encontrados em 

escritórios. Ao mesmo tempo que o Home Office pode proporcionar ao indivíduo uma 

oportunidade de maior integração com a família, flexibilidade e liberdade para o 

melhor aproveitamento do tempo de trabalho, assim como menor estresse com o 

trânsito, ele pode sofrer com as interrupções durante o horário de trabalho, dificuldade 

em separar vida profissional de vida pessoal, isolamento profissional e ainda 

problemas no corpo quando não há preocupações em ajustar o ambiente de trabalho 

(CASTAÑON et al., 2016, p. 10). 

 

Contida na acepção do teletrabalho, há o componente modificativo das jornadas de 

trabalho tradicionais, e se este item não for devidamente tutelado e vigiado, poderá gerar a 

sobrecarga do trabalhador, resultando em sequelas à saúde psicológica, possibilitando a 

superexploração do teletrabalhador.  

No tocante à saúde e a respectiva segurança do teletrabalhador, para impedir que este 

esteja sujeito à condição conhecida como fulltime (o tempo todo conectado à tarefa laboral), é 

de suma relevância o entendimento do Excelentíssimo Senhor Ministro Guilherme Augusto 

Caputo Bastos, atuante no Superior Tribunal do Trabalho: 

 

Os intervalos intrajornadas e interjornadas também devem ser assegurados, assim 

como um ambiente de trabalho saudável e seguro, sob pena de a sobrecarga de 

atividades e as condições inadequadas dos postos de teletrabalho acarretarem 

acidentes e indesejáveis doenças relacionadas ao trabalho, além de eventualmente 

caracterizarem a temida “escravização digital”, o “teletrabalho escravo”. 

O direito à saúde e à segurança no trabalho deve ser garantido a todos os 

trabalhadores, inclusive aqueles que trabalhem à distância, com ou sem utilização de 

tecnologias, sempre (BASTOS, 2013, p. 13, grifo do autor). 

 

O ambiente laboral sempre deve proporcionar saúde e segurança ao trabalhador, e de 

forma similar à modalidade tradicional e presencial, é imprescindível o ajuste de intervalos 

durante a jornada de trabalho ou entre jornadas de trabalho consecutivas, o que pode afastar o 

perigo do fulltime, um fator nocivo, associado à escravização digital. 
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3    INVESTIGAÇÃO NORMATIVA 

 

3.1    Princípios Constitucionais Fundamentais e o Direito do Trabalho 

 

É notório que a globalização atravessou as fronteiras das distâncias físicas e das 

comunicações em lato sensu. A tecnologia tem apresentado uma constante e rápida mutação, 

popularizando smartphones, tablets, internet de banda larga e opções de armazenamento de 

dados em nuvem. Como consequência, as relações de trabalho têm sofrido alterações 

significantes, e diversos países já puderam identificar que o sistema de informações e as 

ferramentas atuais viabilizam o teletrabalho com segurança. 

A datar de 2020, o globo começou a vivenciar uma catástrofe pandêmica sem precedentes, 

o vírus do COVID-19 se proliferou de forma desenfreada por todo o planeta. O seu caráter 

extremamente contagioso disseminou a doença por toda a extensão do Brasil, atingindo 

inclusive, aldeias indígenas que se encontram mais afastadas dos grandes centros populacionais. 

O momento pandêmico alterou profundamente as relações pessoais e de trabalho em 

grande parte dos países do globo, de forma subsequente, o teletrabalho surgiu como uma 

alternativa para proteger as pessoas do contágio, as colocando em situação de isolamento social. 

O fato mais impactante e entristecedor, é sem sombra de dúvidas, o constante e até então 

ininterrupto aumento do número de mortos decorrentes da infecção com o novo Coronavírus, 

durante a elaboração deste trabalho o número de mortos supera três milhões, conforme as 

atualizações diárias do Covid-19 Map. (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2021). 

Ao mesmo tempo que vidas foram ceifadas, empresas também sucumbiram pela 

impossibilidade de manter o seu negócio, que nos moldes antecedentes à disseminação do vírus, 

eram operantes e rentáveis. No Brasil diante de um montante de 1,3 milhão de empresas 

avaliadas, quanto ao encerramento de suas atividades de forma temporária ou permanente, 

522,7 mil empresas encerraram em decorrência da pandemia de Covid-19. (IBGE,2020). 

O teletrabalho apresentou-se como o formato que permitiu a subsistência de inúmeras 

empresas, e a fim de fomentar a discussão jurídica acerca da modalidade, é necessário investigar 

como as suas particularidades se comportam diante da doutrina nacional. Sob a luz da esfera 

jurídica, a movimentação legislativa deve acompanhar as mudanças adaptativas e inovações 

tecnológicas, proporcionando segurança jurídica aos polos da relação de trabalho, mas também, 

deve elucidar e transparecer para a sociedade como a modalidade atua na realidade prática, 

desmantelando o misticismo que é construído sobre o teletrabalho.  

 O atual cenário global enseja a discussão sobre as normas brasileiras existentes a respeito 
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da temática do teletrabalho, e a princípio, convém clarificar os Princípios Constitucionais 

Fundamentais e o seu elo com o Direito do Trabalho. A promulgação da virtuosa Constituição 

Federal de 1988 consolidou a estrutura basilar de nosso ordenamento jurídico pátrio, este marco 

histórico assinalou a redemocratização de nosso país, findando os tempos de ditadura militar, 

um período controverso e discutível. 

A Constituição nacional é fundada em direitos mais humanitários, abarcando direitos 

sociais, liberdade, igualdade, preservação do meio ambiente, a manutenção da democracia e da 

justiça social em nosso Brasil. Esta que disciplina os Direitos e Garantias Fundamentais, onde 

se identifica traços de compatibilidade de nosso ordenamento jurídico para com a flexibilização 

de normas trabalhistas. (CARVALHO; CARVALHO NETO; GIRÃO, 2017). 

Em analogia com a égide dos princípios constitucionais fundamentais, é importante 

transplantar o entendimento comum doutrinário acerca da teoria de tais princípios, e como eles 

produzem reflexos no direito do trabalho, considerando o papel que estes exercem no 

ordenamento jurídico brasileiro: 

 

• integram o direito positivo como normas fundamentais;  

• ocupam o mais alto posto na escala normativa;  

• são fontes formais primárias do direito (superação da LINDB, art. 4º, que coloca os 

princípios gerais na posição de meras fontes subsidiárias nas hipóteses de lacunas do 

sistema);  

• passam a ser normas de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro;  

• entre princípio (justiça) e regra (lei), preferência para o primeiro; 

• propiciam a atividade criativa (e vinculativa) do juiz, impedindo o dogma da 

neutralidade e os formalismos legalistas (supremacia dos valores superiores na 

interpretação do direito sobre o legalismo restrito);  

• prestigiam a verdadeira segurança jurídica, pois tanto a atividade legislativa quanto 

a judicante ficam vinculadas à observância dos princípios, valores e direitos 

constitucionais fundamentais;  

• vinculam política e juridicamente todos os Poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário), rompendo, em situações especiais, com o dogma da separação estanque 

entre eles: judicialização da política, politização da justiça e o controle judicial de 

políticas públicas;  

• estabelecem a função promocional do Ministério Público (defesa do regime 

democrático e do ordenamento jurídico). (LEITE, 2019, p. 126-128). 

 

Diante da função das fontes formais primárias, e a sua natureza introdutória ao 

ordenamento jurídico nacional, consoante com a sua segurança jurídica, é exímio o princípio 

nuclear da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da Constituição Federal. 

Sobre o conceito contido neste princípio, existe a qualidade de singularidade em cada ser 

humano, fato que requer respeito por parte da sociedade e consideração por parte do Estado, 

ensejando um emaranhado de direitos e deveres que afastam o que é degradante e desumano, 

garantindo condições de saúde suficientes para que o indivíduo exista e integre a comunidade. 
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(SARLET, 2018) 

Paralelo com o princípio primordial do ser humano, há o princípio do valor social do 

trabalho, presente no inciso IV do artigo supracitado, que para ser pleno, deve contar com duas 

características, a decência do trabalho, fato que atribui a capacidade de proporcionar a 

dignidade do indivíduo, e também, a não exploração deste trabalhador, afastando por completo 

o trabalho infantil, escravo, degradante ou abusivo em qualquer sentido. 

Afunilando a aplicabilidade de diversos princípios constitucionais fundamentais ao 

Direito do Trabalho, se detecta os princípios constitucionais específicos que certamente 

possuem conexão com o trabalho remoto. 

O princípio da fonte normativa mais favorável ao trabalhador está no texto legal do caput 

do artigo 7º e no artigo 5º, parágrafo segundo, da Constituição Federal, partindo da percepção 

da aplicação e interpretação de uma norma específica, incluindo eventuais conflitos entre 

normas infraconstitucionais e direitos fundamentais. 

O princípio da proteção da relação de emprego visa a proteção do polo do trabalhador, 

em relação à dispensa sem justa causa ou simplesmente arbitrária, também observado no artigo 

7º da Constituição Federal. 

O princípio da proteção do salário que também se encontra no artigo 7º da CF, versa sobre 

a garantia do salário mínimo, fazendo-se justos os reajustes regulares, para que o poder 

aquisitivo do trabalhador não seja atropelado pelas transformações socioeconômicas, em 

conformidade com o inciso IV do artigo referenciado. Ressalvado que os incisos VI e XXX do 

artigo 7º, também estão dispostos no sentido da proteção do salário, tratando respectivamente 

sobre a irredutibilidade salarial e isonomia salarial. 

O princípio da proteção ao meio ambiente de trabalho, segundo Leite (2019), está contido 

no artigo 225, combinado com o inciso VIII do artigo 200 da CF:  

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações; 

[...] 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 

da lei: 

[...] 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

(BRASIL, 1988, www.planalto.com.br). 

 

Este preceito que é concretizado por coesão com outros princípios, contidos nos incisos 

do artigo 7º da CF, como o da limitação da duração do trabalho (inc. XIII, XIV, XV, XVI e 
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XVII), proteção em face da automação (inc. XXVII), redução dos riscos inerentes ao trabalho 

(inc. XXII), obrigatoriedade de seguro contra acidentes de trabalho (inc. XXVIII, 1ª parte), 

responsabilidade civil do empregador pelos danos morais e matérias sofridos pelo trabalhador 

(inc. XXVIII, 2ª parte). (LEITE, 2019). 

O princípio do reconhecimento de acordos coletivos e convenções está em harmonia com 

o Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 1988, desta forma é 

capaz de reconhece-los considerando o fundamento contido no artigo 7º, inciso XXVI, da CF. 

Ressalvado que estes instrumentos normativos devem estar contidos nos limites do texto 

constitucional, não sendo possível instituir piso salarial inferior ao salário mínimo, ou ainda, 

determinar jornada de trabalho abusiva. Incorporado ao tema, o Tribunal Superior do Trabalho 

editou a OJ-SDC-30, que aponta de forma incontestável, a impossibilidade de renunciar ou 

transacionar direitos constitucionais: 

 

Estabilidade da gestante. Renúncia ou transação de Direitos Constitucionais. 

Impossibilidade (republicada em decorrência de erro material, DEJT divulgado em 

19, 20 e 21.09.2011). Nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT, a proteção à 

maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito 

potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada 

em estado gravídico. Portanto, a teor do art. 9º da CLT, torna-se nula de pleno direito 

a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das 

garantias referentes à manutenção do emprego e salário. (BRASIL, 2020, 

www.tst.jus.br). 

 

Respeitando a hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro, é concebido que abaixo de 

nossa Constituição Federal estão elencados os outros gêneros normativos, estes que possuem 

caráter infraconstitucional. Assim estão dispostas as leis complementares, ordinárias, 

delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, ou ainda, resoluções do Senado Federal, 

como exposto no artigo 59 da CF. 

Ainda concernente aos princípios aplicáveis ao Direito do Trabalho e que 

respectivamente tem conexão com a modalidade de teletrabalho, Leite (2019) caracteriza os 

princípios infraconstitucionais como amórficos, visto que carecem de procedimentos técnicos 

de exteriorização, pois comumente não se encontram formalizados em letra de lei. Todavia é 

de suma importância conceituar os princípios infraconstitucionais incidentais, como o Princípio 

da Proteção, que busca equilíbrio entre polos da relação de trabalho, amparando 

categoricamente o trabalhador, e o Princípio in dubio pro operário, que oferece suporte na 

interpretação das normas trabalhistas, para que atuem em prol do trabalhador. 

É conveniente e relevante mencionar o Princípio da irrenunciabilidade dos direitos 

trabalhistas, que é considerado primordial no sentido da composição da Consolidação das Leis 
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do Trabalho, classificando tais direitos como irrenunciáveis, inderrogáveis, e indisponíveis, o 

que pode ser considerado como um efetivo mecanismo de defesa do polo mais vulnerável. 

 

3.2    Fontes do Direito e Tratados Internacionais 

 

A história da humanidade em um senso universal é a matriz responsável por moldar os 

conceitos morais, e definir de que forma serão tratadas as diretrizes da continuidade de nossa 

espécie, respeitando os limites biológicos que a ciência entende até o presente momento, com 

observância do equilíbrio entre as crenças e culturas, buscando preservar o bem estar comum 

do ser humano, em qualquer localidade de nosso planeta. 

Assim, é possível concluir que as fontes do Direito surgem de acordo com determinados 

acontecimentos históricos, que por consequência, acabam gerando a instituição de normas 

jurídicas para melhor acolher os interesses humanos em todas as áreas da sociedade.  

Nesta perspectiva existem as fontes do direito, que podem ser classificadas como formais 

e materiais, Silva (2001) decifra a fonte material como um conjunto de fenômenos sociais que 

contribuem para a formação da matéria do Direito, é considerada a busca do homem nos fatos 

sociais e nas decisões políticas, com base nos frutos da correlação das forças presentes no meio 

em que vive. A fonte formal, por sua vez, é compreendida como a maneira pela qual o Direito 

se releva socialmente, os processos que significam a existência do ordenamento jurídico, 

regulando o comportamento individual na sociedade, e também o modus operandi de produzir 

e modificar as suas próprias normas. 

Considerando estes conceitos, Gutier (2011) compreende que com o fim da 2ª Guerra 

Mundial, o Direito Internacional deixa de ser somente os Estados regendo a atividade 

interestatal, e a partir deste marco, começam a surgir as Organizações Internacionais (ONU, 

OMC, FMI, etc), que passam a deter personalidade jurídica jnternacional, atribuindo aos 

indivíduos capacidades postulatórias.  

Examinando o disposto na doutrina, os tratados internacionais que possuem conteúdo 

sobre direitos sociais e trabalhistas, integram as fontes formais do Direito do Trabalho, o que 

torna indispensável discorrer sobre o posicionamento do Brasil frente aos tratados 

internacionais que alcançam o prisma do trabalho remoto.  

No ano de 2004, com o advento da emenda constitucional n. 45, os tratados com pauta de 

direitos humanos foram estabelecidos como equivalentes às emendas constitucionais, e neste 

sentido, é importante comentar que o Supremo Tribunal Federal se posicionou majoritariamente 

no sentido de que os tratados supraindicados, previamente eram equiparados às normas 
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ordinárias federais, porém, passam a ter status de norma supralegal, superando as leis 

ordinárias, mas se situando de forma inferior em relação à Constituição Federal. Aludindo o 

teor mencionado, é válido transcrever o texto legal:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

(BRASIL, 1988, www.planalto.com.br). 
 

Neste âmbito extensivo cabe mencionar alguns dos tratados internacionais que o Brasil é 

signatário: Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica, 1969), Declaração do Direito ao 

Desenvolvimento (1986), Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher (1994) e Declaração de Pequim (1995). (FELIPPE, 

http://www.pge.sp.gov.br) 

Atinente ao âmbito exclusivo das Normas Internacionais de Trabalho, que demonstram 

suma relevância no contexto desta pesquisa, existe a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), da qual o Brasil integra, esta que tem como funções fundamentais elaborar, aplicar e 

promover as Normas Internacionais do Trabalho, no formato de protocolos, convenções, 

recomendações, resoluções ou ainda declarações. (OIT, www.ilo.org). 

 

3.3    Natureza jurídica do teletrabalho 

 

Adentrando a esfera legal e o contexto da natureza jurídica da modalidade do teletrabalho, 

é possível extrair da doutrina nacional, a complexidade de definição da natureza legal do 

teletrabalho, que dependerá do formato da prestação dos serviços, podendo ser de caráter 

autônomo ou submetido à subordinação, destacando a princípio, o conhecimento de Pedreira 

(2000, p. 584): 

 

Certas características do teletrabalho, como a desconcentração, a flexibilidade de 

horário, a ausência física do empregador ou seu representante para a fiscalização e a 

de consistir em contabilidade, consultas, traduções etc., não integrando a atividade 

principal da empresa, tem levado alguns a pensar que ele configura sempre trabalho 

autônomo. Contudo, o teletrabalho não imprime, por si mesmo, o selo da autonomia 
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à relação jurídica entre o teletrabalhador e aquele a quem este presta serviços. Adverte, 

a propósito, Jean-Emmanuel RAY: "o teletrabalho é modalidade de organização da 

atividade e não um estatuto particular". E Rosario GALLARDO MOYA completa, 

referindo-se aos teletrabalhadores: "[...] a qualificação jurídica desses trabalhadores 

não é única, mas dependerá do modo como se leve a cabo a prestação, isto é, do seu 

conteúdo obrigacional. Em caráter geral pode-se afirmar que o vínculo entre o que 

presta um serviço de teletrabalho e o que o recebe tanto poderá ser de natureza 

comercial, quanto civil ou trabalhista [...]"  

 

Conforme a lição de Bastos (2013), os critérios para que haja o reconhecimento da relação 

de emprego no teletrabalho, ou seja, o vínculo entre o credor e o prestador de serviços, se faz 

necessário a existência correlacionada da pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e 

subordinação. Ressalvada a alteridade, que quanto aos riscos do negócio, sustenta como 

responsabilidade exclusiva do empregador.  Na letra da lei, os artigos 2º e 3º da Consolidação 

das Leis do Trabalho: 

 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo 

os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviço. 

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, 

os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou 

outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como 

empregados. 

§ 2o  Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, 

personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de 

outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo 

econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza 

não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição 

de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. (BRASIL, 2017, 

www.planalto.gov.br). 

 

Com intenção de identificar os conteúdos e pressupostos dos elementos criteriosos, é 

cabível destrincha-los, em conformidade com a doutrina de Barros (2013), este que afirma que 

o critério da pessoalidade pressupõe comumente a prestação intuitu personae, por parte do 

empregado, executando as atividades acordadas de forma pessoal, ressalvado os casos de 

contratação de equipes, em que também haverá a incidência da pessoalidade sobre o grupo. Em 

caso de trabalho em domicílio, o critério da pessoalidade é menos rigoroso, visto que o 

entendimento doutrinário majoritário, compreende uma aceitação tácita de eventual 

interferência de familiares. Se tratando de teletrabalho, que não se restringe ao domicílio do 

prestador, a jurisprudência entende que eventuais colaborações de terceiros não bastam para 

descaracterizar o vínculo de emprego.  

A não eventualidade é expressa pela habitualidade da prestação de serviços, mesmo que 
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de natureza não exclusiva. Quanto a onerosidade, este elemento se refere à remuneração 

propriamente dita, o pagamento salarial de fato. 

Como último elemento, a subordinação de natureza jurídica, esta que se entende como a 

submissão funcional do trabalhador aos comandos e ordens do tomador de serviços, 

estritamente vinculada à execução das atividades laborais. 

No tocante aos elementos criteriosos, é relevante a análise da jurisprudência manifestada 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais): 

 

VÍNCULO DE EMPREGO - PROFESSOR - CURSOS À DISTÂNCIA. Como bem 

destaca a r. sentença recorrida, o reclamante foi contratado intuitu personae para 

trabalhar no assessoramento dos cursos à distância. A intermitência invocada pela 

reclamada não descaracteriza o vínculo jurídico de emprego entre o professor e a 

instituição de ensino, por não ser imprescindível que o empregado compareça ao 

estabelecimento de ensino todos os dias, especialmente no presente caso concreto, por 

ter sido contratado o reclamante para trabalhar na execução do Projeto Pedagógico 

dos Cursos à Distância instituído pela Universidade reclamada, portanto só 

comparecendo às atividades presenciais com a freqüência que lhe for determinada 

pelo empregador, o que não descaracteriza a "não-eventualidade" do vínculo jurídico 

contratual que preside o relacionamento jurídico entre as partes. Em se tratando de 

ensino à distância não é imprescindível a presença física do empregado no 

estabelecimento de ensino diariamente para que haja a configuração da relação de 

emprego, como ocorre com o trabalho externo e com o teletrabalho. Quem se insere 

num Projeto Pedagógico de Cursos à Distância, trabalha para o empregador em casa, 

participa de uma equipe de teletrabalho ou que seja contratado para trabalhar on line 

sozinho em casa, tem plenamente preenchido o requisito da não eventualidade 

necessária para a proclamação judicial da existência do vínculo jurídico de emprego. 

Os cursos à distância até podem ter curta duração, ser seqüenciados ou ser 

descontinuados, o que depende exclusivamente do poder de comando empresário e 

não da vontade individual dos professores contratados. A atividade empresarial de 

educação superior adotada pela reclamada é permanente, como instituição de ensino 

superior privada - uma Universidade particular - , cuja característica de permanência 

fundamenta o princípio jurídico da continuidade da relação de emprego, de molde a 

afastar a suposta eventualidade por ela invocada (MINAS GERAIS, 2010, 

www.portal.trt3.jus.br). 

 

Diante do entendimento jurisprudencial é possível verificar a presença da pessoalidade 

na contratação, sendo que a "não eventualidade", não é afastada pela natureza e local de onde 

o trabalhador estava prestando o serviço, este fator que mantém intacto o vínculo jurídico de 

emprego, ademais, a subordinação de natureza jurídica é externada pelo poder de comando do 

empregador. 

Para que se possa compreender a estrutura normativa do teletrabalho, é necessário 

analisar a legislação natural que tem relação com a modalidade, a Consolidação das Leis do 

Trabalho teve alterações na redação de seu artigo 6º, após a vigor da Lei 12.551 de 2011:  

 

Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o 

executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam 

caracterizados os pressupostos da relação de emprego.  

Parágrafo único.  Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e 

https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-institucionais/juiza-do-trt-mg-sera-a-proxima-presidente-do-tribunal-de-apelacoes-da-onu
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supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e 

diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. (BRASIL, 2011, 

www.planalto.gov.br).       

 

Debruçada sobre a nova redação, o trabalho em domicílio e o realizado a distância, são 

definidos por não apresentarem a fiscalização direta e física do empregador, sendo que o 

parágrafo único do artigo 6º representava o teletrabalho. (LEITE, 2019). 

Estrada (2012), em retrospecto ao momento da publicação da Lei 12.551 em 2011, 

salienta a discussão que girava em torno do sobreaviso, que tem a sua previsão no artigo 244, 

§2º, da CLT (empregado efetivo, que em sua residência, aguarda para ser chamado a qualquer 

momento para o serviço). Neste sentido, a redação da Súmula 428 do Tribunal Superior do 

Trabalho, que abarcava a temática, foi editada no ano de 2012: 

 

SOBREAVISO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º DA CLT (redação 

alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) 

- Res. 185/2012 – DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

I - O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao 

empregado, por si só, 

não caracteriza o regime de sobreaviso. 

II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle 

patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, 

permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o 

chamado para o serviço durante o período de descanso. (BRASIL, 2012, 

www.tst.jus.br). 

 

Com aprovação unanime dos ministros, a Súmula 428 do TST entende que tão somente 

o uso de celulares não enseja direito à hora extra e não caracteriza regime de sobreaviso, 

contudo, o “estado de disponibilidade” em regime de plantão, é suficiente para que se configure 

o sobreaviso e esteja gerado o direito ao benefício. 

 

3.4    Reforma trabalhista de 2017 

 

Em 13 de julho de 2017, foi sancionada pelo Presidente da República Michel Temer, a 

Lei n. 13.467, denominada como reforma trabalhista. Esta reforma que movimenta consigo 

influências do princípio da intervenção estatal mínima, diante da autonomia da vontade 

coletiva, evidente a validade de acordos individuais/coletivos e convenções, este prisma que 

surgiu durante um momento de crise ética nacional, onde a população apresentava contundente 

desconfiança nas instituições.  

A cronologia da legislação trabalhista brasileira, apresenta em sua evolução, aparente 

flexibilização com influencias no sistema de sociedade capitalista, e neste sentido se identifica 

tal mutação legislativa, a partir da década de 1960, com a Lei 5.107/66 que instituiu o Fundo 
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de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a posterior Lei 6.019/74, que regulamentou as 

formas de contratação temporária. (CARVALHO; CARVALHO NETO; GIRÃO, 2017). 

Entretanto, há quem critique esta espécie de desestatização, ou como entende Leite 

(2019), tal movimentação se enquadra como uma privatização dos direitos humanos, no 

momento em que afasta o Estado, isto é, o pilar que sustenta a paz e a justiça social, o 

encarregado de moderar a complexa relação entre o Capital e o Trabalho.  

É válido destacar que a preponderância da negociação coletiva sobre o legislado estava 

contida no ordenamento jurídico brasileiro anteriormente, com existência direcionada ao 

benefício do trabalhador, possibilitando a cessão de direitos e vantagens em afinidade com a 

previsão do artigo 7º da Constituição Federal, que propõe a melhoria da condição social dos 

trabalhadores. (LEITE, 2019). 

No cenário de apresentação da proposta de reforma trabalhista, enquanto a mesma ainda 

era denominada como PLC 38/2017, na esfera jurídica nacional o debate era evidente, e 

importantes instituições se manifestaram conjuntamente, no sentido de apontar 

inconstitucionalidades e antijuricidade. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 

(ANPT), a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), a 

Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (ABRAT), e o Sindicato Nacional dos 

Auditores Fiscais do Trabalho apresentaram nota técnica à Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado Federal (CCJC). Pertinente à matéria do negociado sobre o legislado, 

compete transcrever trecho da nota supracitada: 

 

Quanto às inconstitucionalidades materiais, dizem basicamente com os limites 

materiais ao poder de legislar, à vista dos direitos e das garantias sociais fundamentais 

(arts. 6º a 11 da Constituição Federal) [...] 

[...] Nesse particular ─ o das inconstitucionalidades materiais ─, sobressai, a toda 

evidência, a tese do chamado “negociado sobre o legislado” (i.e., admitir que a 

negociação coletiva possa indiscriminadamente estabelecer mínimos de proteção 

jurídico-laboral em níveis inferiores ao da legislação estatal). De fato, esse aspecto 

assume grande papel, porque abre brecha legal para que se estabeleçam, em todos os 

rincões do país, negociações coletivas tendentes a abolir direitos sociais previstos nos 

artigos acima listados (e especialmente no art. 7º), conquanto não fosse possível fazê-

lo, como vimos, nem mesmo por proposta de emenda constitucional. (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO et. al, 2017, p. 6). 

 

No que se refere à nota técnica, se verifica críticas incisivas ao texto reformista, atestando 

que o mesmo fortalece empregos de baixa qualidade, por consequência de submissão à vínculos 

precários, e neste aspecto há menção ao teletrabalho, trabalho intermitente e a terceirização. 

Não obstante os apontamentos à dificuldade de acesso a justiça por parte do polo do trabalhador, 

por complexificar as hipóteses de sucumbência e acesso à gratuidade de justiça. 

O contexto das manifestações e apontamentos em relação a Lei 13.467/2017 não se 
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limitaram ao território nacional, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) no ano de 

2018, cobrou do Governo Federal a revisão do texto, para que se enquadra-se ao disposto na 

Convenção n. 98, que pauta sobre negociação coletiva e direito de sindicalização. O documento 

aponta para a reavaliação dos artigos 611-A e 611-B, atestando a amplitude de exceções 

permitidas e as suas consequências danosas à negociação coletiva e liberdade sindical. 

(ANAMATRA, 2019, www.anamatra.org.br). 

Introduzindo o texto da Lei 13.467 de 2017 convém a pauta de sua característica mais 

aparente: A evidência dos acordos e convenções. O texto reformista trouxe consigo a 

possibilidade de convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho, prevalecerem em relação 

a lei, em expressas hipóteses, inclusive contemplando o trabalho remoto: 

 

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) 

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 no 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. (BRASIL, 2017, 

www.planalto.gov.br, grifo nosso). 

 

 

A fim de adentrar a esfera do teletrabalho e a sua atualização normativa advinda da 

reforma trabalhista, é imprescindível analisar os artigos que absorvem a temática da 

modalidade, tratando de suas particularidades e a sua execução no mundo fático. A princípio 

cabe analisar o Capítulo II-A do Título II, instituído pela lei 13.467 de 2017, este segmento que 

normatiza a matéria do teletrabalho, incluindo os artigos 75-A até 75-E 

O primeiro artigo do capítulo introduz o regime de teletrabalho às normas subsequentes: 

‘‘Art. 75-A.  A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o 
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disposto neste Capítulo.’’ (BRASIL, 2017, www.planalto.gov.br). Em sequência, o legislador 

se preocupou em definir a modalidade, com a nítida presença das tecnologias de informação, e 

comunicação: 

 

Art. 75-B.  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. 

Parágrafo único.  O comparecimento às dependências do empregador para a 

realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no 

estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. (BRASIL, 2017, 

www.planalto.gov.br). 

 

No sentido conceitual, é valioso o conhecimento doutrinário de Fincato (2019, p.64), que 

conduz os elementos caracterizadores do teletrabalho, de forma sistematizada, alinhada com o 

conteúdo do artigo 75-B, que exprime a partir da noção geográfica, tecnológica e 

organizacional, as características fundamentais do trabalho remoto: 

 

- geográfico (ou topográfico): o teletrabalhador desempenha suas atividades fora do 

espaço tradicional (físico) da empregadora (matriz e filiais, comumente); - 

tecnológico: o teletrabalhador desenvolve suas tarefas mediante o emprego de 

tecnologia da informação e comunicação que poderá, ainda, ser identificada como a 

mediadora da relação ou como o próprio espaço de trabalho; - organizativo: o 

empregador deverá estar organizado, em sua estrutura produtiva e de recursos 

humanos, para o teletrabalho, visualizando o trabalhador remoto como integrante de 

sua rede de empregados em todas as ações e estratégias (ambiência laboral, medicina 

do trabalho, capacitações e promoções, etc). 

 

Ainda acerca do conteúdo do artigo 75-B, em seu parágrafo único o dispositivo assegura 

a manutenção da caracterização da modalidade de teletrabalho, mesmo que eventualmente o 

empregado compareça ao ambiente laboral físico e exerça determinadas atividades.  

Nesta lógica, sob situação de preponderância de tais comparecimentos na empresa, 

naturalmente há o desvio da modalidade, tendo em vista que se torna exequível o controle de 

jornada por parte do empregador. Observado que se trata de matéria fático probatória, e 

dependerá exclusivamente do caso em tela. (DELGADO, M.; DELGADO, G., 2017) 

Posteriormente, a legislação dispõe em seu artigo 75-C, a conexão necessária entre a 

especificidade das atividades propostas e o contrato individual de trabalho que verse sobre a 

modalidade do teletrabalho: 

 

Art. 75-C.  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. 

§ 1o  Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde 

que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual 

§ 2o  Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por 

determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, 
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com correspondente registro em aditivo contratual. (BRASIL, 2017, 

www.planalto.gov.br). 

Diante da indispensabilidade da forma escrita na modalidade de teletrabalho, se verifica 

a justificativa na perspectiva da quantidade de detalhes e regras que devem ser delimitadas entre 

o contratante e o empregado. É neste senso contratual que deverá ser definida a prestação de 

serviços presenciais do teletrabalhador, ressalvada a preponderância das atividades remotas, a 

fim de manter a essência da modalidade. Os parágrafos do artigo estudado abarcam a 

possibilidade de mutação contratual, onde o teletrabalho pode surgir diante situação de 

necessidade, ou ainda, poderá ser convertido ao regime tradicional presencial.  

No artigo 75-C e seus parágrafos, é verificável que a mutação das condições contratuais 

pode ter dois direcionamentos, sendo o primeiro orientado pelo acordo mútuo, e o segundo por 

vontade unilateral do empregador.  

Quanto à alteração unilateral por parte do empregador, cabe o entendimento de Fincato 

(2019), que elucida em que direção a norma está discorrendo. Logo, pela redação não se pode 

afirmar que a modificação trata de reversão de teletrabalhador ao trabalho tradicional 

presencial, mas sim, que é facultado ao empregador, dentre o seu arranjo produtivo, optar por 

extinguir os postos de trabalho remoto. Além disso, poderá determinar que um trabalhador 

específico preste serviços presencialmente, respeitado o aviso prévio de 15 dias para transição, 

que constará expresso e escrito em aditivo contratual. 

Os cenários gerados pela nova previsão legal do artigo 75-C da reforma trabalhista, 

podem ser aparentemente conflituosos com o dispositivo anterior da Consolidação das Leis do 

Trabalho, especificamente o artigo 468, que dispõe:  

 

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. 

§ 1o  Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o 

respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o 

exercício de função de confiança. (BRASIL, 2017, www.planalto.gov.br).  

 

A partir da leitura do caput do dispositivo, se topa com um dos princípios basilares do 

Direito do Trabalho Brasileiro, o princípio da proteção ou tutelar. Este que é definido dentre a 

doutrina como originário do Direito do Trabalho, onde se busca o equilíbrio jurídico entre o 

empregador e o empregado, partindo do raciocínio de que o empregador possui capacidade 

econômica superior, se estendendo conjuntamente aos preceitos do in dubio pro operario, 

norma mais favorável e condição mais benéfica. (LEITE, 2019). 

Acerca da hipótese de existência de conflito, resta aparente que os denominados 
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hipersuficientes, abrangidos pelo artigo 444 da Consolidação das Leis do Trabalho, terão a 

hermenêutica do artigo 468 da mesma Lei afetada e fragilizada como consequência da 

prevalência da autonomia de vontade incorporada na reforma trabalhista. (FINCATO, 2019). 

Nesta seara, cabe analisar como o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entende a 

temática da alteração de regime de teletrabalho, para o regime presencial anterior, conforme o 

próprio parágrafo segundo do artigo 75-C, considerando a pertinência do artigo 468, ambos 

contidos na CLT: 

 

TELETRABALHO. RETORNO AO REGIME PRESENCIAL. PODER DIRETIVO 

DO EMPREGADOR. A determinação de retorno ao regime de trabalho presencial 

encontra-se inserida no poder diretivo do empregador, sem qualquer necessidade de 

consentimento do empregado, nos termos do artigo 75-C, parágrafo 2º, da CLT, 

incluído pela Reforma Trabalhista. E, nem se alegue violação ao artigo 468, da CLT, 

eis que o artigo 75-C, da CLT trata-se de norma específica ao teletrabalho. (SÃO 

PAULO, 2019, trt2.jus.br). 

 

Dentre os fundamentos observados neste caso, é perceptível que a autora laborava em 

regime presencial, e após acordo mútuo, começou a atuar em regime de teletrabalho, todavia, 

posteriormente o empregador determinou o retorno ao regime presencial. O entendimento 

acolhido, foi de que a determinação referente à alteração de regime, integra o poder diretivo do 

empregador, sem necessidade de consentimento do empregado, conforme a previsão do 

parágrafo segundo do artigo 75-C da CLT, contudo, não se entendeu que houve violação do 

artigo 468 da CLT, visto que o artigo 75-C trata de norma específica ao teletrabalho. 

No artigo seguinte, se encontra a previsão da responsabilidade acerca da infraestrutura e 

das respectivas ferramentas tecnológicas que estarão vinculadas à prestação dos serviços por 

trabalho remoto:  

 

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. (BRASIL, 2017, www.planalto.gov.br) 

 

Identificada a obrigatoriedade das cláusulas que versem no sentido da infraestrutura no 

contrato de trabalho, Fincato (2019) retoma à lógica protetiva laboral, salientando que na 

ausência de tais cláusulas, deve-se considerar a generalidade do risco do empreendimento ser 

atribuído ao empregador. Desta forma, em eventual litígio judicial, será o empregador 

responsável por ressarcir os custos que o teletrabalhador teve de desembolsar com a finalidade 

de compor a infraestrutura essencial para o desenvolvimento das atividades de trabalho remoto, 
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o que inclui a compra destes itens e a sua manutenção. 

Dentre o texto do dispositivo 75-D, é crucial discutir o termo ‘‘despesas’’ e a sua extensão 

no mundo fático. Neste seguimento a doutrina de forma comum, compreende as despesas 

domésticas ordinárias, que estão ligadas ao desempenho de tarefas usuais de teletrabalho, tais 

como elevação de gastos de energia elétrica, internet e telefonia. Não estando descartado os 

encargos de caráter excepcional, como passagens e hospedagem do teletrabalhador que 

necessariamente precisa comparecer a reuniões ou possíveis capacitações. Consoante com a 

evidência dos acordos de vontade, contida na reforma trabalhista, cabe a ressalva de que tais 

aspectos podem ser pactuados entre as partes, havendo inclusive a possibilidade de não 

pagamento por parte do empregador, caso haja consenso contratual. (FINCATO, 2019) 

O parágrafo único do mesmo artigo, exclui as utilidades mencionadas no caput da 

característica de remuneração, em equilíbrio com os itens previstos no parágrafo segundo do 

artigo 458 da CLT, bem como a excludente dos Lucros e Resultados (Lei 10.101/2000):  

 

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os 

efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que 

a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao 

empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou 

drogas nocivas. 

I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e 

utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço; 

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo 

os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático; 

III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso 

servido ou não por transporte público; 

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante 

seguro-saúde; 

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;  

VI – previdência privada;  

VIII - o valor correspondente ao vale-cultura. (BRASIL, 2017, www.planalto.gov.br, 

grifei) 

 

Neste teor, a doutrina nacional define o salário in natura como espécie de remuneração 

em itens ou serviços, o que se distingue do tradicional pagamento em dinheiro, nesta espécie o 

empregador paga diretamente ao empregado itens que são destinados às necessidades 

individuais do trabalhador, em conexão com o disposto contratual. (LEITE, 2019). 

Finalmente, o artigo 75-E retrata o controle do meio ambiente do trabalho, tutelando a 

integridade da salubridade do ambiente laboral, controlado de forma semelhante à atividade 

presencial tradicional, como o próprio artigo enfatiza, de forma ostensiva e com registros 

escritos: 

Art. 75-E.  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.  
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Parágrafo único.  O empregado deverá assinar termo de responsabilidade 

comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. (BRASIL, 

2017, www.planalto.gov.br). 

 

Nesta lógica é interessante a ressalva de que o regime de teletrabalho, não exclui a 

responsabilidade do empregador no que tange à acidentes e doenças consequentes da atividade 

laboral, o que enseja o dever de instrução para evitar incidentes, não obstante a obrigação do 

empregado, que deverá assinar termo de responsabilidade concernente às precauções. 

(ROMAR, 2018). 

 

3.5    Competência territorial e o trabalho remoto 

 

Concernente com a competência territorial e os princípios jurídicos da jurisdição no 

Direito do Trabalho brasileiro, poderá existir aparente conflito normativo quanto a 

transnacionalidade da prestação do serviço e a incidência da jurisdição. Neste sentido incumbe 

retratar o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, perante caso de 

existência comum de teletrabalho e presencialidade: 

 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL - TRABALHO PRESENCIAL NO EXTERIOR E 

VIRTUAL NO PAÍS - SUBORDINAÇÃO AO ESTABELECIMENTO DA 

EMPRESA NO BRASIL - COMODIDADE DO TRABALHADOR - PRINCÍPIOS 

JURÍDICOS DA JURISDIÇÃO. 1. Em depoimento pessoal o reclamante recorrente 

esclareceu ao Juízo que "foi contratado por telefone,... quando residia em Curitiba 

para trabalhar 30 dias em Luanda, Angola e 14 dias no Brasil". Portanto, 

inequivocamente, o foro da contratação do reclamante recorrente é a localidade de 

Curitiba, Estado do Paraná. Embora o reclamante recorrente afirme que trabalhava no 

Brasil em sistema de "home office" em Curitiba/PR, Salvador/BA e Belo 

Horizonte/MG, nenhuma das reclamadas possui estabelecimento na localidade de 

Belo Horizonte. O teletrabalho ocorre em ambiente virtual e, como tal, não é situado 

no espaço, não se alterando, portanto, a definição de localidade em Direito do 

Trabalho estabelecida segundo os princípios jurídicos da lex loci executionis 

contractus (Súmula no 207 do TST), da loci regit actum e do forum rei sitae (foro da 

situação do estabelecimento da empresa, no exterior). A transnacionalização do 

trabalho e a virtualização da prestação dos serviços não dilui os contornos do espaço 

territorial do solo brasileiro e nem dissolve o vínculo que o empregado tem com a 

localidade em que se encontra situada a empresa que o emprega, no Brasil. Desta 

forma a definição da competência territorial da Justiça do Trabalho para a hipótese do 

trabalhador brasileiro que presta serviços presenciais no exterior e teletrabalho em 

solo brasileiro, é ditada por interpretação analógica (artigo 8o, caput, da CLT) do 

preceito do artigo 651, § 1o, da CLT, que estabelece a regra da competência territorial 

para hipótese do trabalhado externo (prestado por agente ou viajante comercial), 

fixando-a na localidade em que a empresa tenha agência ou filial no Brasil, à qual 

esteja subordinado o empregado na execução do contrato de trabalho presencialmente 

no exterior e em ambiente virtual no Brasil. 2. O ordenamento jurídico carece de 

regras claras e precisas sobre a definição da competência territorial, especialmente 

diante dos questionamentos jurídicos relevantes do presente processo, que envolve a 

prestação parcial de trabalho presencial no exterior e a prestação parcial de trabalho 

virtual no Brasil, pelo que rejeitamos os argumentos recursais no sentido de que a 

competência territorial possa e deva ser estabelecida por comodidade do empregado 

no foro do seu domicílio, posto envolver questões fundamentais do exercício da 
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jurisdição, dentre elas a soberania nacional, o princípio jurídico da eficiência da 

Administração da Justiça (artigo 37, caput, CF/88), a garantia da razoável duração do 

processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (artigo 5o, inciso 

LXXVIII, CF/88) para ambos os litigantes, pois só a lei pode conferir tratamento 

privilegiado a qualquer das partes litigantes, para tanto devendo fundamentar a 

exceção legislativa imposta ao princípio da isonomia de tratamento que emana do 

artigo 5o, caput, da Constituição Federal de 1988, e cujos termos de cumprimento são 

ditados para o processo pelos demais incisos da mesma norma constitucional. (RIO 

DE JANEIRO, 2020, www.trt1.jus.br) 

 

Diante do caso em tela, é possível identificar que a Juíza Titular, com fundamento no 

artigo 75-B da CLT, classificou como trabalho telepresencial, tendo em vista o caráter hibrido 

da atividade, que por sua vez é desenvolvida em ambiente tipicamente virtual, operada com 

tecnologias de informação e comunicação, não existindo exigência legal, definindo que as 

atividades sejam exercidas em local pré-determinado para que esteja configurada a modalidade 

de teletrabalho. 

Ainda no tocante à modalidade do teletrabalho, há menção ao seu exercício em residência 

(home office), em escritórios profissionais sob modelo de coworking ou officesharing e ainda, 

a possiblidade de trabalhar on the run, onde o trabalhador presta o serviço de qualquer 

localidade, inclusive podendo prestar serviços para uma empresa brasileira residindo em outro 

país.  

Seguindo o perfil da virtualidade, que não se situa no espaço, segue o entendimento de 

que a transnacionalização do trabalho e a virtualização da prestação de serviços, não esvanece 

o território nacional e o vínculo do trabalhador com a localidade da empresa no Brasil.  E nesta 

acepção, a regra geral expressa no caput do artigo 651 da CLT não se relaciona com o caso 

concreto, sendo necessária a aplicação análoga da exceção do parágrafo primeiro deste artigo, 

garantindo ainda a celeridade processual da competência trabalhista, este dispositivo que 

abrange os agentes ou viajantes comerciais: 

 

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

localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao 

empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. 

§ 1º - Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será 

da Junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado 

esteja subordinado e, na falta, será competente a Junta da localização em que o 

empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima.  (BRASIL, 2017, 

www.planalto.gov.br) 

 

Complementando com trecho da decisão, o acolhimento da exceção de incompetência 

relativa, fundada na modalidade de teletrabalho somada à exceção prevista no parágrafo 

primeiro do artigo 651 da CLT: 
 

[...] Dessa forma, acolho exceção de incompetência relativa, tendo em vista se tratar 

da modalidade de trabalho telepresencial (art. 75-B e ss da CLT) [...] aplicando-se por 
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analogia a exceção prevista no paragrafo primeiro do artigo 651 da CLT c/c art. 8º, 

caput, CLT. Declino a competência para uma das Vara do Trabalho da Capital do Rio 

de Janeiro, determinando a remessa dos autos ao distribuidor, com as nossas 

homenagens. (RIO DE JANEIRO, 2020, www.trt1.jus.br) 

 

Isto posto, com apoio na doutrina pátria se torna cristalina a finalidade teológica da norma 

ao fixar a competência territorial, que atua com o escopo de facilitar o acesso do trabalhador à 

justiça, proporcionando praticidade para produção de provas, inclusão de testemunhas e 

diminuição de custos de deslocamento. (SCHIAVI, 2017). 

 

3.6    O direito à desconexão e os danos morais 

 

O direito à desconexão é associado ao exame da problemática que gira em torno da 

jornada de trabalho excessiva e os direitos fundamentais sociais encontrados no texto 

constitucional, à exemplo, direito à lazer, saúde e educação. O aspecto privado da relação de 

trabalho entre empregador e empregado não habilita a livre criação de regras, sendo 

imprescindível a atuação dos limitadores previstos em direito constitucional. Este complexo é 

expresso na jornada laboral, sendo impossível que as partes estipulem a jornada máxima de 

trabalho, tendo em vista a previsão de oito horas diárias e quarenta horas semanais do inciso 

XIII, artigo 7º da Constituição Federal. (HARFF, 2017). 

Na conjuntura dos danos morais e a humanização das relações trabalhistas promovidas 

pela Justiça do Trabalho, cabe examinar de que forma o Tribunal Superior do Trabalho trata o 

dano existencial causado por meio de tecnologias de comunicação: 

 

RECURSO DE REVISTA DO EMPREGADO . PROCESSO SUBMETIDO À 

SISTEMÁTICA DA LEI 13.467/2017 . DANOS MORAIS. COBRANÇA DE 

CUMPRIMENTO DE METAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. O TRT consignou que " [a] utilização do Whatsapp para 

a cobrança de metas, até mesmo fora do horário de trabalho, ficou evidenciada " - pág. 

478. Condutas como esta extrapolam os limites aceitáveis no exercício do poder 

potestativo (diretivo do trabalho dos empregados) pelo empregador, gerando ao 

trabalhador apreensão, insegurança e angústia. Nesse contexto, embora o Tribunal 

Regional tenha entendido pela ausência de ato ilícito apto a ensejar prejuízo moral ao 

empregado, sob o fundamento de que não havia punição para aqueles que não 

respondessem às mensagens de cobrança de metas, é desnecessária a prova do 

prejuízo imaterial, porquanto o dano moral, na espécie, é presumido (in re ipsa) , 

pressupondo apenas a prova dos fatos, mas não do dano em si. Recurso de revista 

conhecido por divergência jurisprudencial e provido ". (BRASIL, 2018, 

www.tst.jus.br). 
 

Neste caso específico foi identificado que o empregador extrapola os limites do razoável 

e da prática do direito potestativo, pelo fato de enviar mensagens ao seu empregado no 
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aplicativo whatsapp, a fim de cobrar o cumprimento de metas fora do horário de trabalho 

estipulado, provocando o desequilíbrio emocional do empregado. É neste sentido que a 

prevalência do princípio da privacidade e da desconexão ensejaram a indenização por danos 

morais em favor do empregado, estando caracterizados os elementos da responsabilidade do 

empregador: dano, culpa e nexo causal. 

Apesar de o dano moral possuir complexidade e vastas diretrizes conceituais na doutrina 

nacional, considerando o caso examinado, cabe conceituar o direito moral vinculado à alteração 

negativa do estado anímico ou psicológico do indivíduo. Portanto, Andrade (2003, p. 3-6) 

referente ao tema expõe: ‘‘Identifica-se, assim, o dano moral com a dor, em seu sentido mais 

amplo, englobando não apenas a dor física, mas também os sentimentos negativos, como a 

tristeza, a angústia, a amargura, a vergonha, a humilhação. É a dor moral ou o sofrimento do 

indivíduo’’. 

No teor da decisão é possível identificar críticas à reforma trabalhista, no que concerne à 

regulamentação do teletrabalho e as suas lacunas, com indicação de carência de punições que 

versem sobre a comunicação fora do horário de trabalho. Atinente à tese fundamentada, há 

menção à legislação francesa, e neste teor, é pertinente mencionar que a BBC News (2017) 

reportou o fato de a legislação francesa, em janeiro de 2017, transformou o direito à desconexão 

em lei, permitindo que os empregados ignorem e-mails e mensagens de trabalho em horários 

de folga. 

 

3.7    Direito Comparado: Portugal e França 

 

Considerando que a presença do trabalho remoto em harmonia com a virtualização e 

acessibilidade à novas tecnologias informacionais têm aumentado exponencialmente em todas 

as sociedades do mundo, analisar por meio de direito comparado, de que forma as regiões mais 

experientes reagiram à globalização e instituíram suas normas, se torna elementar para a 

pesquisa. 

Em Portugal a modalidade de teletrabalho ganhou espaço legislativo no ano de 2003, com 

influência direta do Acordo-Quatro europeu, que teve como pauta o próprio teletrabalho em 

2002, a modalidade tem previsão nos artigos 165 a 171 do Código de Trabalho vigente. No 

tocante ao conceito jurídico, o artigo 165 define a modalidade como: “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”. Apesar da semelhança com 

o ordenamento jurídico brasileiro, no conceito e nas disposições gerais, consoante com o 
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conhecimento de Melo (2018), as particularidades começam a surgir a partir do artigo 167, que 

nitidamente trata da hipótese em que o trabalhador já está vinculado a empresa, e então irá atuar 

em teletrabalho, neste caso, a norma estipula contrato de trabalho por prazo determinado, sendo 

este de três anos ou por período determinado em acordos de trabalho coletivos. 

Quanto a conversão de trabalho presencial para teletrabalho, ou revés, 

indispensavelmente deverá ocorrer acordo entre as partes, não sendo faculdade do empregador 

a alteração unilateral. A propriedade dos instrumentos de trabalho, sua manutenção e instalação, 

devem ser determinados no contrato de teletrabalho, contudo, caso não haja disposição nesse 

sentido, a presunção é relativa, interpretando que os instrumentos pertencem ao empregador e 

que os custos estão inseridos na responsabilidade. Ressalvado que o legislador atribuiu o dever 

de cuidado, e em regra, os instrumentos são destinados exclusivamente ao desempenho do 

trabalho. 

No artigo 170 se identifica que a legislação se preocupa com a privacidade do 

teletrabalhador, respeitando o devido descanso e repouso com sua família. As boas condições 

de trabalho é fator substancial da responsabilidade do empregador, devendo absorver o cuidado 

físico e psicológico do teletrabalhador, especialmente sob a hipótese de o exercício da função 

ser em domicílio, onde se encontra disposto que haverá horário para visitas focadas no controle 

da atividade laboral e dos respectivos instrumentos. Estas visitas ocorrerão entre as 9:00 horas 

e as 19:00 horas, na presença do teletrabalhador ou de pessoa por ele designada. 

Por fim, ainda congruente com os ensinamentos de Melo (2018), é perceptível que a 

legislação portuguesa se preocupa com a possibilidade de haver confusão entre a vida privada 

do teletrabalhador, e o exercício de sua atividade laboral em sua própria residência. 

Ainda dentre o território europeu, a França, também influenciada pelo Acordo-Quadro 

europeu de 2002 sobre o teletrabalho, incorporou a modalidade ao direito interno francês, a 

princípio, no setor privado por meio do Acordo Nacional Interprofissional (ANI) de 2005 e pela 

Lei n. 2012-387 de 2012 (Loi Warsman), implementando ao setor público, posteriormente, com 

a Lei n. 2012-347 de 2012 (Loi Sauvadet).  

O conceito e as disposições acerca do teletrabalho podem ser verificados nos artigos 

L1222-9 a L1222-11, integrantes do Código do Trabalho francês, e na seara comparativa entre 

o direito brasileiro e francês, cabe observar o instrumento para implementação do teletrabalho, 

as cláusulas essenciais, os direitos do teletrabalhador e os deveres do empregador. 

 Em harmonia com o conhecimento de Gauriau (2019), na França, o teletrabalho pode ser 

incorporado por acordo coletivo, documento consultivo em relação ao Comitê Econômico e 

Social, ou ainda, por força de ausências destes, contrato individual de trabalho. Na França 
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existem inúmeros acordos coletivos com a pauta de teletrabalho, e tais acordos revelam a 

modalidade como ato voluntário do empregado, que tem o escopo de alcançar melhor qualidade 

de vida e maior grau de produtividade, gerindo a sua vida particular e profissional com destreza. 

É no teor destes acordos que se encontram as disposições relativas aos equipamentos de 

trabalho, organização, horários definidos, possíveis indenizações, formações e treinamentos. 

Diante das cláusulas essenciais presentes no direito francês, o contrato de trabalho deve 

conter as condições para a alteração do trabalho presencial para o teletrabalho e o revés, as 

formas de aceitação do empregado em relação à incorporação do teletrabalho, os métodos de 

controle de jornada ou carga de trabalho, períodos de contato entre empregado e empregador, 

e as disposições para que pessoas com deficiência tenham acesso ao regime de teletrabalho. 

Pertinente aos direitos do teletrabalhador, a legislação francesa atribui igualdade de 

tratamento, sendo este possuidor dos direitos individuais e coletivos idênticos ao trabalhador 

presencial. Ademais, se tratando da jornada de trabalho e o seu respectivo controle, o Código 

do Trabalho francês normatiza que os horários disponíveis para contato com o teletrabalhador 

devem ser definidos no contrato de trabalho. 

Os deveres do empregador na esfera do teletrabalho francês abrangem a obrigação de 

informação que versa sobre o uso dos equipamentos para prestação dos serviços, manuseio dos 

mesmo e possíveis restrições ou sanções. Ainda quanto a responsabilidade do empregador, 

convém mencionar que a legislação trabalhista francesa determina a execução de uma entrevista 

anual, onde deverão ser avaliadas as condições laborais de cunho organizacional, prevenção de 

riscos profissionais vinculados à saúde mental e física, ou ainda dialogar acerca de eventual 

necessidade de treinamento ou formação para o desenvolvimento do trabalho. 

Observado o conteúdo dos artigos da legislação trabalhista nacional, contidos no Capítulo 

II-A do Título II da CLT e investigados anteriormente, se constata que o direito brasileiro e o 

francês são semelhantes quanto ao conceito da modalidade e a sua prestação, sendo esta 

possível por meio de acordo coletivo ou contrato individual de trabalho. Contudo, as suas 

semelhanças vão além, e podem ser verificadas na essência dos artigos 75-C, 75-D e 75-E da 

CLT, que exigem a especificidade das atividades que serão devolvidas, a possibilidade de 

alteração de regime e disposição sobre os equipamentos e os custos vinculados à manutenção. 

Não obstante, a maior divergência entre as normas do teletrabalho na França e no Brasil, 

está na matéria do controle de jornada, onde no Brasil é verificável a partir do conteúdo do 

artigo 62, inciso III da CLT, que a norma desconsidera os empregados em regime de 

teletrabalho, do regime de controle de jornada, cujo o capítulo da lei discorre especificamente. 

No teor do que pode ser observado, na legislação trabalhista francesa a jornada de trabalho 
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do teletrabalhador é controlada, e adequa-se ao que Gauriau (2019, p. 134) percebe dentre as 

disposições imprescindíveis da convenção coletiva, ou contrato de teletrabalho: 

 

[...] As modalidades de controle do tempo de trabalho do teletrabalhador. Se o 

empregado estiver sujeito a um horário de trabalho, deverá exisitir um meio que 

permita a contagem das horas trabalhadas. Como por exemplo, uma declaração do 

empregado ou o registro do tempo de trabalho no computador (“login/log off”), etc.; 

- Os métodos de verificação da carga de trabalho do empregado (artigo L1222-9); - 

Os períodos durante a jornada de trabalho nos quais o empregador pode entrar em 

contato com o teletrabalhador (artigo L1222-9). 

 

Na presença do disposto, há menção ao sistema de login/logoff, comum em diversas áreas 

de atuação laboral, podendo ser compreendida como um software, pelo qual a empresa poderá 

contar com o registro dos horários, e momentos nos quais o teletrabalhador estará atuando, 

sendo possível o contato bidirecional entre eles nestes períodos. 
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4    O LEGADO DA PANDEMIA E O CENÁRIO PÓS-PANDEMIA 

 

4.1 A movimentação legislativa durante a pandemia de Covid-19 

 

Considerando o contexto do ano de 2019, o termo Covid-19 se refere à doença causada 

pelo novo Coronavirus, este nome técnico que tem a sua origem nas declarações oficiais da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que surgem em forma de alerta, após a divulgação 

pública do governo chinês, a respeito dos primeiros casos de doenças resultantes de um novo 

Coronavírus, na populosa cidade de Wuhan. É notório que o vírus se disseminou rapidamente 

por grande parte dos continentes, e após a grave elevação de casos no território europeu, o 

Ministério da Saúde comunicou a chegada do vírus no Brasil, em fevereiro de 2020. (ALVES, 

2020). 

De forma subsequente, o Governo Federal publicou a Lei 13.979/2020 a fim de 

normatizar medidas contra o Coronavírus, estipulando medidas de isolamento, bem como, a 

quarentena. Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de 

Covid-19, a situação de pandemia é caracterizada pela disseminação de uma doença a nível 

global, afetando um número significativo de pessoas em diferentes localidades, o que por 

consequência, impacta além da esfera da saúde, o âmbito social, econômico, politico e cultural. 

(Rossini, 2020). 

A pandemia do novo Coronavírus trouxe consigo, inúmeras preocupações e incertezas, 

principalmente no que diz respeito à preservação de vidas e a manutenção das relações 

socioeconômicas. Com o escopo de preservar a saúde, com foco nas pessoas mais vulneráveis, 

e no controle da capacidade dos sistemas de saúde, a Organização Mundial da Saúde indicou 

critérios para introdução do distanciamento físico nos países do globo, e nesta seara o trabalho 

remoto se encaixa como alternativa. (GAUCHAZH, 2020) 

O teletrabalho, não tão expressivo no Brasil até o acometimento da pandemia, se 

intensificou, mesmo que de maneira, a princípio, eventual, o que evitou com que muitas 

empresas congelassem o seu funcionamento completamente, consoante com as recomendações 

do Ministério da Saúde Brasileiro, que indicou a adoção do regime de teletrabalho para que os 

funcionários continuassem a exercer as suas funções com segurança e menos exposição ao 

vírus. (SANTOS, 2020). 

Este quadro fático conta com respaldo em recente entendimento do Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região, que absorve a importância da adoção de medidas de prevenção, proteção 

à vida, e à saúde dos trabalhadores, em sintonia com a constitucionalidade destes direitos: 
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MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. ESCRITÓRIO DE 

CONTABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE TELETRABALHO. Não há ilegalidade 

em decisão que concede tutela de urgência para determinar realização de trabalho em 

homeoffice (modalidade teletrabalho) em observância a determinações do decreto 

municipal, as quais, diante da competência legislativa suplementar do respectivo ente 

federativo, prevalecem sobre o decreto estadual. A legalidade do ato assim foi 

considerada quando da decisão liminar no presente mandado de segurança em razão 

de que, no momento em que proferida, não havia probabilidade do direito vindicado, 

considerando-se as determinações governamentais daquele momento (em especial do 

Decreto Municipal de Porto Alegre nº 20.534 de 31 de março). Seguraça denegada. 

(RIO GRANDE DO SUL, 2020, www.trt4.jus.br). 

 

Constata-se no corpo do artigo 7º, inciso XXII da Constituição Federal, o direito à redução 

dos riscos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais, dispositivo que se soma ao artigo 157, 

I, da CLT, que direciona a responsabilidade de cumprimento de normas de segurança e 

medicina do trabalho à empresa. Neste senso, o fato em questão apresenta caso de 

suplementação da legislação estadual, conforme a predominância de interesse específico do 

município de Porto Alegre, que no período em questão, apresentava normas mais restritivas ao 

funcionamento de todos os estabelecimentos de serviços, fator substancial para a 

implementação do trabalho em home office requerido. 

Na seara do Direito do Trabalho, houve a edição da Medida Provisória 926, responsável 

por instituir o programa emergencial de regulamentação e suspensão dos contratos de trabalho, 

além da redução proporcional salarial e da jornada de trabalho, não obstante a seção sobre o 

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. (BRASIL, 2020). 

Porém sob o prisma do teletrabalho, em março de 2020, foi publicada a Medida Provisória 

927, contendo orientação normativa acerca da modalidade de teletrabalho. No primeiro artigo 

é estabelecido o período de sua vigência, estando limitada ao período incidental de força maior, 

conforme dispõe precisamente os artigos 501 a 504 do capítulo VIII da CLT, em concordância 

com o Decreto Legislativo n. 6 de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública. O 

capítulo II da Medida Provisória, institui o conteúdo exclusivo do teletrabalho: 

 

Artigo 4º. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 

empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o 

teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o 

retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos 

individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio no contrato individual de 

trabalho.  

§ 1º. Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se teletrabalho, trabalho 

remoto ou trabalho à distância, a prestação de serviços preponderantemente ou 

totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnólogas de 

informação e comunicação que, por sua natureza não configurem trabalho externo, 

aplicável o disposto no inciso III do caput do art. 62 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 
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§ 2º. A alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência 

de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico. 

§ 3º. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou 

pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e 

adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e ao 

reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, 

firmado previamente ou no prazo de trinta dias, contado da data da mudança do regime 

de trabalho. 

§ 4º. Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a 

infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto 

ou do trabalho à distância:  

I – o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar 

por serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial; ou 

II – na impossibilidade de fornecimento do regime de comodato de que trata o inciso 

I, o período da jornada de trabalho será computado como tempo de trabalho à 

disposição do empregador. 

§ 5º. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de 

trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão 

ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. 

(BRASIL, 2020, www.planalto.gov.br). 

 

Neste sentido, investiga-se o que os dispositivos normatizam, com orientação dos 

relevantes conhecimentos de Stürmer e Fincato (2020). No conteúdo do artigo 4º é exposto o 

estado de calamidade pública e a prevalência do direito potestativo do empregador, não se 

confundindo com a possibilidade de alteração contratual lesiva, pelo fato de que a autorização 

é originária de políticas públicas direcionadas à proteção do contágio coletivo. A referenciada 

alteração é apresentada no sentido de transição do trabalho presencial tradicional para o 

teletrabalho, inobstante outro formato remoto de prestação de serviços, estando protegido o 

retorno ao regime tradicional independentemente de acordos individuais e coletivos, ou registro 

prévio no contrato, tendo em vista o foco na eficácia do distanciamento físico.  

No parágrafo primeiro do mesmo artigo, o dispositivo traz a abrangência da espécie de 

trabalho a distância, sendo possível qualquer modalidade com tais características para que se 

enfrente o cenário de pandemia, estando incluso o trabalho em domicílio no sentido estrito. 

Subsequente, o parágrafo segundo alerta para a boa-fé do empregador, devendo 

cientificar o empregado com antecedência, se verificando a exceção em relação à regra geral 

de quinze dias do artigo 75-C, § 2º da CLT, aqui estando diluída à 48 horas.  

No terceiro parágrafo há disposição para que reste esclarecido de quem é a 

responsabilidade sobre a composição da infraestrutura e equipamentos tecnológicos, que deverá 

constar de forma escrita, ajustado com antecedência, ou deverá respeitar o prazo de trinta dias 

a partir da alteração do regime de trabalho.  

O parágrafo quarto abarca a hipótese em que o trabalhador não possui a infraestrutura e 

a tecnologia necessária para o desenvolvimento da atividade, estando prevista a faculdade do 

empregador fornecer tal estrutura por regime de comodato, não restando obrigado a arcar com 
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as despesas decorrentes da utilização das ferramentas, mas caso o faça, este não se enquadra 

como verba de natureza salarial. Além disso, existem cenários onde o empregador não possui 

condições para disponibilizar os referidos equipamentos em regime de comodato aos 

trabalhadores, portanto, se não houver como realizar as atividades propostas, o período será 

configurado como tempo à disposição do empregador. 

A disposição do quinto e último parágrafo deste artigo, pode gerar estranheza ao tratar da 

relação entre tempo à disposição do empregador e o uso de aplicações de comunicação fora do 

limite da jornada de trabalho, visto que, em regra, a modalidade de teletrabalho não está sujeita 

à jornada, horas extras ou sobreaviso. (STÜRMER; FINCATO, 2020). 

O artigo 5º da Medida Provisória em questão, por sua vez, trata de incorporar os 

estagiários e aprendizes ao regime de teletrabalho, sem prejuízo às normas regulamentadoras 

do estagiário contidas na Lei 11.788/08: ‘‘Art. 5º. Fica permitida a adoção do regime de 

teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes, nos termos 

do disposto neste Capítulo’’ (BRASIL, 2021, www.planalto.gov.br). 

Por fim, ainda com suporte na doutrina de Stürmer e Fincato (2020), se torna perceptível 

que a Medida Provisória supracitada não abarcou nenhum dispositivo que verse sobre a 

prevenção de doenças e acidentes de trabalho, o que por consequência, comina na aplicação da 

regra geral prevista no artigo 75-E da CLT. 

Observada a espécie de Medida Provisória e a inércia do Senado Federal, combinado com 

o artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, se constata que a norma em questão se encontra 

caducada, entretanto o Supremo Tribunal Federal entende que os atos praticados durante o 

período vigente são válidos. Consequentemente, os artigos primordiais da CLT que tratam do 

teletrabalho, voltam a ser os únicos reguladores da matéria em questão, devendo inclusive, 

haver adaptação dos contratos em andamento que apresentem conflitos com os dispositivos. 

(SERAU JUNIOR; LANTAS, 2020). Deste modo, com o fim da validade da Medida Provisória, 

o empregador não poderá determinar a alteração de regime para teletrabalho sem acordo mútuo 

com o trabalhador, além de estagiários e aprendizes não estarem mais associados ao regime de 

trabalho remoto. 

Jorge Neto, Cavalcante e Wenzel (2020, p. 5), em face da Medida Provisória 927/2020, 

e os dispositivos anteriores da CLT, retratam a complexidade analítica da particularidade de 

cada situação, em especial à identificação, ou não, de jornada complementar no teletrabalho: 

 

Quanto à jornada de trabalho, não só pela MP 927, como pelo legislador consolidado 

(art. 62, III), o teletrabalhador não tem direito à percepção de horas extras. Porém, a 

existência ou não de jornada suplementar para o teletrabalhador haverá de ser 
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constatada em função do caso concreto (princípio da primazia da realidade), 

analisando-se, por exemplo: a existência de ferramentas de controles de horário, o 

número de horas dispendido para a realização das tarefas; o tempo para a realização 

de cada tarefa; o prazo estipulado para a entrega da tarefa; o número de toques, 

programas de controle de acesso e de jornada de trabalho etc. Somente em face das 

peculiaridades de cada situação é que se pode dizer se o teletrabalhador possui ou não 

um controle indireto sobre a sua prestação diária dos serviços e, consequentemente, 

deverá ser remunerado pela jornada extraordinária realizada. 

 

De forma adicional é perceptível a relevância do princípio da primazia da realidade, que 

possui caráter imprescindível na avaliação do equilíbrio da relação de trabalho, ainda havendo 

menção a possibilidade de aderir à softwares para facilitar o controle da atividade, evitando a 

exploração fulltime, e proporcionando transparência para a jornada de trabalho. Concernente às 

peculiaridades de gestão de horários e autonomia do teletrabalho, vale mencionar o 

entendimento recente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no tocante à fixação de 

horário de trabalho, ou o controle deste: 

 

TELETRABALHO. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM FIXAÇÃO DE 

HORÁRIO DE TRABALHO. Incontroverso que a reclamante exercia atividade em 

teletrabalho, possuindo autonomia e liberdade para gerir seus horários de trabalho, 

não sendo possível que a reclamada fixe horários ou os controle, configurado óbice 

ao deferimento de horas extras nos moldes postulados pela autora em sede recursal. 

Inteligência do art. 75-B e Parágrafo único, da CLT, acrescidos pela Lei 13.467/2017. 

(RIO GRANDE DO SUL, 2020, www.trt4.jus.br). 
 

No caso específico, o juízo fundamenta que a autonomia e a liberdade na gestão do 

horário de trabalho, como características inerentes a própria modalidade, afastam o controle por 

parte do empregador, o que impede a concessão das horas extras postuladas em sede recursal. 

Considerando a relevância sanitária da determinação dos grupos de risco de uma doença, 

no que se refere à Covid-19 que no presente momento assola a humanidade com caráter de 

pandemia, é imprescindível transpor o conhecimento de que doenças crônicas associadas, são 

nomeadas como comorbidades, e tais enfermidades são fatores elementares no contexto da 

evolução da doença no paciente, na hipótese de portar uma doença de base. (CHAVES et al, 

2020). 

Diante da existência de comorbidades associadas ao novo Coronavírus e a modalidade de 

teletrabalho, é válido investigar de que forma estão orientadas as discussões e decisões jurídicas 

sobre esta temática no presente. No que tange à prestação de serviço sob modalidade de 

teletrabalho, por profissional da saúde, da linha de frente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul decidiu recentemente: 

 

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 
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PÚBLICA. município de estância velha. teletrabalho. profissional da linha de frente. 

incompatibilidade do labor com a prestação à distância. sentença de improcedência 

mantida por seus próprios fundamentos. (RIO GRANDE DO SUL, 2020, 

www.trt4.jus.br). 

 

No caso colacionado, a demandante atua como auxiliar de enfermagem, e narra pertencer 

ao grupo de risco em relação à pandemia do novo Coronavirus pelo fato de ter mais de sessenta 

anos. Entretanto, não houve apresentação de laudo médico que respalde a existência de alguma 

comorbidade, o que somado às atribuições primordiais de seu cargo profissional, que é de estar 

na linha de frente do combate às doenças, gerou a negativa ao teletrabalho, não obstante o 

embasamento no decreto municipal que trata sobre o enfrentamento da pandemia. 

Ademais, também como objeto de análise, cabe o recente entendimento do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região, que recentemente decidiu acerca da convocação à 

modalidade presencial, de empregados que coabitam com pessoas integrantes do grupo de risco: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. BANCO DO BRASIL. COVID-19. 

CONVOCAÇÃO DE EMPREGADOS QUE COABITAM COM PESSOAS DO 

GRUPO DE RISCO. POSSIBILIDADE. I - Inexiste obrigação legal, normativa ou 

regulamentar que proíba a convocação para atividades presenciais de empregados que 

coabitam com pessoas do grupo de risco. II - A extensão do teletrabalho a todos os 

empregados "coabitantes", implementada em março de 2020 pelo Banco do Brasil, 

adotada num cenário de total incerteza quanto a diversos aspectos da pandemia do 

COVID-19, deve ser compreendida e interpretada como uma medida preventiva, de 

caráter excepcional e urgente, e não como uma regra contratual que não comporta 

modificação, albergada pelo princípio da inalterabilidade contratual lesiva (art. 

468, caput, da CLT). III - A existência de Acordo Coletivo de Trabalho que prioriza 

o teletrabalho aos integrantes do "grupo de risco", conferindo-lhes uma situação 

própria e distinta dos demais empregados, enfraquece a pretensão oposta pelo 

litisconsorte ao impetrante, no sentido de exigir o mesmo tratamento a um grupo de 

empregados ("coabitantes") não contemplado na negociação coletiva. IV - Precedente 

desta 1ª SDI em situação análoga envolvendo a ECT. V - Segurança concedida para 

cassar a decisão que determinou ao impetrante, Banco do Brasil, que "se abstenha de 

convocar, para as atividades presenciais, aqueles empregados que coabitam com 

pessoas do grupo de risco, enquanto perdurar o estado de calamidade pública." (RIO 

GRANDE DO SUL, 2020, www.trt4.jus.br, grifo do autor). 

 

Examinado o caso supracitado, é notório que houve a celebração de um acordo coletivo 

em conexão com as entidades sindicais, com teor específico à situação dos trabalhadores no 

período de pandemia, restando acordado a restrição de que tão somente os trabalhadores 

pertencentes ao grupo de risco são dotados de prioridade para o teletrabalho, e não todos aqueles 

que coabitam com pessoas nesta situação. Deste modo, é evidente a prevalência da convenção 

coletiva, conforme a previsão do dispositivo reformista, mais precisamente o artigo 611-A da 

CLT: "Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre 

a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: [...] VIII – teletrabalho’’ (BRASIL, 2021, 

www.planalto.gov.br). Ainda atinente ao caso, há menção à inexistência de obrigação legal, 
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normativa ou regulamentar, que torne defeso o exercício da atividade presencial por 

empregados que coabitam com pessoas do grupo de risco. 

No mesmo sentido da decisão elencada, há orientação jurisprudencial de caso similar e 

também atual, do próprio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: 

 

CORREIOS. PANDEMIA. TRABALHO REMOTO. REVOGAÇÃO DE NORMA 

REGULAMENTAR. EMPREGADOS QUE COABITAM COM GESTANTES, 

LACTANTES, PESSOAS DO GRUPO DE RISCO E QUE POSSUAM FILHOS EM 

IDADE ESCOLAR. A decisão da empregadora em não manter a autorização para o 

afastamento e a realização de trabalho remoto dos trabalhadores que autodeclaram 

coabitar com filhos em idade escolar, gestantes, lactantes e pessoas de grupo de risco, 

sem prejuízos da remuneração, não se reveste de ilegalidade, uma vez que o trabalho 

presencial destes empregados não está vedado pelos regramentos elaborados para 

crise gerada pela pandemia da COVID-19. (RIO GRANDE DO SUL, 2020, 

www.trt4.jus.br). 

 

É visível a complexidade absorvida por casos como os colacionados, como o relator 

Fabiano Holz Beserra afirma dentre a fundamentação, há uma fragilidade e delicadeza ao tratar 

do confronto entre o direito fundamental à vida e a obrigatoriedade do Estado, em manter o 

funcionamento da prestação dos serviços essenciais à população. Todavia, a partir do voto 

divergente do desembargador Rosiul de Freitas Azambuja, a orientação é no sentido de que não 

há ilegalidade no ato da empregadora não manter a autorização para afastamento e realização 

de trabalho remoto dos trabalhadores que coabitam com filhos em idade escolar, gestantes, 

lactantes e pessoas do grupo de risco, com alicerce no fundamento de que não há vedação neste 

sentido, nos regramentos da crise da Covid-19. 

Ademais, outro aspecto que demonstra relevância na temática deste trabalho, é o de relatar 

que o teletrabalho teve sua regulamentação no âmbito do Governo Federal durante a pandemia, 

por meio da Instrução Normativa de n. 65 no ano de 2020. Conforme dispõe a ANESP (2020), 

o instrumento estabelece orientações que devem ser observadas pelos órgãos e entidades que 

integram o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal. Para a Instrução Normativa n. 

65 o teletrabalho é conceituado como: 

 

Modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada regular pelo participante 

pode ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em regime de execução 

parcial ou integral, de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos, para 

a execução de atividades que sejam passíveis de controle e que possuam metas, prazos 

e entregas previamente definidos e, ainda, que não configurem trabalho externo, 

dispensado do controle de frequência. (ANESP, 2020, www.anesp.org.br). 

 

Isto posto, no sentido conceitual não se identifica nenhuma novidade, mas é notável que há 

previsão de controle e estipulação de metas para as atividades, o que na prática contará com o 
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auxílio de softwares para o cumprimento de prazos e entregas, uma alternativa funcional e 

comum em países como a França. 

 

4.2 O crescimento exponencial do teletrabalho sob uma perspectiva otimista 

 

Para mensurar o legado que o teletrabalho está deixando em nosso país, deve-se analisar, 

para além da esfera jurídica, como o crescimento exponencial da modalidade vem se 

comportando socialmente em lato sensu. Atentando ao cenário de pandemia e a necessidade do 

distanciamento físico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que 7,9 

milhões de pessoas estão trabalhando remotamente durante a pandemia, com dados referentes 

ao ano de 2020: 

 

Figura 3 – Pessoas trabalhando remotamente no Brasil. 

 

Fonte: (IBGE, 2020, www.covid19.ibge.gov.br). 

 

Com este panorama, é interessante verificar as ocupações com maior possibilidade de 

teletrabalho, conforme Góes, Martins e Nascimento (2020, p. 5): 

 

Figura 4 – Ocupações com maior possibilidade de teletrabalho 
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Diante da figura é perceptível o destaque dos profissionais das ciências e intelectuais com 

65%, seguidos dos cargos de diretores e gerentes com 61%, e posteriormente os trabalhadores 

de apoio administrativo, que apresenta o percentual de 41%. 

A próxima figura é atinente ao nível de instrução com a maior proporção de pessoas em 

trabalho remoto, conforme dados de novembro de 2020 do IBGE: 

 

Figura 5 – Nível de instrução das pessoas que estão em trabalho remoto. 

 

Fonte: (IBGE, 2020, www.covid19.ibge.gov.br). 

 

É possível verificar que a maior parcela das pessoas que estão exercendo trabalho remoto, 

pertence à seção de pessoas que possuem ensino superior completo ou pós graduação, somando 

27,1% do total de trabalhadores remotos. Estes dados fomentam a teoria contida no artigo 

analítico supracitado neste trabalho, de Sroka (2018), onde é disposto que o teletrabalho é mais 

comum entre os knowledge workers (trabalhadores atualizados e que possuem afinidade com 

as tecnologias), e pessoas altamente qualificadas. 

Por meio das investigações deste trabalho, no que tange à experiência do teletrabalho 

durante a pandemia do novo Coronavirus, existem alicerces que orientam para uma perspectiva 

otimista da modalidade para um futuro próximo, no pós-pandemia. Neste teor, a teoria do 

sociólogo Domenico de Masi acerca do aumento da virtualidade e da autonomia de tempo e 

métodos das interações laborais aflora no presente cenário que a humanidade vivencia, e mais 

do que nunca, com propulsão de crescimento. 

No momento em que a pandemia for superada, vamos nos deparar com um novo normal 

nos escritórios do mundo inteiro, com incentivo significativo ao teletrabalho e home office, 

porém este fato não obsta a necessidade de inovação na reestrutura das empresas, que deverão 

juntamente com a adesão de novas tecnologias, se adaptar à uma cultura de trabalho remoto. 

(AROS, 2020) 

Em recente pesquisa sobre o teletrabalho, o DataSenado apontou para o aumento 
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significativa da produtividade individual e da empresa que operou sob tal regime, incluindo 

pontos positivos como horário flexível, não deslocamento até o trabalho e aumento do nível de 

bem-estar pessoal. Porém, em contrapartida, as dificuldades se apresentaram relacionadas 

principalmente com a infraestrutura vinculada ao teletrabalho, havendo reclamações quanto ao 

não fornecimento das ferramentas pela empresa, sendo necessário a utilização de seus próprios 

equipamentos particulares. (IBGESP, 2020) 

Por fim, é valido mencionar que dados do Instituto de Economia Aplicada (Ipea) apontam 

que o regime de teletrabalho, poderá ser adotado em 22,7% das ocupações nacionais, podendo 

alcançar cerca de 20 milhões de trabalhadores. Dentro dos resultados de suas analises, há o 

apontamento de que o estado brasileiro que possui maior potencial para o exercício do 

teletrabalho é o Distrito Federal, seguido respectivamente pelo estado de São Paulo e Rio de 

Janeiro. (IPEA, 2020). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Sob o prisma de uma crise, em específico, a gerada pelo cenário de pandemia de Covid-

19, surgem incertezas e preocupações em toda a população, desde o princípio a angustia foi 

generalizada, pelo fato de não conhecermos os precisos impactos do novo Coronavirus, e 

estarmos incertos de como seriam os dias futuros. Porém, o caráter emergencial e incidental da 

pandemia, acometeu as relações de trabalho, proporcionando a aceleração da assimilação 

normativa da modalidade de teletrabalho. Neste contexto, com a evidência do teletrabalho, é 

possível interpretar a sua versatilidade apoiada na flexibilização da jornada de trabalho e a 

liberdade espacial de prestar o serviço de qualquer localidade.  

A sua utilidade à sociedade, mantendo a harmonia com teorias de décadas atrás, 

possibilita a inclusão de pessoas com deficiências ao mercado de trabalho, além de reduzir 

custos em lato sensu. Estas teorias que em síntese, eram tímidas iniciativas, mas não deixavam 

de absorver consigo, uma certa ousadia no uso da tecnologia. Não obstante, a atenção ao meio 

ambiente de trabalho equilibrado, com foco em temas como ergonomia e prevenção de 

acidentes e doenças, são aspectos que merecem zelo, a fim de não se tornarem desvantagens no 

que tange à incorporação do trabalho remoto. 

O contexto histórico demonstra uma gradativa ascensão do teletrabalho, mas foi o cenário 

de pandemia, o responsável pela astronômica relevância da modalidade. No território europeu 

o teletrabalho já se fazia presente e funcional, porém no Brasil, a adesão emergencial da 

modalidade trouxe discussões jurídicas de suma importância. A origem do teletrabalho na 

legislação natural apresenta obscuridade e incertezas quanto a sua aplicação aos casos 

concretos, e neste sentido, o texto reformista da Lei 13.467/2017 instituiu um capítulo exclusivo 

para a modalidade. 

O comparativo entre o direito nacional e o direito europeu possibilita captar semelhanças, 

entretanto, é possível absorver de um território que tem mais bagagem prática com a 

modalidade, o alerta em relação à ambivalência de determinados pontos do teletrabalho, como 

o da conectividade, que apesar de frutífera e versátil, deve respeitar o tênue limite entre o 

contato de caráter laborativo e a invasão da privacidade do trabalhador. 

 A declaração do estado de calamidade pública abarcou a determinação de normas 

temporárias como a Medida Provisória 927/2020, dotada de flexibilidade atinente às 

formalidades, e faculdade quanto à incorporação do regime, o que não deixa de caracterizar um 

passo a frente para que o legislador, tribunais e juristas se posicionem, a fim de melhor acolher 

os interesses das relações de trabalho. 
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Entretanto, a conjuntura analisada neste trabalho, aponta para o caráter embrionário da 

modalidade de teletrabalho no Brasil, o que gera determinada dualidade, primeiramente, se 

torna visível a necessidade de novas manifestações de fontes seguras para orientar o tema. À 

título de exemplo, orientações jurisprudenciais e manifestações dos tribunais no que se refere 

aos casos do presente, que ainda não foram julgados, e posteriormente, se identifica uma 

tendência otimista para a incorporação da modalidade no país. 

Sob a ótica do cenário pós-pandemia e o teletrabalho, deve haver transparência na relação 

de trabalho, sendo imprescindível a forma escrita, a regulamentação, e as disposições no que 

diz respeito ao fornecimento, manutenção e custos inerentes à infraestrutura de 

desenvolvimento da atividade. Além disso, é necessário atenção quanto aos benefícios que 

serão pagos pelo empregador, pois na mutação para o regime de teletrabalho, não é 

indispensável o intermédio de sindicatos. Ressalva-se ainda, a manutenção do meio ambiente 

do trabalho, que deve ser dotado de segurança, a fim de prevenir acidentes e doenças, não 

excluindo a importância da existência de diretrizes e políticas internalizadas ao negócio do 

empregador. 

O cenário do teletrabalho e a pandemia de Covid-19, abarcaram frutos para o 

desenvolvimento normativo da modalidade na esfera jurídica, bem como, evidenciou que a sua 

implementação é tangível e saudável no aspecto socioeconômico. Entretanto, é límpida a 

existência de fragilidades legislativas, o que gera a obrigatoriedade de mitigação e observação 

cautelosa na hora da contratação, a fim de estabelecer os limites razoáveis para o 

desenvolvimento da atividade. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o fator primordial herdado da relação do 

teletrabalho e a pandemia, é de estabelecer o equilíbrio entre os polos da relação de teletrabalho, 

considerando que as particularidades da modalidade extrapolam a esfera jurídica, e neste 

sentido, deverá haver a primazia da dignidade do teletrabalhador, sendo assegurado a este, sem 

exceções, as condições de trabalho apropriadas e a garantia da manutenção de sua saúde durante 

a atividade laboral. 
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