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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo investigar os efeitos trazidos ao teletrabalho pela Lei 13.467 
de 13 julho de 2017 (Reforma Trabalhista). Tentamos compreender, também, se o referido 
instituto foi regulamentado da forma devida pela nova lei, de modo que não traga grandes 
impactos ao mundo do trabalho, principalmente de forma que não retire direitos do 
trabalhador. O estudo foi feito por meio de pesquisa bibliográfica, entrevistas com 
trabalhadores em regime de teletrabalho, coleta de dados no Tribunal Regional do Trabalho 
da 7ª Região, além de um estudo profundo da doutrina e da jurisprudência. Por fim, chegamos 
ao resultado de que a Reforma Trabalhista deixou lacunas, principalmente os que se referem 
ao teletrabalho. Para solucionar o problema (ou diminuir seus efeitos) há a necessidade de 
uma grande colaboração entre Estado, empregador e empregado. 

Palavras-chave: Teletrabalho. Reforma Trabalhista. Desenvolvimento Tecnológico. 
Direitos. Trabalho.

ABSTRACT 
This thesis aims to investigate the effects brought by the telework in Law n° 13.467 July
13th of 2017 (Labor Reform). We also seek to understand if the aforementioned institute has
been duly regulated by the new law, so that it does not bring major impacts to the world of
work, especially in a way that does not remove workers rights. The study was done through
bibliographical research, interviews with remote workers, data collection at the Regional
Labor Court of the 7th Region, as well as an in-depth study of doctrine and jurisprudence.
Finally, we come to the result that the Labor Reform left gaps, especially those that refer to
telework and to solve the problem (or diminish its effects) there is a need for a great
collaboration between State, employer and employee.

Keywords: Telework. Labor Reform. Technological Development. Rights. Job. 

                                           
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. UFC (2019-2020). 

Possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2006) e Especialização em Direito 
Administrativo Empresarial pela Faculdade Cândido Mendes (2008/2009). Atualmente é Juiz de Direito -
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E-mail: bernardovidal@hotmail.com.



9 

1 INTRODUÇÃO 

Em pesquisa realizada em março de 2016 pela SAP Consultoria com 325 empresas, o 

resultado foi de que 37% delas adotavam a modalidade de teletrabalho, mesmo sem sua 

regulamentação pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

Essa porcentagem equivale a 121 empresas, das quais 17% adotavam essa modalidade 

de trabalho de forma estruturada, 17% adotavam de maneira não formalizada e 3% estavam 

estudando essa possibilidade. Comparado a 2014 houve um aumento de 50% de implantação 

e 28% de formalização, conforme dados fornecidos pela pesquisa.  Assim, pode-se verificar 

que essa modalidade de trabalho, apesar de possuir recente regularização na legislação 

brasileira, vêm ganhando bastante espaço no Brasil nos últimos anos. 

No contexto mundial, tem-se o relatório da Organização Internacional do Trabalho 

apresentadas pelo referido relatório, destacar-se a que possui a porcentagem de funcionários 

no teletrabalho nos 28 países da União Europeia, realizada em 2015.  

De acordo com o gráfico da pesquisa, em 2015 a Dinamarca era o país com o maior 

número de empregados em home-office e teletrabalho, correspondendo a algo em torno de 37 

por cento da população, enquanto a Itália possuía menos de 10%.  

Acredita-se que da mesma forma que está acontecendo no Brasil, os números da 

pesquisa cresceram em meio ao elevado desenvolvimento tecnológico mundo, exceto no caso 

da Itália, que possui uma legislação mais rígida envolvendo o teletrabalho, conforme será 

visualizado ao longo desse trabalho. 

Teletrabalho é uma modalidade de trabalho à distância, conforme  

nos ensina a origem da palavra (telou, longe e tripaliare, trabalhar). É um  

fenômeno mundial, que existe desde o século passado, mas ultimamente tem se destacado em 

meio ao elevado desenvolvimento tecnológico e a sua recente regulamentação no Brasil, pela 

Lei 13.467 de 13 de julho de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista. Nela, 

teletrabalho ganhou definição no artigo 75- -se teletrabalho a prestação de 

serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de 

tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não constituam trabalho 

e sua exclusão do regime de controle de 

jornada. 
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A nossa Consolidação das Leis do Trabalho desde sua criação passou por inúmeras 

pequenas reformas, mas até então nunca havia modificado tantos dispositivos de uma vez. Em 

julho de 2017, por 50 votos a 26 e uma abstenção, o texto-base da Lei 13.467 foi aprovado no 

Senado Federal, alterando mais de 100 dispositivos da CLT. Ainda no mesmo ano houve 

novas modificações com a Medida Provisória 808, que tinha o fito de complementar o texto 

da referida lei, porém, perdeu sua vigência em abril deste ano. 

A Reforma veio também em um contexto de crise financeira e uma elevada conexão 

mundial em meio ao desenvolvimento tecnológico. Ao alterar os dispositivos da CLT, houve 

uma flexibilização dos direitos trabalhistas para um melhor encaixe ao estado de crise, 

evitando maiores consequências para o lado do empregado e do empregador. 

Estudar os efeitos do teletrabalho em meio às mudanças trazidas pela lei da Reforma 

Trabalhista é de suma importância para entendermos o contexto que estamos vivendo, 

procurando soluções para diminuir os impactos deixados pela nova lei e suas lacunas e 

buscando alternativas para não perder espaço no mundo do trabalho. Vale para quem faz parte 

do mercado de trabalho, para quem vai entrar e quem saiu dele. 

O nosso objetivo no presente trabalho é, ao entender os efeitos da nova lei e a 

regulamentação do teletrabalho em meio as lacunas deixadas por ela, buscar soluções para 

encaixar os trabalhadores no mercado de trabalho da melhor forma possível, para que este não 

perca direitos trabalhistas e constitucionais (como o de lazer) em meio ao elevado 

desenvolvimento tecnológico e hiperconexão dos tempos atuais. 

A pesquisa veio com base nos estudos sobre desenvolvimento tecnológico no mundo 

do trabalho, realizados no Coletivo Labuta (Grupo de Estudos Transdisciplinar em Trabalho e 

Relações Sociais na Contemporaneidade do Centro Universitário 7 de Setembro). 

A metodologia tem como base artigos científicos, livros, doutrina, jurisprudência, 

entrevistas com pessoas em regime de teletrabalho, acompanhamento da evolução do 

teletrabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, além de dados da SOBRATT 

(Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades). 

Esperamos com isso contribuir para uma melhor aplicação dessa modalidade de 

trabalho, além de apresentá-la de forma aprofundada tanto para os trabalhadores quanto para 

as empresas. 

2 TELETRABALHO
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2.1 História do Teletrabalho 

Os primeiros vestígios do teletrabalho apareceram no Estado da Pensilvânia, em 1857, 

quando J. Edgar Thompson, proprietário da empresa Penn Raildoad, descobriu que poderia 

usar um sistema privado da empresa dele para gerir equipes de trabalho que se encontravam 

longe, passando assim, a controlar suas unidades de forma remota (SILVA, 2009, p.86) 

Em seguida, os termos Telework e telecomutting, vieram com o investigador da 

Aerospace, Jack Nilles, em 1971, na época da crise do petróleo nos Estados Unidos. Ele, em 

seu processo de investigação de como diversificar a atividade no setor civil, foi questionado 

por um trabalhador se tinha como conseguir uma forma de as pessoas trabalharem em casa ao 

invés de pegar engarrafamentos nos grandes centros urbanos. A ideia era de levar o trabalho 

para casa usando as novas tecnologias da telecomunicação.

Nilles colocou a ideia em prática na Universidade da Califórnia, onde ele foi seu 

que deu origem ao termo telecomutação e a noção de teletrabalho.  

Jack Ni The 

Telecommunications- Transportation Trade off

mundo a fora. 

2.2 Definição

E o que é o teletrabalho? Qualquer um pode realizar o teletrabalho? Como ele 

funciona? 

palavras gregas e latinas telou e tripaliare

respectivamente. 

No que diz respeito ao conceito de Teletrabalho, temos várias definições, mas 

nenhuma que possa ser entendida como universal, porque existem vários casos, várias formas 

                                           
 Teletrabalho é forma de distribuição ou descentralização do trabalho. Desde que a revolução industrial 

começou no século 19, a tendência nos países industrializados foi centralizar os locais de trabalho. A razão é 
simples: indústrias, fábricas e fábricas de montagem precisavam centralizar. Para correr eficientemente, eles 
precisaram se localizar perto dos recursos de materiais, suprimentos e os trabalhadores da produção: cidades e 
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de execução e, como diz Silva, essas variáveis e combinações fazem com que o teletrabalho 

O pai do teletrabalho, Jack Nilles, definiu o teletrabalho como sendo qualquer forma 

de substituição de deslocamentos relacionados com a atividade econômica por tecnologias da 

informação, ou a possibilidade de enviar o trabalho ao trabalhador, no lugar de enviar o 

trabalhador ao trabalho. Ele entende como sendo uma forma de descentralizar, de 

desconcentrar o trabalho, como podemos ver na passagem que se segue (NILLES, 1998, p. 5): 

Teleworking is a form of distributed or decentralized work. Since the industrial 
revolution started early in the 19th century the trend in industrializing countries has 
been to centralize workplaces. The reason is simple: industries, factories and 
assembly plants, needed centralization. To run efficiently, they needed to be located 
near sources of materials, supplies, and production workers: cities and their 
transportation hubs. As industries grew, so did the cities in which they were located. 
As new forms of transportation developed it was possible to make ever bigger cities, 
with ever bigger industries hiring ever bigger and more concentrated workforces.

Rendinha (1999, p. 4), disse que teletrabalho poderia ser entendido como: 

[...] fenómeno plural, mais ou menos nebuloso, que, sem grande preocupação de 
rigor, se pode caracterizar como a modalidade de trabalho desenvolvido num local 
situado fora das instalações centrais da empresa, através da utilização de meios 
informáticos e/ou telemáticos que permitem, simultaneamente, a separação 
geográfica e a comunicação.  

Para Masi (2000, p. 62): 

Tele-trabalho é um trabalho realizado longe dos escritórios empresariais e dos 
colegas de trabalho, com comunicação independente com sede central do trabalho e
com outras sedes, através do uso intensivo das tecnologias da comunicação e da 
informação, mas que não são necessariamente sempre de natureza informática.  

Estrada (2006, p. 53) define como: 

O teletrabalho, também consultado como telecomutting, flexiwork, e flexiplace é 
uma alternativa de trabalho para que os empregados conduzam todo ou alguma parte 
de seu trabalho longe da sede física da empresa. Este conceito pode ser aplicado a 

                                                                                                                                       
seus meios de transporte. As indústrias cresceram e as cidades em que elas se localizavam também. Assim como 
as novas formas de transportação desenvolvidas como possível para fazer cidades cada vez maiores, com 
indústrias cada vez maiores contratando forças de trabalho cada vez mais concentradas. Tudo foi uma mão para 
os gerentes das indústrias: as matérias-primas compradas por trens ou caminhões, o processamento de máquinas 
e trabalhadores de indústrias. 
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uma variedade de experiências de trabalho. A posição do trabalho pode ser uma 
residência, um telecentro, um escritório mais perto da residência do empregado, ou 
uma outra posição aceitável. A programação do teletrabalho pode ser fixa ou 
temporária. Os gerentes e os supervisores são jogadores chaves no processo do 
teletrabalho. 

Com base nas definições dos supracitados autores, podemos entender que o 

teletrabalho é uma forma de retirar o teletrabalho da sede da empresa e colocá-lo na casa do 

empregado (ou em centros com teletrabalhadores), de forma que o trabalho ocorra através do 

uso de tecnologias de informação e o empregado possua autonomia para montar seus horários, 

desde que cumpra com as metas estabelecidas pela empresa. 

Silva (2009, p. 86) mostra que, de acordo com o EcaTT (Electronic Commerce na 

Telework Trends), em seu relatório, define teletrabalhadores como aqueles que trabalham de 

forma computadorizada (com um computador), distanciados do negócio de seu empregador 

ou da pessoa que os contrata e que transmitem os resultados de sua atividade através de uma 

ligação de telecomunicação. 

Antes da reforma trabalhista, a legislação brasileira não definia e nem regulamentava o 

teletrabalho. Atualmente, esta definição está no artigo 75-B da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), que considera o teletrabalho como sendo (BRASIL, 1943, online

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 

Segundo pesquisa realizada no Brasil (Pesquisa Home Office Brasil 2016), realizada 

pela SAP Consultoria em RH, com apoio da SOBRATT (Sociedade Brasileira de 

Teletrabalho e Teleatividades) e patrocínio do GCONTT (Grupo de Consultoria em 

Teletrabalho) com empresários, não é qualquer indivíduo que pode ser teletrabalhador. Para 

que o teletrabalho ocorra é necessário que o empregado preencha alguns requisitos, são eles: 

1. Independência 

2. Compreensão de seu trabalho 

3. Produtividade 

4. Flexibilidade 

5. Ferramentas de comunicação 

Através desses requisitos elencamos outros dois: capacidade de autosupervisão e 

adaptação ao isolamento. 
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É necessário que o teletrabalhador tenha a capacidade e a disciplina para se auto 

supervisionar, já que não vai ter ninguém fisicamente para verificar a realização desse 

trabalho, como acontece no trabalho presencial. 

Como segundo requisito temos a capacidade de saber se ajustar ao isolamento, para 

evitar problemas como dano existencial, depressão e queda na produtividade, por exemplo. 

Esse requisito abrange a capacidade de organização do tempo e a motivação própria, porque, 

consoante mencionado, dificilmente terá alguém para cobrar fisicamente e verificar as 

atividades do trabalhador. O contato pessoal diminui, então o empregado não vai ter um 

amigo da empresa para estimulá-lo a continuar persistindo naqueles dias difíceis, com muita 

demanda. 

A partir da era digital o tempo de trabalho e tempo de não trabalho não estão mais 
claramente demarcados. Significa que, estando na empresa ou fora dela, esse mundo 
digitalizado nos envolve durante as 24 horas do dia com o trabalho. O trabalhador 
perde o sentido da vida fora do trabalho. Aumentam os adoecimentos e o estresse. A 
aparência de liberdade do trabalho em casa é contraditada por um trabalho que se 
esparrama por todas as horas do dia e da noite. (ESTRADA, 2012, p. 179). 

2.2.1 Formas de teletrabalho 

Pino Estrada (2002, p. 6-7) divide as formas de teletrabalho através de dois critérios: 

critério locativo e o critério comunicativo. No primeiro critério tem-se o trabalho a domicílio, 

o trabalho em telecentros, que são locais de trabalho compartilhados entre empresas e se 

localizam entre o domicílio dos empregados e a sede principal da empresa; e trabalho móvel 

(ou itinerante), onde o teletrabalhador tem movibilidade permanente, bastando um 

equipamento para esses casos. Quanto a essa última modalidade, Gomes comenta (1999, p. 

13-14): 

O teletrabalho pode assumir a feição de uma actividade itinerante - trabalho 
móvel. 
Com a vulgarização dos telefones celulares, dos computadores e outros 
instrumentos portáteis, o trabalho perde a sua referência a um local fixo e 
determinado. É, provavelmente, a mais radical transformação do processo de 
trabalho.  

Cooper (2000, p. 148) entende que são 3 formas de teletrabalho: aquela realizada em 

escritório- la realizada no 

próprio domicílio do empregado (desde que tenha o maquinário necessário) que Rendinha 
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localização central da empresa, onde vários teletrabalhadores partilham o espaço e 

equipamento necessário para a sua atividade; e o prestado em estabelecimento de terceiro ou 

de cliente da empresa. 

Quanto ao critério comutativo, temos o teletrabalho desconectado, no qual o 

teletrabalhador não mantém contato direto com o computador central e os resultados são 

enviados por transporte convencional; e o teletrabalho conectado, que é o mais comum, onde 

existe uma comunicação entre o teletrabalhador e a empresa em tempo real. 

Ainda é possível que o teletrabalho seja de outras duas formas internacional (ou 

transnacional) e call center (central de atendimento de serviços) 

No primeiro, o teletrabalho é realizado em país distinto do país da sede da empresa, na 

residência do empregado. Rendinha entende que o teletrabalho, por não ter fronteiras, pode 

levar a subcontratação de tarefas para países com mão-de-obra barata e especializada, o que é 

chamado de teletrabalho offshore. Que é o que acontece, por exemplo, com a Silicon Valey e 

os técnicos de software na Índia (1999, p. 10). 

Em respeito ao teletrabalho para centro de atendimento de serviços, os pesquisadores 

definem como aquele realizado em lugar distinto do ambiente físico da empresa, utilizando 

tecnologias apropriadas para execução de atividades respeitando o horário estabelecido pela 

empresa para o cargo. 

2.2.2 Teletrabalho x home-office 

Existe uma confusão muito grande sobre teletrabalho e o home office. Muitos 

estudiosos entendem como sendo a mesma coisa, mas são institutos diferentes. Para melhor 

entender a diferença entre ambos, precisamos entender que teletrabalho e home-office não são 

necessariamente trabalho externo, como bem deixa claro a definição da legislação brasileira. 

Trabalho externo não precisa necessariamente de meios telemáticos ou em ambiente 

doméstico. Trabalhado externo, apesar de estar excluído do controle de jornada da mesma 

forma que o teletrabalho pela lei 13.467/2017, difere-

vendedores e técnicos de atuação em campo, por exemplo; ou da rotina de empregados em 

cargos de confiança, cuja demanda e rotina lhes permite/exige a execução de suas atividades 

online)

do Instituto Brasileiro de Governança Trabalhista.  
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Percebe-se que  diferentemente da atividade externa  a intenção do legislador é 
não permitir que se analise a possibilidade ou não de se fixar a jornada de trabalho 
(portanto, controla-la no teletrabalho), diferentemente do que acontece na atividade 
externa. (MARTINS, 2017, p. 163). 

Teletrabalho e Home-Office são espécies de trabalho a distância, que é o gênero. 

Home office e teletrabalho não 

são a mesma coisa. O teletrabalho é sempre prestado à distância mediante o uso da telemática, 

de modo que o home-office só enquadrado no teletrabalho quando entregue mediante o uso 

O teletrabalho pode ser Home Office, mas o contrário não pode acontecer. Se 

home office

casa. Teletrabalho só exige o uso de meios telemáticos, mas pode ser executado em qualquer 

lugar, inclusive em casa. 

O teletrabalho e o trabalho à distância não são realidades completamente diferentes. 
O teletrabalho é sempre trabalho à distância, porém trabalho à distância abrange 
outras relações que não são teletrabalho (trabalho a domicílio, agentes comerciais 
etc). (JARDIM, 2003, p. 57). 

Favilla e Mello (2016, p. 117-118) acentuam essa diferenciação quando dizem: 

O trabalho em domicílio é aquele desenvolvido na residência do empregado, sendo 
uma modalidade de trabalho à distância mais restrita sob a óptica do local de 
trabalho, enquanto o teletrabalho ou trabalho desenvolvido por meios telemáticos é 
uma forma de exercício das funções cotidianas laborais em qualquer lugar do globo 
terrestre que permita uma conexão com a internet e o acesso aos meios de 
comunicação telemáticos  celular, rádio, pager, bip, Skype, whatsapp, e-mail, 
dentre outros que ainda podem surgir.  

Columbu e Massoni (2015, p. 77) mostram que a Direção Provincial do Trabalho de 

Cremona diferencia o teletrabalho subordinado do trabalho à domicílio pelo tipo de controle 

exercido. Nessa diferenciação o teletrabalho subordinado é contínuo e com possibilidade de 

intervenção durante a execução da prestação, enquanto no trabalho em domicílio o controle é 

desempenhado de forma preventiva em relação ao tempo de execução da prestação. 

Com a vulgarização dos telefones celulares, dos computadores e outros instrumentos 
portáteis, o trabalho perde a sua referência a um local fixo e determinado. É, 
provavelmente, a mais radical transformação do processo de trabalho. 
(RENDINHA,1999, p. 14). 
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Dessa forma, o que é trabalho na sede da empresa acaba se transformando em home 

office ou teletrabalho, porque o trabalhador vai continuar suas atividades em casa (ou em 

outro local), através dos meios de comunicação, trocando mensagens via e-mail ou redes 

socais, depois do expediente de trabalho.  

2.2.3 Efeitos do teletrabalho: pontos positivos e negativos 

O teletrabalho, como foi dito anteriormente, não é uma modalidade nova de trabalho. 

Ele vem passando por evoluções desde que foi descoberto e seus efeitos variam de acordo 

com cada caso. Não existe uma universalidade quanto aos efeitos do teletrabalho. 

Rendinha (1999, p. 6) via alguns entraves lógicos para esse regime de trabalho. 

Atualmente, como veremos, maior parte desses obstáculos vêm sendo vencidos com o avanço 

tecnológico. 

1. Incidência funcionalmente limit

trabalho à distância não pode invadir a criação corpórea do produto industrial 

que atualmente as máquinas são capazes de fazer esse transporte com a 

automação; 

2. Entraves técnicos (cobertura e adequação das infraestruturas, e custos com 

aquisição e manutenção de equipamento, que desaceleram a difusão do 

trabalho à distância).  Outro entrave que pode ser considerado quebrado. A 

difusão tecnológica tem acontecido de forma tão rápida que está cada vez mais 

barato adquirir e manter equipamentos e infraestrutura para a execução dessa 

forma de trabalho; 

3.

por  Esse é um 

obstáculo que não pode ser considerado superado e tende só a aumentar com o 

trabalho à distância. 

Em relação aos efeitos, muitos autores, como Miziara (2018) e Bento (2012), 

costumam abordar somente os efeitos positivos ou somente os efeitos negativos do 

teletrabalho, o que, ao nosso ver, não faz muito sentido por ser algo extremamente relativo. O 

que pode ser positivo para o empregador, pode ser negativo para o empregado e para o meio 
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ambiente, da mesma forma que a situação inversa é capaz de acontecer.  Apresentar-se pontos 

que merecem uma atenção maior, que, se não realizadas de forma adequada, podem trazer 

graves consequências para a parte mais desfavorável da relação, que é o empregado. 

Entre os pontos considerados positivos do teletrabalho temos a diminuição do trânsito 

nos grandes centros urbanos, já que, muitos trabalhadores deixarão e de sair de casa nos 

ir para onde 

quiserem (desde que tenha a estrutura para a execução do trabalho), na hora que quiserem (e 

isso inclui trabalhar em casa também). Com menos carros nas ruas, menor a emissão de gases 

como monóxido de carbono e óxido de nitrogênio, que são extremamente prejudiciais ao meio 

ambiente; o que acaba sendo outra vantagem do teletrabalho. 

O trabalho remoto pode promover a saída dos trabalhadores dos centros urbanos em 

direção ao campo, a fuga da cidade (fugere urbem), invertendo a situação do êxodo rural, 

posto que os teletrabalhadores podem trabalhar onde quiserem. 

É comum a ideia de que o teletrabalho permite que os pais passem mais tempo com a 

família e acompanhem de perto o crescimento dos filhos, que sem o stress no ambiente da 

firma o trabalhador seja mais produtivo e que diminua os gastos, por parte do empregador, 

com espaços muito grandes para comportar todos os empregados da empresa, o que são 

pontos considerados como vantajosos para ambos os lados. 

O teletrabalho permite que a empresa opere 24h agora, já que não tem que se 

preocupar com jornada de trabalho e com elevadas contas de energia da empresa, devido ao 

uso dos meios telemáticos de comunicação. 

Agora a pergunta é: até onde esses pontos são considerados como positivos? 

O empregado é capaz de trabalhar onde ele quiser, economizar com gasolina e montar 

seus próprios horários, mas em casa esse trabalho corre o risco de ser prejudicado com os 

Netflix etc.), que podem fazer com que ele diminua a 

produtividade. Outra questão que tende a não ser muito positiva é que o empregador tem a 

possibilidade de aumentar o número de trabalho para o empregado e este acabar trabalhando 

A partir dessa questão vem a preocupação com a jornada de trabalho. Como veremos 

em um ponto mais a frente, a nova redação da CLT, por exemplo, excluiu o teletrabalhador do 

controle de jornada e com essa preocupação, vem uma dúvida: por que excluir o 

teletrabalhador do controle de jornada? Foi por não saber como esse controle poderia ser 

feito?  



19

São perguntas que não teremos respostas, mas em relação a última acreditamos que 

não foi falta de conhecimento, visto que, com as novas tecnologias, é algo extremamente 

possível, através do login e logoff nas ferramentas de comunicação, por exemplo. Faltou uma 

atenção para a demanda de trabalho do teletrabalhador, porque, dependendo da empresa, a 

demanda pode ser muito grande e o trabalhador sempre ter serviço, de segunda a segunda, 24 

horas por dia. 

É uma preocupação que os estudiosos chamam de direito à desconexão, que, 

dependendo do nível, pode violar o art. 5º, X, da CF/88, que diz respeito a violação ao direito 

da intimidade. Em uma era onde na qual está todo mundo conectado, até quem trabalha 

presencialmente nas empresas, leva trabalho para casa (nos grupos de WhatsApp, por 

exemplo) e não recebe hora extra. 

Todavia, o direito à desconexão do ambiente de trabalho, tão caro, encontra-se 
constantemente abalado quando o empregado é obrigado a suportar um excesso de 
trabalho incompatível com a jornada contratual ou quando é obrigado, após o 
término do horário de trabalho, a portar ou estar perto de qualquer tipo de aparelho 
eletrônico em que possa ser acionado pelo empregador, tanto para trabalhar, quanto 
para resolver problemas imediatos. (ALMEIDA; COLNAGO, 2016, p. 120). 

Ainda sobre essa questão, verifica-se que a exclusão da jornada de trabalho não pode 

ser aplicada a todos os casos, mesmo que sejam teletrabalhadores, já que os órgãos públicos 

possuem horário de funcionamento, as empresas físicas possuem horário de funcionamento, 

por mais que possuam plataformas online. 

Como exemplo, utilizaremos o que acontece no Tribunal Regional da 7ª Região, mais 

especificamente a função de Diretor de Secretaria de uma turma. Em suas atividades ele está 

se comunicando a todo momento com outras secretarias, com o gabinete dos 

desembargadores, com fórum e até os próprios desembargadores. Se o diretor entrar em um 

regime de teletrabalho, ele certamente só poderá executar suas atividades no horário da 

Justiça do Trabalho, que é de 7:30 às 15:30. Depois disso ele não teria como exercer suas 

funções. 

Uma outra questão que pode deixar de ser positiva é em relação ao ser humano ser um 

ser social e o teletrabalho pode levar a solidão. Os teletrabalhadores tendem a passar muito 

tempo isolados, sem interagir ou trocar ideias com outras pessoas enquanto realizam suas 

atividades, o que não aconteceria se estivessem em um escritório, por exemplo. Esse processo 

de diminuição da interação humana ocasionada pelo trabalho remoto pode levar também ao 
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enfraquecimento dos sindicatos. As pessoas agora só interagem por meios telemáticos, fora do 

ambiente físico da empresa. Como é que vão ter força para lutar pelos direitos? Fisicamente 

os indivíduos podem estar mais distantes agora, em outra cidade ou até mesmo estado, o que 

influencia, já que não pode existir mais de um sindicato em uma mesma área territorial. 

E nas palavras de Paula (2017, p. 234): 

O teletrabalho afastará os trabalhadores do estabelecimento do empregador e os 
deixará mais distantes dos demais integrantes da classe. Consequentemente, tende a 
enfraquecer a ideia de solidariedade, a articulação dos empregados no local de 
trabalho e, por conseguinte, a atuação das agremiações sindicais. A médio e longo 
prazos os efeitos podem ser nefastos e poderão ser constatados com perda de 
conquistas sociais, a ausência de novos direitos, a fragmentação das lutas e da 
resistência, o enfraquecimento das negociais coletivas e, enfim, a desarticulação dos 
obreiros como classe social.  

Por fim, ponto que inicialmente é considerado como vantajoso, mas pode se tornar 

prejudicial é o que concerne ao funcionamento da empresa 24h/dia. Com o desenvolvimento 

tecnológico avançado, o empregador pode colocar mais máquinas para trabalhar e diminuir o 

número de empregados contratados. A nossa Constituição Federal de 1988, no art. 7º, XXVII, 

protege os trabalhadores rurais e urbanos em face da automação, mas como ela vai fazer essa 

proteção? 

Ela não poderá impedir que o empresário invista em máquinas para aumentar seu 

lucro, o que no máximo pode ser feito é mexer com os tributos, mas é algo que deve ser feito 

com muita cautela e certamente não vai diminuir os efeitos provocados pelo avanço da 

tecnologia. Um estudo comparado o teletrabalho em outros países 

2.3 Um estudo comparado o teletrabalho em outros países. 

Relativamente a teletrabalho a Europa é referência no mundo inteiro.  

O primeiro documento europeu a tratar espec Bangemann 

de 1994, como conta Columbu e Massoni (2015, p. 76). Esse documento almejava a 

difusão do teletrabalho ressaltando os aspectos positivos, colocando como objetivos a 

transformação de 2% dos empregados de cada empresa em teletrabalhadores até 1996. 

A primeira legislação a definir essa modalidade de trabalho e foi a italiana, com Lei nº 

191, de 16 de junho de 1998, entendendo-o como a prestação de trabalho, realizada por um 

trabalhador de uma das administrações públicas em um lugar considerado idôneo, localizado 
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fora da empresa, onde a prestação seja tecnicamente possível, e com suporte de uma 

tecnologia de informação e da comunicação que permita a união com a administração pública. 

Betiatto nos mostra que a Itália, apesar de ser o país com a primeira legislação a tratar 

do teletrabalho, possui poucos teletrabalhadores (com 7% da população, enquanto a 

Dinamarca tem 40%, como mostra o ranking). Lá o assunto é tratado de forma bem detalhada, 

principalmente depois telelavoro

lavoro agile

trabalhista depois que esta regulamentou o trabalho remoto (BETIATTO, 2017, p. 47). 

De acordo com ele, na Itália houve uma preocupação de garantir o direito ao lazer e a 

principalmente depois da exclusão do teletrabalhador do controle de jornada (BETIATTO, 

2017, p. 48). 

Outra legislação que trata o teletrabalho é a portuguesa no Código do Trabalho de 

2018, que trata a matéria do artigo 165 a 171. Nesses artigos, além de definir o teletrabalho há 

uma regulamentação detalhada do assunto, o que não acontece na legislação brasileira. Um 

exemplo é a redação do artigo 169, que se preocupa com a igualdade de tratamento de 

trabalhador em regime de teletrabalho (PORTUGAL, 2018, online):

Artigo 169º 
Igualdade de tratamento de trabalhador em regime de teletrabalho 
1  O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos 
demais trabalhadores, nomeadamente no que se refere a formação e promoção ou 
carreira profissionais, limites do período normal de trabalho e outras condições de 
trabalho, segurança e saúde no trabalho e reparação de danos emergentes de acidente 
de trabalho ou doença profissional. 
2  No âmbito da formação profissional, o empregador deve proporcionar ao 
trabalhador, em caso de necessidade, formação adequada sobre utilização de 
tecnologias de informação e de comunicação inerentes ao exercício da respectiva 
atividade. 
3  O empregador deve evitar o isolamento do trabalhador, nomeadamente através 
de contatos regulares com a empresa e os demais trabalhadores.  

O referido artigo exige que no contrato conste, de forma detalhada, o que o 

teletrabalhador fará, que instrumentos ele utilizará para a prestação dos serviços, a quem ele 

presta esses serviços, entre outras informações. Frisa no artigo 170 a preocupação com a 

privacidade e os tempos de descanso. No artigo 168 o legislador se preocupou em 

responsabilizar o empregador pela instalação e manutenção dos equipamentos de trabalho, 

caso não estejam especificados no contrato, o que não ocorre no nosso art. 75-D.
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Da mesma forma que acontece na Itália, Portugal possui um número muito baixo de 

teletrabalhadores. Seguindo essa teoria, pode-se constatar que quanto mais detalhada a 

legislação, menor o número de pessoas no teletrabalho. Essa cautela por parte de ambas 

legislações não significa que o teletrabalho deve ser evitado, mas sim, que não pode ser feito 

de qualquer jeito, que requer um cuidado para não haver abuso por qualquer um dos lados. 

Nos Estados Unidos, o conceito de teletrabalho (Telework) está ligado  

ao ofício prático, de lugar flexível, ou seja, lugar onde possa ser executado o trabalho 

encomendado, conforme mostra Estrada (2006, p. 50). Se compararmos com a definição do 

Estatuto Europeu do Teletrabalho de 1997, verifica-se que a ideia é diferente da norte-

tecnologias da informação e comunicação no qual o trabalho é executado independentemente 

de localização, em 

(COLUMBU E MASSONI, 2015, p. 76). 

Estrada também mostra que na legislação norte-americana as responsabilidades pelo 

teletrabalho são repassadas para os departamentos (de comércio, de justiça, de estado, do 

Judiciário, e da administração da EPP  empresa de pequeno porte) para estabelecerem 

políticas desse regime de trabalho e agências executivas, conforme mostra a Lei Pública 108-

199, divisão B, §627 de 23 de janeiro de 2004 e §359 da Lei Pública 106-346, de 23 de 

outubro de 2000 (2006, p. 58-59). 

2.4 Teletrabalho e OIT 

Na Organização Internacional do Trabalho (OIT), o teletrabalho foi normatizado pela 

Convenção 177 de 1996, convenção esta que não foi ratificada pelo Brasil. Nela, essa 

modalidade de trabalho é definida como qualquer trabalho realizado em um lugar onde, longe 

dos escritórios ou oficinas centrais, o trabalhador não mantém um contato pessoal com seus 

colegas, mas pode comunicar-se com eles por meio de novas tecnologias. Além disso, a 

convenção entende que trabalho a distância é gênero, enquanto teletrabalho é espécie. 

uma pessoa designada como trabalhador a domicílio e o que realiza, eu seu domicílio (ou 

outro local de sua escolha), em troca de remuneração, com a finalidade de elaborar um 

produto ou prestar um serviço conforme as especificações do empregador, independentemente 

de quem proporcione a equipe, os materiais e os outros elementos utilizados. 
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Ainda no presente artigo, uma pessoa que tenha condição de assalariado não deve ser 

considerada como trabalhador a domicílio, pelo mero fato de realizar ocasionalmente seu 

trabalho em seu domicílio, ao invés de realizá-lo de forma habitua

o empregador, que é pessoa física ou jurídica que, de modo direto ou intermediário, repassa o 

trabalho a domicílio por conta de sua empresa. 

Essa convenção traz algumas diretrizes, são elas: 

a) Trabalho à domicílio é trabalho realizado na própria casa do trabalhador ou em 

outro local, em troca de remuneração; 

b) Deve haver igualdade de tratamento com os outros empregados no que diz 

respeito aos direitos (trabalhistas, remuneração, idade mínima de admissão, 

proteção da maternidade etc.); 

c) Quando for permitida a terceirização no trabalho a domicílio, as 

responsabilidades dos tomadores de serviços e intermediadores serão fixadas 

conforme a legislação e jurisprudência nacionais; 

d) Um sistema de inspeção compatível com a legislação e as práticas nacionais 

deverá garantir o cumprimento da legislação quanto a essa modalidade de 

trabalho; 

Nos artigos 3º e 7º, a referida convenção se preocupou com uma revisão periódica de 

uma política nacional dos membros que a adotarem e a aplicarem, uma dessas formas é 

através de inspeções compatíveis com a legislação nacional. 

Além da Convenção 177, a Organização Internacional do Trabalho adotou, no mesmo 

ano, a Recomendação 184, que também não foi ratificada pelo Brasil. Enquanto aquela é mais 

abrangente, esta é mais específica, visto que um dos temas trabalhados por ela é a 

problemática da invisibilidade do trabalhador a domicílio. 

A Recomendação 184 se preocupa com o direito à filiação aos sindicatos e a 

negociação coletiva, com a remuneração, horas de trabalho, períodos de descanso e licenças 

(art. 23 e 24); com a seguridade social e a proteção da maternidade; com a saúde no trabalho, 

com a proteção do trabalhador em caso do fim da relação de trabalho e com a solução de 

conflitos entre empregado e empregador no caso de trabalho a domicílio. 

funcionários que utilizam as novas tecnologias para trabalhar a distância e destaca uma série 

de efeitos positivos do trabalho a distância, entre eles a maior autonomia do tempo de 
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trabalho; mas identifica efeitos negativos também, como a sobreposição entre trabalho 

remunerado e vida pessoal. Além disto, o relatório traz recomendações para um melhor 

desenvolvimento do teletrabalho, das quais podemos citar o trabalho a distância em tempo 

parcial e a restrição do trabalho a distância informal e suplementar envolvendo longas horas 

de trabalho. Sobre esta sugestão, Oscar Vargas (2017, online), da Eurofound destaca: 

É particularmente importante abordar a questão do trabalho suplementar realizado 
através das tecnologias modernas de comunicação, como por exemplo o trabalho 
adicional feito em casa, que pode ser visto como horas extras não remuneradas. 
Nesse caso, também é importante garantir que os períodos mínimos de descanso 
sejam respeitados, a fim de evitar efeitos negativos sobre a saúde e o bem-estar dos 
trabalhadores. 

Os dados apresentados pelo referido relatório são de elevada importância, 

principalmente por apresentar os entraves, a porcentagem de teletrabalhadores em alguns 

países (2017, p.17) e as características dos teletrabalhadores e poderem servir como base para 

uma melhor instalação dessa forma de trabalho, de forma todos os lados saiam beneficiados. 

2.5 A reforma trabalhista e o teletrabalho

No ano de 2017, mais especificamente no mês de julho, a nossa legislação trabalhista 

passou por uma grande transformação. Essa transformação veio com a Lei 13.467, também 

conhecida como Reforma Trabalhista ou Reforma do Empregador (assim chamada pela 

Ministra do Tribunal Superior do Trabalho Delaíde Arantes), que alterou mais de 100 

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, que foi criada, através do Decreto-lei n. 

5.452 de maio de 1943. 

Entre as mudanças advindas com a reforma, tivemos a regulamentação do 

Teletrabalho. A referida modalidade de trabalho passou a ser tratada nos seguintes 

dispositivos: art. 62, III  quando exclui os teletrabalhadores do controle de jornada, junto 

com os gerentes e os trabalhadores externos  no art. 75, acrescentando o art. 75, A, B, C, D e 

E; e no art. 611, VIII, quando diz que convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho têm 

prevalência sobre lei quando dispuserem sobre teletrabalho (além de sobreaviso e trabalho 

intermitente). 
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2.5.1 Definição, funcionamento e responsabilidades. 

A nova lei criou artigos para tratar exclusivamente do teletrabalho. Neles, a CLT passa 

a conceituar o teletrabalho, além criar algumas regras quanto seu funcionamento, que são 

cas para uma modalidade que 

abrange tantas possibilidades, principalmente se compararmos com a legislação italiana e 

portuguesa sobre o assunto. 

Na nova redação, teletrabalho passa a ser definido no art. 75-B, caput, da CLT, que diz 

(BRASIL, 1943, online): -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 

A partir dessa definição, pode-se compreender que as atividades ocorrem 

predominantemente fora da sede da empresa, mas não necessariamente só fora dela. A ideia é 

que ocorra de forma regular em um outro ambiente onde os trabalhos sejam executados 

através de tecnologias de informação e meios de conexão, mas caso necessário, o 

teletrabalhador pode ir até a sede da empresa, para participar de uma reunião, por exemplo 

(apesar de existir a possibilidade das reuniões ocorrerem através de videoconferência, nos dias 

atuais). 

Columbu e Massoni (2015, p. 80) dão uma atenção especial ao advérbio 

-se entender aquela que poderia ser 
prestada nos locais da empresa, mas que é desempenhada fora da mesma. É 
justamente o uso do advérbio regularmente que, de certo modo, evita abusos, na 
medida em que a carga de trabalho dos empregados dentro da empresa deverá ser 
similar à carga de trabalho dos teletrabalhadores.

A ideia dos autores é reforçada pelo parágrafo único do art. 75-B, parágrafo único da 

específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o 

regi

E o que a nova lei diz em relação ao funcionamento do teletrabalho? 

Tocante ao funcionamento do contrato de trabalho do teletrabalhador, o art. 75  C, 

caput; expõe que o teletrabalho deve constar expressamente na CTPS (Carteira de Trabalho e 
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Previdência Social) do empregado, especificando as atividades realizadas por ele. Além disso, 

é possível a alteração do regime presencial para o teletrabalho e vice-versa. 

Para o primeiro caso, a lei diz que basta o consenso entre empregado e empregador, 

enquanto para o segundo é necessário um prazo de no mínimo 15 dias para a transição, visto 

que o trabalhador terá que reorganizar sua vida para se adaptar à nova rotina E (BRASIL, 

1943, online):

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. 
§ 1° Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde 
que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. 
§ 2° Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por 
determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, 
com correspondente registro em aditivo contratual.  

Por fim, a lei prevê, de forma pouco detalhada, a responsabilidade quanto ao 

fornecimento e manutenção dos equipamentos nos artigos 75  D e 75  E (BRASIL, 1943, 

online) 

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. 
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. 
Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade 
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.

A doutrina majoritária (com a qual concordamos), defendida por Miziara (2018, p. 62) 

por exemplo, entende que foram deixadas muitas lacunas em ambos os artigos, quando estes 

precisavam de uma atenção maior, principalmente por estarmos tratando da relação entre 

empregado e empregador, que possuem pesos diferentes se colocarmos em uma balança. O 

empregador tem a remuneração e a oferta de emprego, o empregado só tem o trabalho, que a 

qualquer momento pode ser substituído pelo de outro indivíduo ou, em meio a tempos de 

desenvolvimento tecnológico elevado, ser substituído pelo de uma máquina. 

O artigo 75 - D, assim como muitos outros artigos da nova redação da CLT, tem sido 

alvo de muitas críticas por ser muito impreciso, incerto. Miziara extrai diversas interpretações, 
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seu local de trabalho (energia elétrica, mobiliário, equipamentos eletrônicos da residência do 

empregador (MIZIARA, 2018, p. 64): 

O que se extrai do texto é que, obrigatoriamente, as disposições relativas ao
reembolso deverão estar previstas em contrato escrito. O reembolso não é opção 
conferida ao empregador. Trata-

poderão 
reembolso seria uma faculdade do empregador, o que não é verdade.  

Com o artigo 75  E, podemos entender que o empregador deve orientar os 

empregados para o uso devido dos equipamentos e assinar termo de responsabilidade por 

esses equipamentos. Ficam dúvidas quanto as brechas deixadas pelo artigo: e se o 

equipamento tiver problemas técnicos, como ele irá comprovar? Quem fiscalizará as 

orientações do empregador? Quem fiscalizará o uso dos equipamentos? 

Silva (2017, p. 56), sobre o supracitado artigo, destaca: 

O art. 75  E, utilizando linguagem patriarcal, já superada no âmbito da saúde e 
segurança do trabalho, determina que o empregador instrua os empregados de 

acidentes, ao passo que o empregado deve se comprometer a seguir todas as 

empregado está superada faz muitos anos, impondo-se análise multifatorial para a 
compreensão dos acidentes e doenças a ele equiparadas; por exemplo, em caso de 
sobrecarga muscular pelo trabalho de digitação em domicílio  antigamente 
denominada tendinite  não é crível que se pense apenas em analisar o descuido do 
empregado quanto à postura; elementos relevantes como prazos para entrega dos 
trabalhos, nível de complexidade, ritmo exigido, número de toques necessários para 
dar cobro à demanda, forma de remuneração, metas impostas e vários outros 
assuntos correlatos deverão ser levados em consideração.  

Ainda envolvendo responsabilidades, temos mais uma alteração na lei 13.467 de 

2017, que foi a exclusão do teletrabalhador do controle de jornada, ou seja, o empregador não 

precisa controlar a jornada do trabalhador nesse regime e nem dos gerentes e trabalhadores 

externos, como podemos ver pela redação do artigo 62 da CLT (BRASIL, 1943, online):

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

É outro ponto que a legislação não foi muito justa ao nosso ver, principalmente 

porque a ausência do controle de jornada do teletrabalhador pode levar a abusos por parte do 

empregador, envolvendo demanda elevada para a pessoa do empregado, conforme foi 

abordado em outro tópico. 

2.5.2 O negociado sobre o legislado 

No tocante aos sindicatos, a nova lei trouxe duas grandes mudanças: a contribuição 

sindical deixou de ser obrigatória e o negociado entre sindicado e empresa passou a ter 

prevalência em relação ao previsto em lei. 

Com a contribuição sindical deixando de ser obrigatória, os sindicatos perdem sua 

principal fonte de renda. Esse fato acontece por dois motivos: o primeiro está relacionado a 

grave crise econômica que estamos enfrentando atualmente, o que leva aos trabalhadores a 

não quererem que o imposto sindical seja descontado; o segundo está ligado ao histórico de 

sindicatos não muito atuantes no nosso país, que muitas vezes são considerados como 

realmente representam uma classe de trabalhadores, acabam quebrando. Os sindicatos 

deixando de existir, quem vai negociar com as empresas melhores condições para os 

trabalhadores? 

O artigo 611-A traz a nova regra, que em um rol taxativo, determina para quem ela 

vale, conforme podemos ver a seguir (BRASIL, 1943, online, destacou-se): 

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência 
sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: 
VIII teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;
X modalidade de registro de jornada de trabalho;

Verifica-se dessa forma, que o teletrabalhador atualmente faz parte desse rol (art. 611, 

A, VIII), junto com os trabalhadores em regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Acordo 
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coletivo de trabalho prevalecendo sobre o legislado no caso do teletrabalhador: como isso vai 

acontecer?  

Lembremos que, no tópico em que foram abordados os efeitos do teletrabalho, 

enfrentou-se a questão do isolamento do teletrabalhador, que pode influenciar até na 

subordinação deste ao empregador. Isolado, sem o contato físico com uma equipe de trabalho, 

perde-se a noção de coletividade porque o indivíduo está trabalhando onde ele quiser (outra 

cidade, outro estado ou até outro país) e recebendo por isso. Como manter um espírito de 

coletividade para lutar pelos próprios direitos nessas condições? Como declarar greve? Seria 

possível um sindicato de teletrabalhadores? 

Fonseca (2017, p. 234) traz esse receio: 

O teletrabalho afastará os trabalhadores do estabelecimento do empregador e os 
deixará mais distantes dos demais integrantes da classe. Consequentemente, tende a 
enfraquecer a ideia de solidariedade, a articulação dos empregados no local de 
trabalho e, por conseguinte, a atuação das agremiações sindicais. A médio e longo 
prazos os efeitos podem ser nefastos e poderão ser constatados com perda de 
conquistas sociais, a ausência de novos direitos, a fragmentação das lutas e da 
resistência, o enfraquecimento das negociais coletivas e, enfim, a desarticulação dos 
obreiros com classe social.  

Complementando a ideia do artigo 611-A, temos o 611- -B. Constituem 

objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a 

O referido artigo diz que convenção coletiva não pode retirar direitos como descanso 

semanal, seguro contra acidentes de trabalho e greve. Analisando a nova legislação por inteiro 

e destacando a parte que refere-se ao teletrabalhador, não foi necessária convenção ou acordo 

coletivo para retirar esses direitos, posto que a própria lei 13.467 de julho de 2017 

indiretamente fez isso. 

3 CONCLUSÃO 

Com base no que foi apresentado, podemos concluir que a reforma trabalhista, apesar 

de necessária, visto que a Consolidação das Leis do Trabalho é de 1943, não foi feita da forma 

adequada. Podemos comprovar isso pelo tempo em que foi feita, pela quantidade de Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade impetradas (como por exemplo a ADIN 5794 sobre o fim do 

imposto sindical), além da quantidade de lacunas deixadas entre os dispositivos alterados. 
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A regulamentação do teletrabalho pela reforma trabalhista foi de suma importância, 

apesar de não ter sido realizada com a profundidade devida. 

Qualquer reforma exige tempo, pesquisa, análise e uma elevada preocupação com a 

redação, para evitar brechas, principalmente quando se mexe com a parte mais fraca da 

relação de trabalho, que geralmente é o trabalhador. 

Procuramos soluções para todos os problemas apresentados, mas os examinamos a 

fundo para conseguir alternativas que diminuam seus impactos. Apesar de casos êxito na 

regulação do teletrabalho, acreditamos que ela depende muito mais dos limites do 

desenvolvimento tecnológico em meio a Quarta Revolução Industrial, do quê de ação estatal 

ou de investimento por parte das empresas privadas em consultoria. As relações de trabalho 

mudaram bastante ao longo dos anos com as tecnologias e a questão dos teletrabalhadores não 

será excluída desse processo, principalmente agora nessa nova revolução que modifica 

sistemas inteiros. 
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