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RESUMO 

 
Este artigo tem o intuito de abordar o teletrabalho no Brasil e sua inserção no Direito do Trabalho 
pátrio. Para isso, buscou-se abordar as mudanças legislativas no país sobre o tema, que havia sido 
regulado inicialmente em 2011 e foi modificado com a reforma trabalhista de 2017 e mais 
recentemente em 2022. Assim, o que se pretende abordar é a regulação de jornada de trabalho 
para os teletrabalhadores, limitação essencial para o descanso e para o lazer dos indivíduos. Com 
isso, por meio do método indutivo de pesquisa, o trabalho destaca inicialmente o direito à saúde 
inserido nas relações de trabalho, considerando a regulação de jornada relevante para a 
concretização deste direito. Por fim, a pesquisa conclui que o teletrabalho possui pontos positivos e 
outros negativos, sendo as piores características por exemplo o isolamento social, a falta de contato 
pessoal entre colegas de trabalho e a pouco divisão entre a vida privada e a pessoal. Portanto, surge 
esse dilema no direito brasileiro, que deve considerar as possibilidades de subordinação ou de 
autonomia na atividade profissional como importante realidade, mas que merece uma reflexão mais 
crítica. 
 
Palavras-chave: Direito à Saúde; Regulação de Jornada; Teletrabalho. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
This article aims to address telework in Brazil and its insertion in the country's Labor Law. For this, 
we sought to address the legislative changes in the country on the subject, which had been initially 
regulated in 2011 and was modified with the labor reform of 2017 and more recently in 2022. Thus, 
what is intended to address is the regulation of working hours of work for teleworkers, an essential 
limitation for individuals' rest and leisure. With this, through the inductive method of research, the 
work initially highlights the right to health inserted in work relationships, considering the regulation 
of working hours relevant to the realization of this right. Finally, the research concludes that 
teleworking has positive and negative points, the worst characteristics being, for example, social 
isolation, lack of personal contact between co-workers and little division between private and 
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Direito pelo Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). Participante do grupo de pesquisa “Trabalho 
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grupo de pesquisa “Trabalho Assalariado e Capital” vinculado a Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). 

https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgd/congresso-direito-anais/


2   

ISSN 2238-9121 

 
Dias 24, 25 e 26 de outubro de 2022 - Santa Maria  / RS                      UFSM - Universidade Federal de Santa Maria 

 

Anais do 6º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da 
sociedade em rede (2022)  https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgd/congresso-direito-anais/ 

personal life. Therefore, this dilemma arises in Brazilian law, which must consider the possibilities 
of subordination or autonomy in professional activity as an important reality, but which deserves a 
more critical reflection. 
 
Keywords: Right to Health; Telework; Work Regulation. 

 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem a finalidade de abordar o trabalho telepresencial sob a ótica do 

direito à saúde que é garantido constitucionalmente para todos os brasileiros. Sobre isso, 

ressalta-se que o artigo 6º da Constituição de 1988 resguarda o direito à saúde como um 

direito social e o artigo 7º, XIII, limita a jornada de trabalho para oito horas diárias e 

quarenta quatro semanais. 

Deste modo, a pesquisa utiliza o método indutivo para se chegar a um resultado 

pertinente ao grau de importância da matéria, considerando a saúde como aspecto básico 

para a regulação do teletrabalho. Assim, procura-se explicar as mudanças legislativas na 

última década, e quais são as perspectivas para essas atividades. 

Nesta linha, o primeiro capítulo irá abordar o direito à saúde como um direito social 

e sua vinculação com o mundo do trabalho. Já o segundo capítulo irá discorrer sobre a 

problemática do teletrabalho no Brasil, equiparado ao trabalho presencial desde 2011 e 

modificado com a “reforma trabalhista” de 2017, passando por nova redação no ano de 

2022. 

Por fim, o que o trabalho conclui é que a regulação de jornada laboral não se atém 

apenas a um direito econômico do trabalho, mas como uma questão vinculada a qualidade 

de vida dos indivíduos, ligada ao bem-estar, a saúde e também ao lazer propiciado pelo 

tempo livre. 

 

1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO À SAÚDE E AS RELAÇÕES DE 

TRABALHO: O MEIO AMBIENTE LABORAL DO TELETRABALHADOR 
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O direito à saúde está inserido na Constituição Federal de 1988 no seu artigo 

6º, onde a carta cidadã elenca os chamados “direitos sociais” como um rol de 

direitos definidos como de interesse de toda coletividade, sendo papel do Estado 

agir de modo adequado para efetivação desses institutos jurídicos. Neste sentido, 

vale destacar que a proteção da saúde é uma questão referente a vários momentos 

da vida das pessoas. 

A saúde, é entendida como a concretização da qualidade de vida dos 

indivíduos (o que é essencial para a afirmação da dignidade humana, artigo 1º, III), 

devendo ser destacada não apenas a preocupação com a manutenção da saúde, 

mas também a prevenção e o tratamento de doenças.3 

No que diz respeito ao mundo do trabalho, vale destacar que as 

preocupações do Direito do Trabalho não são apenas as questões salariais (que por 

si só já seriam muito importantes), mas também as questões relativas à segurança 

e a saúde laboral. Na década de 1970 por exemplo, após reinvindicações sindicais, 

houve a ampliação do capítulo V da CLT com uma maior normatização relacionada 

a ergonomia, ao peso máximo do que um empregado pode remover 

individualmente, ao cuidado com assentos que assegurem a postura correta do 

trabalhador entre outras questões.4  

Brandão5 destaca que a proteção ao meio ambiente do trabalho significa o 

direito à redução aos riscos do trabalho, se inserindo assim na proteção dos direitos 

personalíssimos do trabalhador, como a sua integridade física, psíquica e social. 

Sobre isso, vale destacar que além dos direitos de natureza civil, o direito 

ambiental também se relaciona com a área trabalhista. 

                                                 
3 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 844. 
4 OLVEIRA, Paulo Antônio Barros; ROCHA, Lys Esther; SILVA, Airton Marinho da; MOURE, Maria de 
Lourdes; SILVA, Carlos Alberto Diniz. A Implantação de Políticas Públicas de Ergonomia na Saúde do 
Trabalhador: a experiência participativa do Ministério do Trabalho e Emprego. In: GOMEZ, Carlos 
Minayo; [et al]. Saúde do trabalhador na sociedade brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2011. pp. 143-144. 
5 BRANDÃO, Felipe Gondim. O direito à redução dos riscos no meio ambiente do trabalho: um 
compromisso constitucional. In: ROCHA, Cláudio Janotti da. [et al]. Proteção à saúde e segurança 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2018. p. 112. 
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Explicando isso, Leite6 aborda que o artigo 3º da Lei 6.938 de 1981 traz uma 

definição de meio ambiente bastante ampla, conceituando-o como “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”: 

  
Vê-se, assim, que a definição de meio ambiente é bastante ampla, 
constituindo, na verdade, um conceito jurídico indeterminado, permitindo, 
de tal arte, a abertura no ordenamento jurídico para a concretização da 
terceira dimensão de direitos humanos. 
Visando à concretização do conceito de meio ambiente, a doutrina 
classifica-o, fara fins didáticos, em: meio ambiente natural, meio 
ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. 
 

Com isso, é de se ressaltar que a grosso modo, o trabalho dos indivíduos 

ocorre nos ambientes naturais ou artificiais, e a proteção a este espaço físico 

configura também a proteção ao mundo do trabalho. Não à toa o capítulo V da CLT 

trata da segurança e da medicina do trabalho do artigo 154 ao 223, regulando 

temas como o fornecimento de EPI (Equipamento de Proteção Individual) no artigo 

166, as hipóteses cabíveis ao adicional de periculosidade no artigo 193 e ao 

adicional de insalubridade no artigo 189, por exemplo. 

Trata-se de conquistas da sociedade civil que foram sendo conquistadas 

desde o período da Revolução Industrial, devidamente tuteladas pelas 

Constituições Sociais do início do século passado: 

 
Desde a Revolução Industrial, da consolidação do modo capitalista de 
produção, da formação e definição das finalidades dos sindicatos e, 
também, dos ideais contidos nas Constituições Sociais do Século XX, essa 
proteção tem sido diversificada em virtude do resultado da natureza de 
cada uma das conquistas alcançadas.7 

 
Assim sendo, ressalta-se que a luta por boas condições de trabalho, 

positivadas gradualmente pelas legislações das principais nações do mundo e 

                                                 
6 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. – 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 
p. 759. 

 
 
7 BRANDÃO, Felipe Gondim. O direito à redução dos riscos no meio ambiente do trabalho: um 
compromisso constitucional. In: ROCHA, Cláudio Jannotti da. [et al]. Proteção à saúde e segurança 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2018. p. 112. 
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implementadas pelas suas respectivas constituições foram frutos das necessidades 

básicas dos trabalhadores. Besancenot e Löwy8 afirmam que no século XIX, na 

chamada Segunda Revolução Industrial, a extensão da jornada de trabalho era uma 

das grandes preocupações sociais, considerando que nas atividades manufatureiras 

pré-industriais a duração do trabalho era mais vantajosa: “Antes do advento da 

grande indústria o trabalhador podia viver uma semana inteira com o salário de 

quatro dias”. 

Os autores9 ainda ressaltam que a preocupação com uma jornada 

demasiadamente extensa era apontada por Karl Marx como um dos principais males 

daquele período, constatando que embora o avanço tecnológico fosse uma 

conquista interessante, não estava trazendo benefícios para a qualidade de vida e 

para a saúde da maioria das pessoas: 

  
Os horários de trabalho desumanos eram, sem dúvida, aos olhos de Marx, 
um dos aspectos mais infames da exploração capitalista: doze, quatorze, 
quinze, dezoito horas por dia, ou mais, eram durações habituais na 
indústria capitalista do século XIX. Trata-se, insiste o autor, de uma 
agressão contra as próprias raízes da vida e da saúde do trabalhador, daí o 
recuo da expectativa de vida registrado em grandes setores da população 
laboriosa.  
 

Sendo assim, ressalta-se que o Direito do Trabalho é fruto das necessidades 

dos indivíduos e da coletividade como um todo que ao longo do tempo foram sendo 

trazidas para o plano jurídico. E deste modo, deve ser destacado que entre as 

necessidades dos trabalhadores está a busca por melhores salários, mas também, a 

proteção à saúde. 

Conforme pesquisa apontada no Observatório de Segurança e Saúde no 

Trabalho, elaborada em parceria entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil é a quarta nação com mais 

óbitos decorrentes de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, atrás apenas 

                                                 
8 BESANCENOT, Olivier; LOWY, Michael. A jornada de trabalho e o “reino da liberdade”. São 
Paulo: Editora da Unesp, 2021. p. 44 
 

 
 
9 Ibidem. pp. 50 e 51. 
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da China, da Índia e da Indonésia. A pesquisa se embasa em um número 

proporcional entre os anos de 2012 a 2020, destacando o número de 6 óbitos para 

cada 100 mil empregos formais.10   

Outro dado que deve ser analisado é o que constata que mais de 40% da 

população economicamente ativa se encontra na informalidade11, logo, tampouco 

possuem proteção social contra os infortúnios relacionados ao trabalho, a não ser 

que sejam contribuintes individuais previdenciários, de acordo com o artigo 11 da 

Lei 8213/91. 

Nesta linha, não se pode deixar de notar que a saúde e a segurança no 

mundo do trabalho são preocupações que devem ganhar um debate mais crítico, 

pois embora a modernidade seja marcada por novas formas de se trabalhar e com 

grandes resultados, não seria correto deixar de destacar que antigos problemas 

seguem existindo. Sobre isso, Oliveira, Rocha, Silva, Moure e Silva12 fazem a 

seguinte explicação: 

 
A introdução das novas tecnologias modifica as responsabilidades dos 
trabalhadores, os requisitos de qualificação, o conteúdo do trabalho, as 
cargas físicas e mentais e as relações sociais no trabalho. A perda do 
controle sobre a cadência de trabalho, com sua frequente intensificação, 
tem gerado um aumento de queixas de fadiga, estresse, doenças 
psicossomáticas e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. 

 

                                                 
10 PREV-ONE. Brasil ocupa quarta posição no ranking mundial de acidentes de trabalho. 
Disponível em https://prev-one.com.br/artigo/brasil-ocupa-4a-posicao-no-ranking-mundial-de-
acidentes-de-trabalho. Acesso em 09.set.2022. 
 

 
 
11 VALOR ECONÔMICO. IBGE vê recorde de informalidade como característica estrutural do 
mercado de trabalho. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/30/ibge-ve-recorde-de-
informalidade-como-caracteristica-estrutural-do-mercado-de-trabalho.ghtml. Acesso em 
09.set.2022. 
12 OLVEIRA, Paulo Antônio Barros; ROCHA, Lys Esther; SILVA, Airton Marinho da; MOURE, Maria de 
Lourdes; SILVA, Carlos Alberto Diniz. A Implantação de Políticas Públicas de Ergonomia na Saúde do 
Trabalhador: a experiência participativa do Ministério do Trabalho e Emprego. In: GOMEZ, Carlos 
Minayo; [et al]. Saúde do trabalhador na sociedade brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2011. pp. 147 e 148. 
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Luci Praun13 explicou que com o aprimoramento da globalização ao longo das 

décadas de 1980 e 1990, a introdução de novas tecnologias trouxe um otimismo em 

relação a possibilidade de um maior tempo livre. A autora discorre que esta 

realidade de fato não aconteceu, considerando que embora o avanço tecnológico 

tenha trazido muitos ganhos para a sociedade em geral, o mundo do trabalho 

seguiu sendo marcado por um grande número de adoecimentos e baixa qualidade 

de vida para muitos indivíduos sobrecarregados em suas atividades. 

Neste sentido, a discussão sobre o mundo do trabalho contemporâneo deve 

levar em consideração o meio ambiente do trabalho de uma maneira cada vez mais 

plural, indo além dos tradicionais espaços físicos empresariais. Com essa 

problemática, a Lei 14.442 de 2022 foi a mais recente mudança no teletrabalho, 

prática cada vez mais utilizada e com crescente importância nas relações laborais. 

Assim, o próximo capítulo irá discorrer sobre as mudanças legislativas sobre 

o teletrabalho na última década, abordando o tema sob a ótica da proteção à 

saúde e à segurança do trabalhador. 

 

2 – O TELETRABALHO E A REGULAÇÃO DE JORNADA 

 

O mundo do trabalho contemporâneo é marcado pelas mudanças 

tecnológicas das últimas décadas. E em especial nos últimos anos, certos 

comportamentos foram se moldando a essas novas tendências.  

Sobre isso, a grande mídia vem destacando por exemplo a importância do 

uso do aplicativo “WhatsApp”14 na comunicação entre empregados e empregadores, 

                                                 
13 PRAUN, Luci. Trabalho, adoecimento e descartabilidade humana. In: ANTUNES, Ricardo (org). 
Riqueza e miséria do trabalho no Brasil IV: trabalho digital, autogestão e expropriação da vida. 
São Paulo: Boitempo, 2019. p. 181-203 
 

 
 
14 PORTAL UOL. O que vale (ou não) quando WhatsApp é ferramenta de trabalho? Entenda. 
Disponível em: https://cultura.uol.com.br/noticias/45002_o-que-vale-ou-nao-quando-whatsapp-e-
ferramenta-de-trabalho-entenda.html. Acesso em 01.out.2022. 
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que facilita o contato direto entre colegas de trabalho e superiores hierárquicos. 

Tal prática faz parte corriqueira da vida de muitas pessoas e contribui para a 

interação social e também para a vida produtiva. 

Assim, a própria atividade profissional cada vez mais pode ser 

desempenhada em ambientes externos ao tradicional espaço físico empresarial. 

Nesta perspectiva, o teletrabalho vem crescendo de maneira bastante acentuada. 

Siqueira e Nunes15 explicam que o significado etimológico da palavra 

teletrabalho deriva de “tele”, expressão de origem grega que significa “à 

distância”. Belmonte16 destaca que o teletrabalho pode ser realizado em ponto fixo 

ou variável, além da possibilidade de ocorrer de duas formas distintas: a) em local 

fora da sede da empresa; b) em home-office, realizado no domicílio do 

trabalhador. 

Não à toa, no ano de 2011 por meio da Lei 12.551 foi incluída na CLT a 

primeira redação a considerar essa forma de trabalho, equiparando o empregado 

teletrabalhador aos demais: 

 
Artigo 6º: Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento 
do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a 
distância, desde que caracterizados os pressupostos da relação de 
emprego. 
Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, 
controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos 
meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho 
alheio. 
 

Neste sentido, no começo da década passada este assunto já estava se 

consolidando do ponto de vista legislativo, e em decorrência disso, a doutrina 

também já fazia sua análise sobre o tema. Assim sendo, já em 2013 Viveiros17 fazia 

                                                                                                                                                         
 
15 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; NUNES, Daniel Henrique (2020). Direitos da personalidade e o 
teletrabalho: A vulnerabilidade do trabalhador e os impactos legislativos. Revista Jurídica Da FA7. 
2020. v. 17. n. 2. p. 60. 
16 BELMONTE, Alexandre Agra. Problemas jurídicos do teletrabalho no Brasil. Anuario de la 
faculdade de derecho. 2008. vol. XXVI. p. 299-300. 
17 VIVEIROS, Luciano. CLT comentada: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013. p. 38 e 39. 
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a seguinte menção a uma possível análise probatória do teletrabalho em processos 

trabalhistas: 

 
A inserção do parágrafo único remete à discussão sobre a evolução do 
trabalho na “era digital” e suas consequências. [...] Ademais, ao juiz do 
trabalho cabe a análise de provas que podem ser extraídas dos próprios 
comandos emitidos via e-mail ou pelos registros de entrada e saída de um 
usuário de PC, notebook, pager, celular, smartphone, blackberry, iPod, 
iPad e outras tecnologias adjacentes da modernidade. 
 

Curiosamente, a partir de 2017 com a “reforma trabalhista” inserida na CLT 

meio da Lei 13.467/17, o tema teletrabalho passou a ser bastante abordado pelos 

apoiadores da reforma, que praticamente desconsideraram que o assunto já havia 

sido regulamentado em 2011. 

A mudança de 2017 estabeleceu no inciso III do artigo 62 o teletrabalho 

como uma das modalidades excluídas do capítulo II da CLT, norma que dispõe sobre 

a duração do trabalho e a regulação de jornada, somando o teletrabalhador aos 

profissionais incompatíveis com o controle e supervisão da atividade, como os 

trabalhadores que desempenham cargo de gestão e demais profissionais com 

atividade inconciliável com fixação de horário de trabalho. 

Na mesma linha, a propaganda dos apoiadores da reforma trabalhista se 

embasou veementemente na premissa de que a CLT estaria “ultrapassada” e 

precisava ser “modernizada”. O principal argumento estaria no fato da CLT ser 

antiga, vinculada ao Governo de Getúlio Vargas na década de 1940, não estando 

adequada aos propósitos do mercado de trabalho atual que necessita de maior 

flexibilização para atender a competividade e ao estímulo de novos postos de 

emprego18. 

Com base neste pensamento, o legislador associou ao argumento de 

modernização o fato de ter sido inserido um capítulo próprio para o teletrabalho na 

CLT, do artigo 75-A ao artigo 75-E. Entretanto, à grosso modo, o que se pode 

                                                 
18 RODRIGUES, Iris Carmen Pinheiro; DIAS, Vanessa Tavares. Propaganda governamental sobre a 
reforma trabalhista: estratégias de convencimento de uma proposta antipopular. In: Marx e o 
Marxismo 2019. Marxismo sem tabus enfrentando opressões, 2019, Rio de Janeiro. Anais do 
Colóquio Internacional Marx e o Marxismo 2019. Marxismo sem tabus enfrentando opressões, 
2019. p. 2. 
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afirmar é que as mudanças apenas responsabilizaram o próprio trabalhador pelos 

riscos da atividade. 19 

Siqueira e Nunes fazem uma comparação entre o Código do Trabalho 

Português e o direito brasileiro fazendo um paralelo que conclui que a reforma 

laboral lusitana ocorrida em 2009 realmente foi modernizante, enquanto a 

brasileira acabou sendo um retrocesso. Sobre isso, os autores20 ressaltam que o 

exemplo português ao contrário do brasileiro expôs as peculiaridades deste tipo de 

trabalho, observando de forma mais detalhada direitos e deveres, assim como o 

direito à privacidade, jornada de trabalho e o direito à saúde do trabalhador: 

 
[...] a  previsão de suma  importância  pelo código em estudo, refere-se  à  
privacidade  do teletrabalhador, a qual deve ser respeitada de forma a 
garantir-lhe o tempo de descanso e o seu repouso, previsto no art. 170 do 
CTP, tal como o empregador só poderá visitá-lo das 09:00 às 19:00  horas,  
mediante  acompanhamento  do  teletrabalhador  ou  terceiro  indicado  e,  
cuidou  de forma exclusiva sobre a sua participação e representação 
coletiva, podendo este se candidatar a tal cargo e utilizar às tecnologias 
de informação a seu dispor, para participar de reuniões, bem como 
comunicar-se com os demais colegas de ofício. 

 

Com um viés crítico, a 2ª Jornada de Direito Material e Processual do 

Trabalho da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas – ANAMATRA ocorrida 

em 2018, no ano seguinte a reforma de 2017, trouxe o seguinte enunciado: 

 
TELETRABALHO. CONTROLE DE JORNADA. As hipóteses de inaplicabilidade 
dos limites constitucionais de jornada de trabalho são excepcionais e 
restritas às situações em que o controle do horário não é possível, de modo 
que o inciso III do artigo 62 da CLT (incluído pela Lei nº 13.467/2017) 
deve ser aplicado somente nos casos em que os empregados em regime 
de teletrabalho possuam atividade verdadeiramente incompatível com o 
controle de jornada. Nos demais casos em que o controle for possível, 
inclusive por meios telemáticos e informatizados, como autoriza o 
parágrafo único do artigo 6º da CLT, não incide a nova regra trazida pelo 
inciso III do artigo 62 da CLT. 
 

Desta maneira, além da CLT ter passado a possuir dois dispositivos 

conflitantes, isto é, o artigo 6º em relação ao artigo 62, III, e assim trazer 

                                                 
19 SIQUEIRA, Dirceu Pereira; NUNES, Daniel Henrique (2020). Direitos da personalidade e o 
teletrabalho: A vulnerabilidade do trabalhador e os impactos legislativos. Revista Jurídica Da FA7. 
2020. v. 17. n. 2. p. 66. 
20 Ibidem. pp. 67 e 68. 
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insegurança jurídica, o que também acabou acontecendo foi a inobservância de 

garantias como o direito à saúde e o direito ao lazer, ambos direitos sociais da 

Constituição da República, tendo em vista que a regulação de jornada denota em 

separação do tempo de trabalho e do tempo livre para se fazer outras coisas.  

O fato é que essa realidade endossou a necessidade de mudanças, e que por 

causa disso, a Lei 14.442 de 2022 trouxe algumas modificações no teletrabalho. 

Dentre elas, destaca-se a exclusão do artigo 62, III, da CLT e o acréscimo no artigo 

75-B do § 2º que dispõe o seguinte: “O empregado submetido ao regime de 

teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por 

produção ou tarefa”. 

Parece muito mais razoável que o legislador tenha deixado as duas formas de 

prestações de serviço como opção. Sobre isso, deve-se ter em mente as discussões 

sobre parasubordinação na doutrina trabalhista, considerando que em muitos casos 

há um meio termo entre a tradicional subordinação jurídica e uma maior 

autonomia do trabalho. Como bem salienta Leite21, o mercado de trabalho se vale 

muitas vezes de formas de trabalho que merecem atenção jurídica e que por 

circunstâncias subjetivas nem sempre se assemelham com a clássica relação de 

emprego e com seus requisitos. 

Entretanto, mesmo que seja feita a reflexão de que há casos em que é 

possível observar uma fixação de jornada e outras que não são, sendo nesses casos 

o trabalho avaliado por meio da sua produção ou por tarefa, o fato é que ainda 

parece pouco clara a forma com que as duas formas de se trabalhar serão 

aplicadas. Por exemplo, não parece correto afirmar que todo trabalho por tarefa 

seja um trabalho flexível e que o indivíduo tem total liberdade para desempenhar 

seu ofício, desde que cumprindo todos os prazos. 

Uma boa observação a se fazer é a feita pela Confederação Nacional de 

Transporte (que representa as empresas deste setor), apontando em 2018 um 

número de 51% de motoristas de caminhão trabalhando entre 13 a 19 horas por 

                                                 
21 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 12 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2020. p. 190. 
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dia22. Deste modo, vale destacar que os caminhoneiros são um dos exemplos de 

trabalhadores que em via de regra estão inseridos no artigo 62, I, da CLT e não 

trabalham por jornada, mas sim por entrega de carga. Vale notar que tal categoria 

costuma ser apontada por altos índices de acidente de trabalho e pelo uso de 

drogas estimulantes23, além também dos números relativos aos adoecimentos 

ocasionados pelo cansaço e esgotamento físico e mental (ansiedade, hipertensão 

arterial e obesidade) ensejados por um trabalho calcado primordialmente pela 

produtividade24. 

No caso específico do teletrabalho, Belmonte25 aponta algumas questões 

negativas como: isolamento social, falta de separação entre vida privada e vida 

profissional, fragmentação dos trabalhadores (que passam a conviver pouco com os 

demais colegas, ou mesmo deixam de se conhecer), subcontratação ilícita e é 

claro, maior dificuldade de prevenção e de diagnóstico dos cuidados com saúde e 

segurança do trabalho. Em virtude disso, é essencial reconhecer que sendo o 

teletrabalho uma tendência crescente que não pode ser desmerecida, trata-se 

também de um tipo de trabalho com características peculiares que podem ser 

negativas. 

Ainda, a OIT por meio da sua Convenção 155 que visa a “Saúde e Segurança 

dos Trabalhadores” adota em seu artigo 3, c, a proibição da distinção entre 

trabalho presencial e o telepresencial, enfatizando isso em sua redação, que 

afirma: “a expressão ‘local de trabalho’ abrange todos os lugares onde os 

trabalhadores devem permanecer ou onde têm que comparecer, e que estejam sob 

o controle, direto ou indireto, do empregador”. 

                                                 
22 GOMES, Rafael de Araújo. Jornada de trabalho e o direito à saúde dos motoristas de caminhão. In: 
ROCHA, Cláudio Jannotti da. [et al]. Proteção à saúde e segurança no trabalho. São Paulo: LTr, 
2018. p. 237. 
23 IBIDEM, pp. 242 e 243. 
24 DELFINO, Lívia Guimarães; MORAES, Thiago Drummond. Percepções sobre adoecimento para 
caminhoneiros afastados pelo sistema de previdência social. Estudos Interdisciplinares em 
Psicologia. Londrina, v. 6, n. 2, p. 113-137, dez. 2015. p. 136. 
25 BELMONTE, Alexandre Agra. Problemas jurídicos do teletrabalho no Brasil. Anuario de la 
faculdade de derecho. 2008. vol. XXVI. p. 300-301. 
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 Portanto, o que se conclui é que o direito deve se adequar as mudanças 

sociais e econômicas, que como visto nesta pesquisa, uma delas é o teletrabalho. 

Contudo, a mudança deve ser norteada pela expansão das proteções 

constitucionais, e não o contrário. Sobre isso, é de grande importância considerar 

que a vida profissional de muitos indivíduos ocorre fora das dependências do 

empregador, e que cabe ao Direito do Trabalho lidar com essa tendência. 

 

CONCLUSÃO 

  
As relações sociais se transformaram com uso tecnológico nas últimas décadas, 

sendo o mundo do trabalho bastante afetado com essa transformação. Trata-se de um fato 

que contribui para uma maior produtividade e uma maior interação entre pessoas e 

empresas, o que potencializa a comunicação entre colegas de trabalho, prestadores de 

serviço e consumidores e também, superiores hierárquicos com seus subordinados. 

Diante disso, a pesquisa conclui que o teletrabalho no Brasil passou a ser 

regulamentado pela Lei 12.551/11, equiparando o teletrabalhador aos demais 

trabalhadores com vínculo de emprego, considerando os meios telemáticos e 

informacionais como facilitadores da subordinação jurídica. Assim sendo, mesmo que essa 

equiparação possa ser passível de críticas, o fato é que a inserção do artigo 62, III, na CLT 

pela reforma trabalhista apenas contribuiu para a insegurança jurídica e para a 

desproteção dos teletrabalhadores. Tal insegurança se viu claramente, pois cinco anos 

mais tarde a Lei 14.442 de 2022 considerou que é possível as duas formas de trabalho, ou 

jornada regulamentada ou por tarefa e produção. Ainda, deve ser destacado o fato de que 

em entrevistas de emprego o empregador estabelece termos e metas a procura de um 

candidato que atenda aos seus interesses, o que influencia na adesão do postulante ao 

empregado (que necessita do serviço para receber salário e ter a sua subsistência, 

podendo por isso anuir com a opção do trabalho por tarefa em detrimento de ter uma 

jornada de trabalho regulada).   

Por isso, o que se busca lembrar é que a regulação de jornada é uma conquista do 

Direito do Trabalho não apenas sob o viés econômico, possibilitando um salário padrão ao 

trabalhador e eventuais acréscimos decorrentes de hora extraordinária (artigo 59 da CLT). 
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Logo, a regulação da jornada de trabalho diz respeito a um tema vinculado a saúde dos 

indivíduos e a separação da vida privada e da vida profissional. 

Portanto, o que se propõe com a pesquisa é afirmar que o direito à saúde elencado 

como um direito social na Constituição de 1988 se atém a todas as áreas da vida social, 

como as relativas ao mundo do trabalho. Deste modo, o regramento da jornada de trabalho 

garante aos teletrabalhadores um horário destinado ao trabalho separado do horário de 

descanso.  
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