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RESUMO 
 

Esta monografia tem como objetivo principal compreender o Trabalho em Domicílio e o 

Teletrabalho, recentes figuras laborais, que cresceram e se vêm se firmando como tendência no 

mercado trabalhista atual. Além disso, objetiva-se também analisá-las na perspectiva do 

ordenamento jurídico trabalhista brasileiro. Os objetivos específicos são: a comparação entre o 

trabalho em domicílio e o teletrabalho, o surgimento e incidência de ambos, a concretização do 

vínculo empregatício que une o patrão e o obreiro, a visão da Justiça Trabalhista sobre esse 

vínculo e uma exposição mais ampla sobre o teletrabalho. Foram realizadas, também, consultas 

aos órgãos do Ministério Trabalho e Emprego para uma melhor compreensão de sua função 

diante da expansão dessas novas espécies trabalhistas.  

 

Palavras-chave: Trabalho em Domicílio, Teletrabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             



                                          ABSTRACT 

 

The main objective of this monograph is comprehend the work at domicile and the telejob, 

recent labour figures, which are on the increase and come stabilizing as a job market tendency. 

Furthermore, another objective is to analyse this figures under the perspective of the brazilian 

labour law. The specific objectives are: a comparison between the work at domicile and the 

telejob; their appearance and incidence; the concretion of the labour link which conects 

employer and employee, the Labour Justice vision about this link and a larger explanation about 

the telejob. Consults to the Labour and Employment Ministry bodies have been undertaken for a 

better comprehension of its role before the expansion of these new labour species.  

  
Key-Words: Work at Domicile and Telejob. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em face das profundas transformações de ordem econômica e científica que vêm 

afetando o sistema de produção e que ampliaram o fenômeno da globalização nas últimas 

décadas, produziu-se uma nova organização industrial e novas relações de trabalho surgem 

desse novo modo de produzir e da tecnologia que passa a ser adotada. Essas mudanças 

introduziram, conseqüentemente, novas modalidades de Trabalho a Distância, em razão do 

desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente na área da informática.  

 

O Teletrabalho emerge como uma nova tendência do mercado trabalhista mundial 

do século XXI. Não há consenso sobre o momento exato do surgimento dessa nova espécie de 

trabalho e nem se ela surge como espécie de Trabalho em Domicílio. Sabe-se, sem maiores 

divergências, que ele tem raiz no Trabalho em Domicílio do séc. XVII na Europa, passando por 

várias transformações até o seu efetivo nascimento. O primeiro, a sistematizar e a divulgar essa 

recente figura de trabalho, foi Jack Nilles, que desde de 1973 estuda o tema. A partir de sua 

sistematização, outros doutrinadores, ligados às áreas do saber relacionadas com o trabalho, 

debruçaram-se sobre o assunto, formulando conceitos e incluindo diversas formas de trabalho 

nesta modalidade. 

 

A presente monografia destina-se a dirimir certas questões que são incitadas 

quando se passa a analisar essas espécies laborais que surgem em um cenário de ebulições 

tecnológicas, problemas que vão desde da ordem doutrinária passando pela prática, seja ela 

factual ou jurídica. 

 

A doutrina, freqüentemente, confunde-se ao apresentar o trabalho em domicílio e 

teletrabalho. Ora tratam essas espécies como sinônimas, ora a elas se refere como sinônimas de 

trabalho a distância, de modo que, enquanto não houver um consenso sobre as exatas 

qualificações, não se pode analisar de forma fiel e real os institutos. 

 

Na vida prática, o impacto que vem causando essas novas modalidades de trabalho 

é impressionante, principalmente, em países que detêm de forma mais consistente as mais 
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avançadas tecnologias de comunicação. No Brasil, a percepção do impacto dessas inovações 

ainda não pode ser sentida de forma mais abrangente, pois se restringem a determinados pólos 

tecnológicos, como o de São Paulo e Rio de Janeiro, embora o mercado sinalize para a próxima 

década um aumento vertiginoso do teletrabalho, concretizando as “profecias” de que no futuro 

as pessoas não precisariam sair de suas casas para trabalhar.  

 

Apesar das vantagens, que serão melhor analisadas do decorrer deste trabalho, 

conflitos sociais, no âmbito trabalhista, podem acontecer, principalmente, se essas mudanças 

vierem de forma totalmente impositiva e com o intuito velado de flexibilizar ou até mesmo 

desregulamentar as leis trabalhistas. 

 

A discussão sobre a matéria torna-se ainda mais instigante quando levada ao 

campo jurídico-social, pois é neste universo que o tema torna-se controvertido e ao mesmo 

tempo estimulante para os cientistas jurídicos, sobretudo pelas repercussões que provoca e que 

se fazem sentir no mundo do trabalho. 

 

 Assim, perguntas são lançadas: como o ordenamento justrabalhista brasileiro tem 

recepcionado o Teletrabalho? Qual o seu impacto na nova ordem sócio-econômica? Quais as 

suas peculiaridades e a sua repercussão no mundo do trabalho? Que tipo de vínculo liga as 

partes envolvidas? Qual a natureza contratual desse trabalho? 

 

No decorrer da exposição, haverá uma apresentação completa e didática sobre o 

trabalho em domicílio e o teletrabalho permitindo que haja um total conhecimento de ambos e 

que fique evidente a diferença entre os dois institutos. 

 

Este trabalho científico é relevante porque se ocupa em estudar o trabalho em 

domicílio e sobretudo o teletrabalho – nova modalidade de trabalho que, apesar de sua crescente 

utilização, ainda não mereceu tratamento adequado de nossas legislações. 

 

Será dada uma atenção especial ao teletrabalho em virtude de ser um tema muito 

recente no campo jurídico-social trabalhista e, portanto, merecer maiores explanações. Para isso, 
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serão mostrados o seu surgimento, sua natureza jurídica, as suas espécies, a formalização do 

contrato, as características da relação de tele-emprego e a prova dessa relação, tudo isso 

embasado pela Legislação trabalhista brasileira, pela jurisprudência e pelas Convenções e 

Recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT. 

 

No último capítulo, far-se-á a análise e a crítica de uma entrevista realizada com 

Auditores-fiscais da Delegacia Regional do Trabalho do Ceará e da consulta feita através dos 

telefones 0800 610101 e 0800 2850101, que são disponibilizados ao público para tirar dúvidas 

sobre questões trabalhistas, confrontando a realidade do trabalho em domicílio e do teletrabalho 

no Brasil e a falta de fiscalização e de estatísticas por parte do Ministério do Trabalho. 
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1 A GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA E A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA COMO 

CAUSAS DO SURGIMENTO DE NOVAS MODALIDADES DE TRABALHO A 

DISTÂNCIA 

              A evolução tecnológica tem o condão de alterar a vida dos seres humanos. As 

conseqüências desse impacto podem ser boas ou ruins, vai depender da forma como essa 

tecnologia será utilizada e da finalidade a qual ela está vinculada. Durante os séculos, a criação 

de máquinas modificaram, substancialmente, as relações entre as pessoas, desde a criação da 

roda, passando pelos inventos de Leonardo da Vinci, até o surgimento dos primeiros 

computadores portáteis. Idealizações de gênios que são utilizadas até hoje por milhões de 

pessoas. 

               O Direito do Trabalho, enquanto ciência humana e que não pode ser separado das 

outras áreas do saber, é também profundamente influenciado pelas transformações que ocorrem 

nos campos social e econômico. Basta observar o desencadear das sucessivas Revoluções 

Industriais. A primeira trouxe a máquina a vapor, aumentando a produção de mercadorias em 

proporções gigantescas. A queima do carvão mineral foi suficiente para radicalizar as séries de 

produções industriais, que se tornaram mais ágeis, necessitando também de um número grande 

de trabalhadores dentro de um único estabelecimento, característica que contribuiu para o 

surgimento das primeiras associações de trabalhadores com o objetivo primordial de lutar pela 

humanização das condições de trabalho. A partir daí, começaram as criações das primeiras 

normas jurídicas relativas às relações de emprego para proteção dos trabalhadores, haja vista 

serem desumanas as condições de trabalho as quais eles eram obrigados a se submeterem. 

A Segunda Revolução Industrial, que ocorreu no início do século XX, teve como 

base o Fordismo
 

e o Taylorismo, idealizados por Henry Ford e Frederick Taylor, 

respectivamente. Eram movimentos que pregavam a organização científica do trabalho, ou seja, 

defendiam toda uma articulação e uma sincronização interna da fábrica, que possibilitava o 

desenvolvimento da produção em série. Cada operário passou a ser uma peça na linha de 

produção industrial. Eram, tais trabalhadores, verdadeiras engrenagens que desempenhavam 

papéis específicos e de pouca cognição, como genialmente criticado pelo Charles Chaplin, no 

clássico “Tempos Modernos”. Concomitante a isso, a organização sindical e o Estado passaram 
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a se interessar em elaborar normas com objetivo de proteger os trabalhadores contra a 

voracidade e a desumanidade com que os empresários os tratavam, como, por exemplo, a 

imposição de jornadas de trabalho de 16 horas. Com isso, tais movimentos de automação dos 

trabalhadores começaram a se mostrar arcaicos e inviáveis diante das concepções que surgiam 

sobre humanidade e da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, pois essas formas 

de organização do trabalho foram, finalmente, analisadas e tidas como extremamente 

prejudiciais a saúde física e mental do trabalhador. Vale ressaltar que a utilização desses 

métodos de trabalho no Brasil, hoje, pode-se chocar com as Normas Reguladoras da Medicina e 

da Segurança no Trabalho – NR’s.   

A chamada Terceira Revolução Industrial está intrinsecamente ligada ao 

surgimento de novas tecnologias que possibilitam que o empregado, antes era preso a uma linha 

de produção estagnada e alienante, adapte-se ao movimento do mercado de trabalho, pois este 

passa a ser mais rigoroso, tecnicamente falando, e diversificado, principalmente, com o 

crescimento do setor de serviço, que hoje emprega a maior parte da massa de trabalhadores no 

mundo. Entra-se assim na era da especialização e do aprimoramento, fazendo surgir uma 

verdadeira explosão de cursos técnicos preparatórios e de capacitação para a inserção no 

mercado de trabalho. 

No século XX, ainda na década de 70, com o início da crise do socialismo da 

União Soviética e a expansão do capitalismo Norte Americano, os contornos da globalização 

começaram a se formar. Era necessária que as fronteiras desaparecessem, a produção precisava 

ser escoada e era urgente a necessidade de novos mercados consumidores e de mão-de-obra 

barata para diminuir os custos da produção. Todo esse conjunto, aliado à sede de lucro dos 

capitalistas, fez com que houvesse uma verdadeira corrida para adentrar nos mercados dos 

países ditos subdesenvolvidos, os quais deixaram de ser colônias e passaram a serem 

dependentes, economicamente, das mesmas potências que um dia foram suas colonizadoras.  

Dessa forma, a base da globalização começou a se solidificar, e as crescentes 

criações tecnológicas foram primordiais para garantir a aproximação entre os países. A 

comunicação via satélite deu rapidez e segurança as trocas de informações, contribuindo para a 
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efetividade daquele novo modelo que começava a se firmar. No final da década de 80, a 

globalização se concretizou, tendo como marco simbólico a queda do muro de Berlin (1989). 

Daí por diante o que se ver é um mundo dividido em blocos em que nada mais 

pode ser visto isoladamente. Os seres humanos, dependendo do local que ocupam no globo, 

querendo ou não, são influenciados, em maior ou menor grau, por essa nova ordem mundial, 

que está a serviço, única e exclusivamente, do capitalismo, porque este sem a globalização não 

sobrevive, pois é ela que garante a massificação de uma cultura consumista, que nada mais é do 

que a base da estrutura do capital. 

A Prensa da OIT, de 21.06.2000, Genebra, págs. 1 e 2, (apud ARNALDO 

SÜSSEKIND, 2004, p. 52), faz a análise da crise que a globalização causou no mercado de 

trabalho mundial: 

“Hoje, essa crise, resultante da globalização da economia, sob a égide das do 

mercado, tem características estruturais, já tendo acarretado 180 milhões de 

desempregados e 750 milhões de subempregados, isto é, 1/3 da população 

economicamente ativa mundial. E esse desemprego vem reduzindo 

sensivelmente o índice de sindicalização, gerando evidente desequilíbrio entre 

os atores da negociação coletiva de trabalho, com predominância dos 

representantes empresariais.” 

Todas essas mudanças na ordem econômica, acompanhadas da evolução 

tecnológica, fizeram com que o mundo do trabalho criasse novos parâmetros de 

desenvolvimento da produção. Assim veio a reestruturação econômica que pode ser 

conceituada como a tendência lançada pelos empresários de desconcentrar o setor produtivo, 

utilizando os serviços terceirizados ou o trabalho em domicílio com uma nova roupagem. Isso 

fez surgir novas espécies trabalhistas, como o teletrabalho, que utilizam os avanços da 

tecnologia e a reestruturação do setor produtivo para se expandirem. Essas recentes 

configurações de trabalho a distância e as formas como elas se apresentam hoje, 

principalmente, devido à utilização da tecnologia de ponta nas grandes empresas, acarretam 

uma nova organização industrial, com o surgimento de relações de trabalho que sinalizam o 

desaparecimento do padrão de crescimento fordista. “Tal mudança gera um desencadear de 

novas experiências nos domínios da organização industrial e da vida social e política” como 

registra David Harvey, (1999, p. 140-141). 
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2 TRABALHO A DISTÂNCIA, TRABALHO EM DOMICÍLIO E TELETRABALHO 

2.1 Conceitos e diferenciação 

O trabalho executado longe dos domínios da organização empresarial, 

teoricamente sem controle de horário e sem o poder exercido sobre a forma pela qual ele se 

desenvolve, é traço característico do trabalho a distância, gênero que compreende o trabalho em 

domicílio, teletrabalho, vendedores pracistas e viajantes, além de representantes comerciais. 

Não há, como se vê, um conceito legal de trabalho a distância no ordenamento 

justrabalhista brasileiro, mas é urgente diferenciá-lo, sob o prisma jurídico, do trabalho 

doméstico, pois quem realiza este último presta serviços, sob a forma de emprego, para o 

âmbito residencial, sem fim lucrativo (art. 2º da lei nº 5.859, de 11.12.72), não se confundindo, 

portanto, com o trabalhador a domicílio.   

Um relevante aspecto a ser destacado é que o trabalho a distância não pode invadir 

a criação corpórea do produto industrial: montagem, embalagem, transporte de mercadorias, 

por exemplo, pois todos esses fatores pressupõem a manipulação direta ou mesmo a presença 

física do trabalhador. Apenas para as atividades que utilizam a elaboração ou transmissão de 

dados, informações e símbolos, a superação do espaço físico pode ser concebível, ficando 

evidente, em alguns casos, que a distância é irrelevante para efeitos de controle e poder, pois a 

tecnologia empregada configura-se uma extensão da própria empresa.    

O trabalho em domicílio é originário do trabalho artesanal, da pequena indústria 

caseira. A confecção era feita em casa, por vários membros da família, sendo vendida ao 

consumidor final ou a intermediários que a revendiam. Está previsto na Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT, nos arts. 6º e 83. 

A convenção 177 da OIT, 1996, trata do trabalho em domicílio. É o trabalho que 

uma pessoa realiza em troca de remuneração, em seu domicílio ou em outros locais distintos 

dos locais de trabalho do empregador, com o fim de elaborar um produto ou prestar um serviço, 

conforme as especificações do empregador, independentemente, de quem proporcione os 

materiais, equipamentos ou outros elementos necessários para esse trabalho. A Recomendação 
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nº 184 da OIT versa sobre a necessidade de designar a autoridade encarregada de definir e 

aplicar a política nacional em matéria de trabalho em domicílio e de manter atualizadas as 

informações sobre o referido trabalho. 

Um conceito que define com propriedade o trabalho em domicílio emerge dos 

estudos de Evaristo de Moraes Filho, (1994, p.74), que o considera 

“como sendo o que realiza o empregado habitual ou profissionalmente, em 

sua própria habitação ou em local por ele escolhido, longe da vigilância direta 

do empregador, ou em oficina de família, com auxílio dos parentes aí 

residentes ou algum trabalhador externo, sempre que o faça por conta e sob a 

direção de um patrão”.   

A expressão trabalho em domicílio ou trabalho a domicílio, como prefere alguns 

doutrinadores, refere-se tanto ao trabalho realizado na casa do empregado, em sua habitação ou 

moradia, mas também no domicílio legal. É o que ocorre, muitas vezes, com as costureiras, que 

trabalham em suas residências. O art. 83 da CLT usa a expressão oficina de família. Assim, 

para efeito deste estudo, se o trabalho for realizado em oficina de família, também será 

considerado como domicílio do empregado. 

O domicílio é o lugar escolhido pelo empregado para a prestação dos serviços ao 

empregador ou até na casa do intermediário. “Poderia ser até o realizado no interior de um 

presídio”, como registra Sérgio Pinto Martins, (2006, p.137). Desde que o trabalho seja 

desenvolvido fora da fiscalização imediata e direta do empregador, estará caracterizado o 

trabalho em domicílio. O empregado tanto pode trabalhar na sede do empregador, como no seu 

próprio domicílio. É certo que em seu domicílio poderá fazer o horário que considerar mais 

adequado, devendo, entretanto, bater as metas estipuladas pelo empregador. 

O trabalho em domicílio vem ganhando contornos cada vez mais diferenciados na 

medida em que a então chamada reestruturação produtiva avança para os países em 

desenvolvimento. Esse processo de transformações substanciais, que afetam de maneira 

incisiva as relações de produção e, por conseguinte, o modelo de trabalho em domicílio até 

então mantido, tem sido considerado uma resposta generalizada do patronato à nova rigidez da 

força de trabalho, à crise dos critérios de produtividade nas grandes empresas manufatureiras e 
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às conquistas que o movimento operário conseguiu garantir aos operários fabris, as quais 

diminuem a flexibilidade na utilização da mão-de-obra. Enfatiza-se, com isso, as vantagens da 

descentralização da contratação de trabalhadores e, como se afirmou antes, leva a um aumento 

considerável do trabalho em domicílio então existente, conforme vem se observando em 

diversos países, constituindo exemplo significativo o ocorrido na denominada “Terceira Itália”, 

onde sua região centro-norte-oriental registra uma intensa descentralização da atividade 

produtiva.  

Como se depreende do que foi posto, as dificuldades para se analisar a exata 

dimensão do trabalho em domicílio se dão face às transformações que a sociedade vem 

sofrendo, desafiando o ordenamento jurídico a encontrar soluções para as novas roupagens dos 

conflitos. 

As considerações colocadas até aqui são importantes para a compreensão dos 

caracteres do trabalho em domicílio e para fazer um comparativo dessa forma produtiva com o 

teletrabalho, ambos, conforme frisado, anteriormente, espécies de trabalho a distância. 

Um equívoco freqüente é igualar o teletrabalho ao trabalho em domicílio, visto 

que aquele não se limita ao domicílio. Para Vittorio Di Martino, (2001, p. 11), tem-se que:  

“o lugar de trabalho hoje é, potencialmente, em qualquer ambiente onde a 

gestão de redes eletrônica é possível. Em outras palavras, o conceito de "lugar 

de trabalho" está começando a desaparecer. Qualquer lugar tem potencial para 

assumir este papel, quando a natureza do trabalho requerer isto”.  

Pode-se considerar como o grande responsável pelo surgimento do teletrabalho o 

desenvolvimento tecnológico, especialmente a criação da Infovia, que possibilitou uma maior 

comunicação entre empresa e empregado, onde este pode realizar, absolutamente, todas suas 

funções exigidas por seu cargo fora do "local do trabalho". A criação de ferramentas como: fax, 

e-mail, a gradual redução do custo tecnológico conjuntamente com o aumento vertiginoso do 

processamento de dados resultantes do desenvolvimento dos microprocessadores, foram outros 

fatores.  
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A Revista Info Exame, edição nº 176 (novembro, 2000), noticiou que: "Na Cisco 

do Brasil, mais ou menos 150 profissionais do Rio de Janeiro e de São Paulo trabalham sob o 

mesmo conceito de teletrabalho, uma das tendências mais fortes do novo século".  

Iniciado no Brasil em meados de 2002, o Mobility é um programa mundial da 

IBM para vendas, suporte a vendas e marketing. Seus 500 integrantes brasileiros (320 em São 

Paulo e 180 no Rio) são funcionários móveis da empresa. A Info Exame, edição nº 162 

(setembro, 1999), informou que:  

"Eles têm metas de vendas para cumprir e uma relação de clientes para 

administrar. Passam, em média, 4 horas por semana na IBM e têm total 

flexibilidade para gerenciar seu horário de trabalho. Comunicam-se com a 

IBM e os clientes por e-mail e celular e trabalham no conceito de Workflow, 

usando o Lótus Notes para manter os dados sempre atualizados. Resultado: a 

produtividade média dos funcionários que fazem parte do projeto cresceu 

82% no último ano. (...) Na operação da Rhodia do Nordeste o projeto de 

teletrabalho implodiu uma estrutura que abrigava seis pessoas (quatro em 

Salvador e duas no Recife)". 

A evolução da tecnologia e o barateamento da infra-estrutura dos serviços on-line, 

além da violência, trânsito caótico e qualidade de vida insatisfatória, estão contribuindo, cada 

vez mais, para que profissionais e empresas se interessem pelo trabalho em casa, sistema que 

permite ao profissional trabalhar no local onde exerce outros atos da sua vida cotidiana, por 

meio de computador, telefone e acesso à internet.  

O teletrabalho tem sido visto também como um meio de garantir aos profissionais 

com deficiência o direito ao trabalho, sem que precisem se sacrificar para acessar locais de 

trabalho que muitas vezes não estão preparados para recebê-los, ou mesmo por impossibilidade 

total de se locomoverem. 

A Organização Internacional do Trabalho em 1990 propôs a definição de 

teletrabalho lastreado em duas noções básicas elencadas por Martino, (op. cit., p. 11). São elas:  

"a de uma forma de trabalho que é executado em um local distante do 

escritório central ou instalação de produção, onde o trabalhador não tem 

nenhum contato pessoal com colegas de trabalho; e ser desenvolvido com 

ajuda de uma nova tecnologia que habilita esta separação facilitando 

comunicação". 
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Em análise feita por Martino, (1990, p. 3), o autor define o teletrabalho como o 

"trabalho levado por cabo em um local onde, afastado dos escritórios centrais ou instalações de 

produção, o trabalhador não tem nenhum contato pessoal com seus colegas de trabalho, mas 

pode comunicar com eles usando nova tecnologia". Já o professor Pinho Pedreira, (2000. p. 

583), em uma definição sintética, e para o presente trabalho científico, a melhor, afirma que "o 

teletrabalho é a atividade do trabalhador desenvolvida total ou parcialmente em locais distantes 

da sede principal da empresa, de forma telemática".   

Com esta definição percebe-se que os afazeres do teletrabalhador podem ser 

desenvolvidos total ou parcialmente na empresa, não sendo pré-requisito básico a distância em 

tempo integral da empresa, até porque para determinadas atividades das empresas ainda se pede 

a presença física do trabalhador, como algumas reuniões para apresentações de projetos, por 

exemplo. Esta é uma diferença básica entre o conceito de Pedreira e o visto na OIT em 1990.  

São muitos os conceitos de teletrabalho, o que dificulta chegar concretamente a 

um conceito pronto e acabado do tema, basicamente, por causa da pouca maturidade do 

assunto. Entretanto, nas definições atuais já existem pontos consensuais que caracterizam o 

teletrabalho, o que nos faz deduzir que as definições mais se atraem que se repelem.             

É coerente, diante do exposto, enxergar o teletrabalho como uma forma de 

desconcentração, em que o conceito de local de trabalho é estendido para além do 

estabelecimento onde o dono permanece sob o controle total das operações, permitindo, dessa 

forma, uma liberdade de ação por parte do trabalhador, que passa a gerir com mais autonomia a 

sua produtividade. 

Facilmente, poder-se-ia concluir que o teletrabalho é uma espécie de trabalho em 

domicílio. No entanto, tal conclusão é falsa. Na verdade o primeiro pode ser realizado em 

domicílio, mais o contrário nem sempre é verdadeiro. Afirma-se ainda, que o trabalho em 

domicílio na maioria das vezes não é teletrabalho. A verdadeira premissa é que tanto este 

último quanto o primeiro são espécies do gênero trabalho a distância, como exaustivamente já 

defendido.  
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O teletrabalho sendo o trabalho exercido total ou parcialmente distante da empresa 

de forma telemática diferencia-se do trabalho em domicílio. Já que este, em regra, acontece fora 

da empresa e sem contato pessoal com a mesma, e ainda, utiliza-se dos meios normais de 

comunicação como o telefone e fax, enquanto o teletrabalho é norteado por alta tecnologia. 

Sobre os efeitos das novas tecnologias Nicoline, (2000, p. 59), afirma que "o 

trabalho em domicílio se alargaria, sendo entendido como uma nova espécie de 

descentralização produtiva, que difere do trabalho em casa tradicional". 

2.2 Características especiais do Teletrabalho 

Por se tratar de uma novidade no mercado laboral, algumas especificidades 

surgem quando se pretende analisar o teletrabalho. Assim, necessário se faz atentar para as 

peculiaridades do instituto para se ter a exata noção de sua incidência prática e da sua 

repercussão no direito do trabalho. Para tanto, busca-se aqui enumerar as suas formas de 

configuração e entender como o direito trabalhista tem recepcionado o seu crescimento e as 

suas particularidades. 

2.2.1 Espécies de Teletrabalho 

É comum, nos dias de hoje, ao entrar em uma sala de embarque de qualquer 

aeroporto, ver algumas pessoas trabalhando em laptops, pagers ou mesmo telefones portáteis. 

Outra prática que vem se tornando corriqueira no mercado de trabalho atual é a de pessoas que 

trabalham em seu próprio domicílio utilizando-se de tecnologia de informação, que a elas 

permite uma comunicação permanente com a central da empresa a qual estão vinculadas. Nas 

últimas décadas as emissoras de televisão têm enviado cada vez mais jornalistas para o exterior 

para serem correspondentes e garantir a cobertura das notícias em tempo real. Essas e outras 

modalidades de trabalho se encaixam perfeitamente na definição proposta de teletrabalho, pois 

em todas elas o executor do serviço encontra-se fora do estabelecimento principal da empresa e 

usando a tecnologia para realizar o serviço. 

O teletrabalho, portanto, exterioriza-se de diversas formas, em decorrência, 

principalmente, da prestação do serviço poder ser exercida em uma variedade lugares, havendo 
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a possibilidade de serem estes fixos ou não. Quando o teletrabalhador presta o serviço sempre 

em um mesmo lugar, este pode ser o seu domicílio ou mesmo um local específico criado pela 

própria empresa, um telecentro, por exemplo. Quando o teletrabalhador não tem um local certo 

para executar o seu serviço, diz-se que ele é nômade.                   
 

             No campo normativo, equiparamos o teletrabalho em domicílio com o trabalho em 

domicílio normal, conforme artigo 6º da CLT. Tal norma pode, e deve, ser usada em relação ao 

teletrabalho na modalidade em domicílio.  

             O telecentro é uma forma de organização das atividades econômicas em um espaço, 

que é tecnicamente preparado para receber o teletrabalhador para o desempenho de suas 

atividades.  

           Os telecentros se dividem em centros satélites e centros locais de teleserviço. 

Lembra Jack Niles, (op. cit., p. 584), que: "Um centro-satélite de teleserviço é um edifício de 

escritórios, ou parte de um edifício, inteiramente de propriedade de uma organização (ou cedido 

em regime de leasing), ao qual os funcionários comparecem regulamente para trabalhar".
 
 

             O centro local de teleserviço é também um edifício de escritórios, mas de 

propriedade de um grupo, um terceiro, que loca este serviço para várias empresas, ou mesmo, 

um local pertencente ao Estado, em que funcionários de muitas empresas compartilham o 

mesmo edifício. Estes centros também podem ser chamados de centos comunitários justamente 

por abrigar funcionários de um grande número de empresas em suas instalações. Alude 

Martino, (op. cit., ps. 8; 12), que "estes são centros eletrônicos (particularmente em áreas rurais 

ou semi-rurais) que proporcionam para as comunidades locais acesso imediato para ICTs, 

desenvolvimento de habilidade, a gestão de redes e aspectos de socialização do trabalho". 

             O teletrabalho nômade é aquele prestado por trabalhadores sem lugar determinado 

para o desenvolvimento de suas tarefas, podendo estas serem realizadas no aeroporto, em um 

café, em um quarto de hotel, etc.   

             Com celulares, notebooks, secretárias virtuais, empresas podem acompanhar a 

evolução de seus trabalhadores sem qualquer contato físico consigo, como, por exemplo, a 
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Shell do Brasil que custeia despesas como telefone e energia elétrica para que seus 

revendedores trabalhem em casa. A Siemens permite aparato doméstico para seus gerentes e 

coordenadores, Souza, (2001). O espaço social nas empresas, que consistia nas pausas para 

café, lanches em refeitórios internos e happy hours após o expediente, informalmente 

agendados pelos empregados, tem sido substituído por eventos da própria empresa. 

Contudo, o discurso sustentado ainda é da informalidade nos encontros, apesar de 

objetivos rentáveis terem passado a prevalecer e a unidade enquanto classe perder-se com o 

pleno isolamento entre empregados na rotina laboral. 

2.2.2 Fontes do Direito do Trabalho e a normatização do teletrabalho 

             Antes de tecer comentários sobre a legislação existente sobre o teletrabalho, 

importante é definir todas as fontes do direito do trabalho consideradas pela doutrina mais 

abalizada.  

O Direito Trabalhista diferencia-se dos outros ramos jurídicos componentes do 

universo do Direito por haver um sincretismo de regras provindas da fonte privada em 

anteposição ao conjunto de regras jurídicas oriundas da fonte estatal. É, portanto, um segmento 

especializado perante os demais ramos jurídicos existentes. 

As fontes dividem-se em dois grandes blocos, que são as fontes materiais e fontes 

formais. Pode-se falar em fontes materiais econômicas, sociológicas, políticas e filosóficas. 

Todas elas dentro dos fatores que influenciam a formação e transformação das normas 

jurídicas. As fontes formais justrabalhistas classificam-se em heterônomas e autônomas. Assim, 

o Direito do Trabalho brasileiro constitui-se das seguintes fontes heterônomas: Constituição; 

leis (inclusive medidas provisórias), regulamentos normativos (expedidos mediante decretos do 

Presidente da República); tratados e convenções internacionais; sentenças normativas. 

Constitui-se, ainda, esse ramo jurídico especializado das seguintes fontes 

autônomas: costumes; convenções coletivas de trabalho; acordos coletivos de trabalho. Neste 

grupo, merece estudo, ainda, a figura do contrato coletivo de trabalho, que, embora ainda não 
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tipificada por lei, tem substancial importância nos estudos sobre a democratização do Direito 

Coletivo do Trabalho no Brasil. 

Finalmente, há figuras que se encontram em zona meio incerta, ora sendo 

consideradas fontes normativas, ora lhes sendo negada essa qualidade, mesmo no âmbito 

trabalhista. É o que se observa com a jurisprudência e, também, em certo aspecto, com os 

princípios gerais do direito e os princípios especiais do ramo justrabalhista. 

Alguns autores tendem, também, a fazer referência a figuras como a doutrina e a 

analogia, quando em exame o tema das fontes, apesar de não haver consenso se tais figuras 

pertencem, tecnicamente, ao conjunto das fontes reveladoras do fenômeno do Direito.   

Feitas as pertinentes considerações sobre as fontes que informam o Direito 

Trabalhista, pode-se buscar dirimir o problema da falta de normatização sobre o teletrabalho. 

Utiliza-se então a analogia ou amplia-se os conceitos das leis vigentes, como 

forma de abarcar estas novas formas de trabalho. Para o teletrabalhador em domicílio, podem 

ser usadas analogicamente as normas referentes ao trabalho em domicílio tradicional, conforme 

a CLT em seu Art. 6º: 

"Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 

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

caracterizada a relação de emprego". 

 Assim, a lei equipara os locais de trabalho. Havendo subordinação ficará provada 

a relação de emprego. Outra norma que regulamenta o teletrabalho em domicílio na 

consolidação é a do Art. 83 em que "É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, 

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

conta de empregador que o remunere". Assim, esta espécie de teletrabalho não traz maiores 

problemas para o direito.  

            No âmbito internacional a Convenção da OIT n. 177, de 1996, obtida por uma 

pesquisa interna relativa ao trabalho em domicílio tradicional, deu cobertura ao teletrabalhador 
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subordinado em domicílio. Vale a pena ressaltar que a OIT teve um papel muito importante na 

pesquisa e publicidade dos estudos relativos ao tema.  

            Algumas dúvidas podem surgir quanto aos teletrabalhadores de telecentros, mas 

estes são, na verdade, ou a própria empresa ou prolongamentos desta. Como os telecentros de 

centro-satélite são de propriedade da empresa ou cedidos em regime de leasing, não existira 

problema em definir que este telecentro é um estabelecimento do empregador. Já os centros 

comunitários não são necessariamente estabelecimentos de propriedade dos empregadores. E 

quando forem de propriedade exclusiva do Estado que somente elaboram os locais não tendo 

vínculo direto algum, seja do Estado com o empregador, ou daquele com o empregado? Neste 

caso não se pode equiparar o empregado dos centros comunitários com o empregado em 

domicílio ou em oficina de família. O problema é a falta de normas para os teletrabalhadores 

nômades. Neste sentido, pode-se dizer que a lei é omissa, não tratando como deveria esta forma 

de emprego. A princípio, para resolver tal impasse, se faz mister a elaboração de um contrato de 

trabalho bem elaborado.  

            Não se pode deixar de salientar que se provada a relação de emprego, o 

teletrabalhador tem os mesmos direitos e deveres do trabalhador normal. Direitos como férias, 

licença de saúde, hora extra, medidas disciplinares e outros. Quanto às horas extras, estas, na 

grande maioria dos casos, só poderão ser exigidas se houver alguma forma de controlar o 

horário de trabalho. O que não é muito difícil. Pelo contrário. Os softwares que integram esta 

nova forma de trabalho “são de ponta”, e podem, sem maiores dificuldades, medir a quantidade 

de horas trabalhadas e a disposição que foram realizadas. Contudo, os pontos relativos ao 

controle de horas extras e férias são muito controvertidos e precisaram de um maior estudo por 

parte dos doutrinadores ou mesmo elaboração de leis com mais rapidez que os outros pontos. 

Robortela, (op. cit., p. 144), afirma que: "O direito do trabalho deve ajustar-se cuidadosamente 

a essas mutações. Os institutos jurídicos, embora com mais lentidão, acabam por adaptar-se e 

depois influem nas transformações sociais, como a história repetidamente demonstra".
 

            A Constituição Federal do Brasil de 1988 no artigo 7º demonstra um grande 

avanço no tocante a proteção dos trabalhadores. José Afonso da Silva (2000, p. 298-299) 

lembra que "[...] é a importante inovação do inciso XXVII, que prevê "a proteção em face a 
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automação, na forma da lei"; embora dependendo de lei, essas normas criam condições de 

defesa do trabalhador diante do grande avanço da tecnologia, que o ameaça, pela substituição 

da mão-de-obra humana pela de robôs, com vantagens para empresários e desvantagens para a 

classe trabalhadora; o texto possibilitara a repartição das vantagens entre aqueles e estes; (...)".
 

Esta é uma norma de eficácia limitada que precisa de regulamentação posterior para que tenha 

plena aplicabilidade. As transformações tecnológicas no campo do trabalho podem causar 

vários danos ao empregado, enquadrando também nestas transformações o teletrabalho. Deste 

modo, se faz mister a elaboração normativa que venha regulamentar este inciso da Constituição, 

que poderá suprir as eventuais lacunas na figura do teletrabalho. Esta é uma hipótese de 

regulamentação por via indireta, pois não teria o tema teletrabalho como foco da discussão, mas 

como um elemento incidental. 

            A mais recente regulamentação internacional sob o tema aconteceu em Bruxelas 

(Base Europe, 2002), no dia 16 de julho do ano de 2002, onde os órgãos da União Européia, 

ETUC, UNICE e CEEP assinaram um acordo sob teletrabalho que será usado pelos países 

membros do bloco, elaborado pela Comissão Européia de Modernização das Relações de 

Emprego. Vale a pena ressaltar que o acordo sob teletrabalho será o primeiro a ser 

implementado pela rota voluntária prevista no artigo 139 do Tratado da União Européia, 

seguindo os tramites legais do bloco. A comissão teve que consultar os membros antes de 

submeter propostas no campo de política social, conforme o artigo 138 do Tratado da UE. Na 

ocasião de tais consultas, os membros podem decidir lidar com o assunto por negociações, 

abarcando toda a UE. De acordo com o artigo 139 do Tratado da UE, para implementar um 

acordo concluído em âmbito europeu, os membros, ou pedem à comissão para transmitir o 

Acordo ao Conselho, que o transforma legislação da UE, ou confia em seus membros na 

implementação conforme a especificidade de cada país membro. No Acordo sob teletrabalho 

onde ficou definido respectivamente: a licença parental, os contratos fixos e o trabalho de meio 

período, todos implementados por uma Diretiva do Conselho deixando para os países membros, 

seguindo suas devidas peculiaridades e a escolha dos procedimentos e ferramentas para 

implantação destas diretivas. O Acordo prevê ainda a possibilidade de revisão por qualquer dos 

membros. 
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            Neste Acordo (ANEXO A), ficou definido que a União Européia deve encorajar o 

desenvolvimento do “Telework”, num determinado contexto, em que a flexibilidade e 

segurança sejam compatíveis com o aumento dos empregos e a qualidade do trabalho. Nele 

engloba-se as diferentes formas de teletrabalho, com a ressalva, que o teletrabalhador regular é 

aquele enquadrado no contrato ou na relação de emprego. Também está inseridos nele que os 

teletrabalhadores gozam dos mesmos direitos individuais e coletivos do empregado 

normalmente equiparado, igualando a carga de trabalho e padrões de desempenho com as dos 

trabalhadores comparáveis.  

            O Acordo trata este novo tipo de trabalho como algo que preenche as necessidades 

dos empregados e dos empregadores, descreve o caráter de voluntariedade na troca do trabalho 

normal pelo teletrabalho sem perdas. Reafirma, ainda, áreas que demandam maior atenção ou 

adaptação específica como: treinamento do empregado, privacidade. E caso qualquer meio de 

monitorar todo sistema seja posto no lugar, precisa ser proporcional ao objetivo que o 

introduziu, conforme Diretiva 90/270. Como também, em casos de segurança, onde o 

empregador é responsável em adotar medidas necessárias e possíveis para proteção dos dados 

profissionais e ainda pontos relevantes à saúde do trabalhador. Em suma, este acordo assinado 

pela União Européia é o mecanismo legal mais importante já elaborado sob o tema, que poderá 

e deverá ser usado como fonte inspiradora de normas por todo mundo. 

            Outra forma de garantir direitos relativos ao teletrabalho é a sindicalização. Assim 

por meio de Acordos ou Convenções Coletivas, os trabalhadores afirmam seus direitos. Esta 

seria a via mais fácil de "regulamentação" desta figura, contudo, pode não ser a melhor forma. 

Mas superar a dificuldade de associação que é peculiar a esta espécie de trabalho traria grandes 

benefícios. 
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3 A “SUPOSTA” DIFICULDADE DE SE ENQUADRAR O TRABALHO EM DOMICÍLIO E 

O TELETRABALHO NO UNIVERSO DAS RELAÇÕES DE EMPREGO E O PRINCÍPIO 

DA PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA 

O trabalho em domicílio e o teletrabalho surgem como novas modalidades de 

contratos de trabalho mergulhados em um contexto de transformações no processo de produção 

de bens e prestação de serviços. O avanço desse setor ultrapassando o industrial, o uso da 

informática, da telemática, da robotização, além de outros fatores, refletem sobre as formas de 

contratos individuais de trabalho, acrescentando, ao lado do padrão tradicional de contrato por 

prazo indeterminado com horário fixo e remuneração mensal, outras modalidades, que evoluem 

sempre, procurando soluções inovadoras, não amoldadas rigorosamente às tipificações da lei 

tradicional, aspecto suficiente para gerar uma celeuma entre os doutrinadores e na 

jurisprudência. 

A legislação trabalhista nacional traz uma luz para alguns problemas comuns e 

genéricos em todas as relações de trabalho. É o que ocorre com o conceito de empregado, pois 

este independe de tipo de profissão ou de atividade econômica. Os requisitos são os mesmos 

previstos pela legislação geral trabalhista (CLT, arts. 2º e 3º). Em nada se modificam em 

relação às empresas de Internet. Mesmo nestas, saber se é alguém empregado ou autônomo 

depende do modo como o trabalho é prestado – sob direção, fiscalização, contínua, 

pessoalmente e mediante remuneração – e não da natureza da atividade econômica da empresa. 

O problema deve ser equacionado de acordo com esses mesmos parâmetros sempre tendo como 

balizador maior o Princípio da Primazia da Realidade sobre a forma, ou seja, no Direito do 

Trabalho deve-se buscar, acima de tudo, a prática real e concreta efetivada ao longo da 

prestação de serviços, independentemente da vontade manifestada no momento da criação da 

relação jurídica. 

Entrementes, ver-se que somente a prática habitual é que indicará quando as 

espécies laborais, ora estudadas, serão ou não consideradas como relações de empregos, o que 

será melhor aprofundado no decorrer da análise detalhada  de todos os elementos 

caracterizadores e essenciais para a formação do vínculo empregatício. 
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A caracterização da relação de emprego, conforme disposto na legislação vigente e 

que esmiuçada pela doutrina, dá-se pela existência de 04 requisitos básicos e necessários para 

seu reconhecimento, constantes do art. 3º da CLT, e um requisito especial e qualificador. 

Porém, é imprescindível que se amarre uma definição clara de empregador e de 

empregado, antes de iniciar a análise dos caracteres que devem nortear a relação jurídica 

existente entre esses dois sujeitos de direito. 

Segundo Maurício Godinho Delgado, (2005, p. 389), empregador é a “pessoa 

física, jurídica ou ente despersonificado que contrata a uma pessoa física a prestação de seus 

serviços, efetuados com pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e sob sua subordinação”. 

A definição celetista de empregador permite algumas reflexões a mais. Diz o art. 

2º, caput, da CLT que empregador é a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os riscos 

da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Completa o 

parágrafo 1º do mesmo artigo que se equiparam ao empregador, para 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, ou seja, empregador é todo aquele que contratar trabalhadores como empregados. 

Arnaldo Süsseking (2004, p. 191) define empregador como  

“a pessoa natural ou jurídica que utiliza e dirige a prestação de serviços de um 

ou mais trabalhadores, numa relação jurídica em que estes ficam 

subordinados ao seu poder de comando, ou hierárquico, é atribuído ao 

empregador porque só a ele cabe o risco da atividade para cuja execução 

contrata empregados”.  

Apesar do conceito da CLT, em alguns pontos, não se apresentar como 

tecnicamente correto, pode-se pinçar os principais elementos componentes da definição de 

empregador e para isso recorremos mais uma vez a Delgado (2005, p. 391), que diz: 

“Tratando-se de conceito estritamente relacional, a caracterização da figura 

do empregador importa na simples apreensão e identificação dos elementos 

fático-jurídicos da relação de emprego, aduzindo-se que o tipo legal do 

empregador estará cumprido por aquele que se postar no pólo passivo da 

relação empregatícia formada. É que não existem elementos fático-jurídicos 
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específicos à figura do empregador, exceto um único: a preensão, por um 

sujeito de direito qualquer, de prestação de serviços (efetuada por pessoa 

física, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e sob subordinação 

ao tomador). Verificados os cinco elementos fático-jurídicos da relação de 

emprego, pesquisa-se apenas pelo sujeito jurídico que tomou os serviços 

empregatícios – este será, em princípio, o empregador”.   

Enquadrando-se a relação como sendo de emprego e, com isso, surgindo a figura 

do empregador, a ordem jurídica trabalhista determina a ocorrência de alguns efeitos jurídicos 

universais sobre esse sujeito trabalhista. Esses efeitos ou características são dois: a 

despersonalização do empregador, para fins justrabalhistas; de outro lado, sua assunção dos 

riscos do empreendimento e do próprio trabalho contratado. 

Passa-se agora à análise do empregado o qual os autores definem de maneira 

praticamente uniforme, apesar de freqüentemente empregarem as expressões “empregado” e 

“trabalhador” de forma errônea, pois sabe-se que dentro de um critério aprimorado e para fins 

desta exposição, trabalhador é um gênero do qual empregado é uma das espécies. 

A legislação brasileira (art. 3º, caput, CLT), de forma acertada, definiu empregado 

como sendo “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 

sob a dependência deste e mediante salário”.  

Portanto, na definição legal brasileira de empregado estão presentes os seguintes 

requisitos: a) pessoa física; b) subordinação compreendida de forma mais ampla que 

dependência; c) não-eventualidade do trabalho; d) salário; e) pessoalidade da prestação de 

serviços, esta resultante não da definição, mas de empregador. 

Para não ficar no campo estritamente legal dar-se uma definição mais conceitual 

de empregado como sendo toda pessoa natural, que pelo animus contrahendi, tácita ou 

expressamente, contrate a prestação de seus serviços a um tomador, atividade que será 

executada com pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação.   

Tendo como base as definições postas de empregador e empregado passa-se a 

separar, para fins de estruturação e análise, cada elemento caracterizador das relações de 

emprego para que se possa transportá-lo e, possivelmente, adaptá-lo ao campo do trabalho a 
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distância de modo que haja uma compatibilização com a proposta da doutrina e da 

jurisprudência no tocante ao surgimento do vínculo empregatício. 

Primeiramente, o critério da pessoalidade que prima pelas qualificações pessoais 

do empregado no momento da feitura do contrato, ou seja, é intuito personae, não admitindo 

que haja substituição do contratado. 

Manuel Alonso Olea, (apud AMAURI MASCARO, 2005, p. 594), frisa o 

seguinte:  

 

“A prestação do trabalhador é estritamente personalíssima, e o é em duplo 

sentido. Primeiramente, porque pelo seu trabalho compromete o trabalhador 

sua própria pessoa, enquanto destina parte das suas energias físicas e mentais 

que dele emanam e que são constitutivas de suas personalidade à execução do 

contrato, isto é, ao cumprimento da obrigação que assumiu contratualmente. 

Em segundo lugar, sendo cada pessoa um indivíduo distinto dos demais, cada 

trabalhador difere de outro qualquer, diferindo também as prestações de cada 

um deles, enquanto expressão  de cada personalidade em singular. Em vista 

disso, o contrato de trabalho não conserva sua identidade se ocorrer qualquer 

alteração na pessoa do trabalhador. A substituição deste implica um novo e 

diferente contrato com o substituto”. 

 

           A pessoalidade, no contrato de tele-emprego, deve ser mitigada, passando do 

caráter de trabalho pessoal para trabalho de responsabilidade pessoal, como acontecia com os 

trabalhadores em domicílio, quando os mesmos se responsabilizavam pelo trabalho realizado, 

devendo garantir a qualidade do trabalho, que deveria ser realizado, pessoalmente, pelo 

empregador, sob pena de configurar uma falta grave. 

           Admite-se que outra pessoa execute tais serviços, mas, como exposto, deve ser em 

caráter excepcional, e o contratado responde pela qualidade dos serviços executados. 

           De forma genial, Orlando Gomes, (2000, p. 437), ratifica tal entendimento, 

elidindo assim qualquer dúvida existente quanto à mitigação da pessoalidade do tele-emprego, 

senão vejamos: "a pessoalidade da prestação é elemento típico do contrato de trabalho comum, 

esfuma-se, assim, para converter em responsabilidade pessoal do artesão-operário pela boa 

execução da obra(...)", o que se encaixa perfeitamente no caso em comento. 
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           Alerte-se também que o empregado não pode habitualmente transferir suas 

obrigações trabalhistas, sob pena de ficar caracterizado como empresário, desqualificando, 

assim a relação trabalhista, passando a haver uma relação empresarial. 

           Entretanto, a tendência do tele-emprego, até mesmo pela sua própria natureza de 

utilizar meios telemáticos, quase sempre informáticos, o empregado dispõe de artifícios 

tecnológicos, como, por exemplo, senhas pessoais, de sua inteira responsabilidade (como já 

acontece nas senhas de banco ou cartão de crédito) que garantem assim a sua identidade e 

pessoalidade perante o empregador, chamadas de assinaturas eletrônicas. 

           Destarte, qualquer informação recebida ou enviada por meios pessoais do 

empregado, presume-se que sejam de sua autoria e responsabilidade. Tal presunção é relativa, 

cabendo prova em contrário, já que como sabido, apesar de se investir muito em segurança, os 

sistemas informatizados não são completamente intangíveis. 

           Caso o empregado tenha agido culposamente para que outros não autorizados 

obtivessem sua assinatura eletrônica, este será responsabilizado pelos atos praticados por 

terceiros, com base no artigo 186 do Código Civil. 

           Entrementes, em relação a danos causados a terceiros por tal ato do empregado, o 

empregador é objetivamente responsável por tais danos, na forma da legislação civil (art. 927, § 

único c/c 932, III do Código Civil), cabendo ação regressiva contra o empregado, sem prejuízo 

da rescisão contratual por Justa Causa. 

           Saliente-se que as normas de indenização civil são regidas pela lei do local do onde 

se constituiu o ato ilícito, na forma que dispõe nossas normas de Direito Internacional Privado. 

            Outro método de identificação, em plena expansão, é a biometria, que nada mais é 

do que a mensuração dos seres vivos através de seus detalhes peculiares, como as suas 

impressões digitais, timbre de voz, imagem da íris ou da face, ou até mesmo código genético 

(DNA), que irão garantir a identificação da pessoa com extrema segurança e precisão. 
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           Cabe ressaltar, que existem diversos procedimentos de Segurança para garantir a 

privacidade e identidade do empregado, além da autenticidade do documento transmitido ou 

recebido, devendo o empregador investir na segurança de suas comunicações, a fim de garantir 

sua fidelidade. 

            O critério continuidade ou não-eventualidade sempre gerou dúvidas no direito 

operário, já que este requisito não está intrinsecamente vinculado ao fato do serviço ser 

realizado diariamente, mas sim, com habitualidade, de forma rotineira, mesmo que intermitente, 

possibilitando uma estabilidade na relação de trabalho, e que exista conexão entre a atividade 

empreendida pelo empregado e a que explorada economicamente e necessária para a 

consecução dos fins empresariais, são as atividades designadas de meio e fim. Portanto, a 

continuidade está vinculada à necessidade habitual da empresa, como por exemplo, uma 

empresa jornalística necessita de um jornalista (atividade-fim), como também pode necessitar 

de uma pessoa que separe o material colhido para exame dos jornalistas (atividade-meio), o que 

deve ser cuidadosamente apurado pelo aplicador do direito. 

Amauri Mascaro (2005, p. 598) afirma que “eventual é o trabalho que, embora 

exercitado continuadamente e em caráter profissional, o é para destinatários que variam no 

tempo, de tal modo que se torna impossível a fixação jurídica do trabalhador em relação a 

qualquer um deles”. Diz ainda que: 

 

“trabalhador eventual é o mesmo que profissional sem patrão, sem 

empregador, porque o seu serviço é aproveitado por inúmeros beneficiários e 

cada um destes se beneficia com as atividades do trabalhador em frações de 

tempo relativamente curtas, sem nenhum caráter de permanência ou de 

continuidade. Trabalho transitório, portanto, caracterizado por tarefas 

ocasionais de índole passageira”.  

           Já o empregado destina o seu trabalho de modo constante, inalterável e permanente 

a um destinatário, de modo a manter uma constância no desenvolvimento da sua atividade em 

prol da mesma organização, suficiente para que um elo jurídico seja mantido, resultante, muitas 

vezes, dessa mesma continuidade.  

Repise-se, a atividade do empregado deve ser não-eventual, ou seja, sua atividade 

deve ser habitual e decorrer de uma necessidade freqüente da empresa. 
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A subordinação jurídica é outro requisito, na verdade, é um divisor entre dois 

campos do trabalho humano. Ganhou relevância na doutrina italiana, como elemento que 

caracteriza objeto do contrato de trabalho. 

A palavra subordinação é de etimologia latina e provém de sub = baixo, ordinare 

= ordenar. Portanto, subordinação significa submetimento, sujeição ao poder de outrem, às 

ordens de terceiros, uma posição de dependência. 

Para uns a subordinação é hierárquica, significando a aceitação, no próprio 

trabalho, das ordens de um superior; para outros a subordinação é econômica, entendendo-se 

aquela que põe o trabalhador numa sujeição ou estado de dependência econômica; para outros a 

subordinação é jurídica, entendendo-se como tal um estado de dependência real, produzido por 

um direito, o direito do empregador de comandar, de dar as ordens, donde a obrigação 

correspondente para o empregado de se submeter a essas ordens; para outros a subordinação é 

técnica, assim se entendendo aquela que nasce entre indivíduos dos quais um exerce de modo 

constante uma atividade na indústria humana e para exercício da qual eles se servem de pessoas 

que dirigem e orientam; por último, a quem afirme que a subordinação é social, o estado 

decorrente da classe social. 

Apesar de coadunar com a teoria da subordinação econômica, pois é difícil 

apreender a idéia de um direito que subjugue um ser humano, prevalece na doutrina a tese da 

subordinação jurídica. 

Todavia, a doutrina moderna, tendo em vista a diversidade de relações jurídicas 

atualmente existentes, cada qual com uma diferente configuração, como o teletrabalho, o 

trabalho cooperado, o trabalho de representantes ou vendedores comerciais, o trabalho de 

corretores e a ampliação do trabalho autônomo hipossuficiente e outros, intenta reelaborar o 

conceito de subordinação, pendendo para a continuidade do trabalho prestado para o mesmo 

destinatário como principal traço definidor do vínculo de emprego, reconhecendo a atenuação 

da subordinação e introduzindo o conceito de parassubordinação, que será posteriormente 

comentado. 
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Tendo como base a teoria que fundamenta a subordinação no contrato de trabalho, 

significando uma limitação à autonomia do empregado decorrente de sua própria vontade ao se 

dispor a prestar serviços sob o poder de direção de outrem, passa-se a apresentar alguns 

conceitos vigentes na doutrina deste elemento definidor das relações de emprego. 

No Brasil, Arion Sayão Romita (apud AMAURI MASCARO, 2005, p. 602) em 

“A subordinação no contrato de trabalho” (Rio de Janeiro, Forense, 1979), fixando o conceito 

objetivo de subordinação, concluiu que “ela consiste em integração da atividade do trabalhador 

na organização da empresa mediante um vínculo contratualmente estabelecido, em virtude do 

qual o empregado aceita a determinação, pelo empregador, das modalidades de prestação de 

trabalho”.  

Acrescenta o autor que  

“a subordinação não é um status do trabalhador, noção que identifica uma 

posição permanente do membro da sociedade no grupo, conferindo-lhe 

individualidade nas relações comunitárias. Não é manifestação de um vínculo 

de hierarquia, rejeitada a teoria da dependência hierárquica inspirada no 

nazismo, que tinha o trabalhador como inserido num complexo e em posição 

de inferioridade diante do superior”. Não é, dessa forma, sujeição ou 

submissão pessoal, porque o objeto do contrato é o modo como o trabalho é 

prestado e não o trabalhador, sendo a diferença a mesma que há entre a 

pessoa e sua atividade. 

Amauri Mascaro do Nascimento, (2005, p. 603), define subordinação como “uma 

situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia de 

sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que 

desempenhará”. Depreende-se do conceito que a subordinação significa uma limitação à 

autonomia do empregado, de tal modo que a execução dos serviços deve pautar-se por certas 

normas que não serão por ele traçadas.      

Assim, o trabalho deve ser realizado na forma determinada pelo empregador, 

sendo por ele assentada a quantidade e qualidade do serviço, horário de envio, labor, intervalo, 

reuniões, e todas as outras decorrentes do poder hierárquico diretivo do empregador, limitado, 

entretanto, às normas legais e contratuais para assim evitar abusos de poder. 
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Portanto, o empregado não tem liberdade ampla de determinar o seu trabalho, pois 

deve obedecer à forma determinada pelo empregador, apenas assim fazendo na omissão da 

determinação do empregador, ou no limite que a lei lhe permitir, a fim do livre exercício da sua 

profissão. 

         Deve-se atentar que pode se tornar imperceptível a subordinação quando o labor é 

feito longe do estabelecimento da empresa, porém ela existe, de forma tênue quando o 

empregado não tem autonomia no seu trabalho, observando os ditames da empresa na execução 

do labor. Isso quer dizer que aquela idéia de que o trabalho só é subordinado quando feito às 

vistas do empregador está totalmente ultrapassada. Inúmeras formas de controle há para se 

concretizar a subordinação, como, por exemplo, a estipulação de metas de produção, o 

fornecimento e a manutenção de máquinas, as quais devem ser devolvidas com a rescisão 

contratual, e os contratos de exclusividade, que impedem o empregado de prestar o mesmo 

serviço a outro empregador. 

                   Quanto o empregado não assume os deveres de fidelidade, obediência e diligência 

que são inerentes à sua qualidade contratual, realizando seu mister com total autonomia, sem 

qualquer interferência direta dos seus contratados no seu labor, estaremos diante de um 

teletrabalhador autônomo, o capítulo seguinte irá definir melhor essa modalidade de trabalho. 

                 Vale salientar que o não fornecimento de instrumentos para o labor não é fator 

refutador da subordinação, valendo-se, inclusive, do trabalho em domicílio nos seus primórdios, 

em que o artesão utilizava seus instrumentos e materiais para a confecção das roupas, para ilidir 

tal presunção. 

           O fornecimento de equipamentos, em razão de sua natureza, somente terá 

repercussão no contrato do tele-empregado quando tratarmos de salário, posto que poderão ser, 

ou não, configurado como salário-utilidade, não sendo relevante para a subordinação jurídica. 

             Importante cristalizar, que nesta forma de trabalho, por meios telemáticos, 

oportuniza-se a co-existência de várias relações de tele-emprego, o que é quase que impossível 

na relação tradicional de trabalho, quando a presença física é imprescindível. 
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             Entretanto, a menos que haja vedação expressa em um dos contratos de tele-

trabalho, tal fato não irá desqualificar os contratos de trabalho, principalmente a subordinação 

jurídica em cada contrato, já que é cediço em nossa doutrina que a exclusividade não é 

elemento essencial da relação empregatícia. 

            O estudo sobre a natureza e grau de subordinação é de grande importância para 

caracterização e esclarecimentos de eventuais dúvidas no tocante a existência de subordinação 

do teletrabalhador.   

Partindo da Teoria da Subordinação Jurídica, onde um se sujeita ao outro, 

instaurada por meio de um contrato contendo direitos e deveres, ver-se que o empregado 

teletrabalhador encaixa-se a ela com precisão, pois, de forma analítica, pode-se contemplar o 

elemento da hierarquia conjuntamente com as diretivas, caracterizando assim a subordinação, 

elemento presente nas relações de emprego. 

              O teletrabalho pode ocorrer de forma autônoma ou de forma subordinada. Na 

forma autônoma assemelhasse com a prestação de serviço tradicional, pela eventualidade do 

serviço prestado, e ainda, por extinguir-se com a entrega do objeto. Nas palavras de Pinho 

Pedreira, (op. cit., p. 585): "Tudo vai depender da forma como se realiza a prestação de 

serviços, que tanto pode assumir a fisionomia de autônoma como de subordinada, em relação a 

todas modalidades do teletrabalho".
 
 

             Nicoline, (op. cit., p. 81) afirma que "a peculiaridade da subordinação do 

trabalhador em casa, em comparação ao trabalhador em funcionamento dentro da unidade 

produtiva, não poderá ser colocada em discussão". Algo interessante na configuração da 

autonomia ou subordinação é o elemento risco. Para saber, com precisão, qual o regime do 

trabalhador é preciso fixar-se no elemento risco. Se o trabalhador imprime sua força de trabalho 

na construção de algo e o risco da produção é inteiramente dele, este é um trabalho autônomo. 

Se o risco da produção é do empresário, este é um trabalho subordinado.  

             Muito se falou que as novas formas de emprego surgidas com os avanços 

tecnológicos iriam reduzir ou mesmo extinguir o fator subordinação, retirando assim um dos 
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principais caracterizadores da relação de emprego. Havia quem dissesse que a subordinação 

tomaria roupagem nova, e passaria a ser caracterizada como a parassubordinação, que seria uma 

subordinação com ares de autonomia. Na verdade, em termos absolutos, seria um contra-senso. 

Já que a característica subordinação é usada de forma objetiva, ou há subordinação ou não há 

subordinação. Pois tal prova aliada com as outras características da relação de emprego, como 

ser pessoa física, habitualidade, pessoalidade e remuneração, por si só, comprovam a relação de 

emprego. Então o grande fator de discussão seria a prova da subordinação e não seu grau.  

                  A parassubordinação seria uma categoria intermediaria entre a subordinação e a 

autonomia tendendo a ser muito utilizada por empregados que detêm uma grande 

especialização. Estes, por serem muito valorizados pelo mercado, conseguem elaborar um 

contrato de trabalho onde figuram como empregados subordinados, mas com grandes 

concessões que são peculiares do trabalho autônomo. Nicoline, (op. cit., p. 64), afirma que "a 

expressão trabalho parassubordinado é até agora de uso comum. Esta indica uma série de 

colaborações, pois o trabalho é também formalmente autônomo e introduz especialmente 

afinidade com o trabalho subordinado debaixo do perfil sócio-econômico". A 

parassubordinação surge justamente na tentativa de explicar uma certa autonomia vista nos 

novos meios de trabalho vindos com o avanço da tecnologia ou mesmo com a flexibilização. 

No caso especial do teletrabalho tal teoria é muito frágil, pois este tipo de trabalho existe na 

forma autônoma e subordinada. A forma parassubordinada acabaria se enquadrando na própria 

forma subordinada.  

                  Nos ensina Nicoline, (op. cit., p. 70), que "em conclusão pode se observar que a 

expressão trabalho parassubordinado não é um fato indicativo da espécie típica, mas só 

formalidade particular em sintetizar uma série de relações que já estão unificadas, advindas de 

casos particulares".
 
Barbagelata, (1997, p. 136), complementa, "a subordinação que aparece nos 

textos como um elemento essencial da relação de trabalho está ao mesmo tempo tornando-se 

um fator limitativo e a certo ponto obsoleto na moderna fenomenologia do trabalho".
  

                  Falando especialmente do teletrabalhador empregado, vê-se a ocorrência de uma 

maior carga de subordinação imposta pelos empregadores. Já que com a ajuda de softwares 

pode-se precisar quantas horas, em que, e qual momento estava se trabalhando, reprogramando 
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automaticamente metas quando já compridas as antecedentes. Robortela, (1994, p. 146), lembra 

que:  

"Com o avanço das telecomunicações, via telefone celular ou telefax, institui-

se a “telessubordinação” ou “teledisponibilidade”, que não se compara ao 

trabalho em domicílio dos primórdios da industrialização. Os equipamentos 

modernos permitem, à distância, a conexão permanente do trabalhador com a 

empresa; até as pausas, descansos e horas de atividade podem ser 

determinados previamente através de computador". 

                  Sobre o impacto da tecnologia no trabalho Márcio Túlio Viana, (1999, p. 888), 

assevera que: 

"mesmo o teletrabalho, que parece desconectar o empregado das ordens 

diretas do empregador, não o impede de sofrer cobranças constantes, através 

da própria máquina. Na verdade, a volta ao lar que hoje se ensaia não 

significa menos tempo na empresa, mas, ao contrário, a empresa chegando ao 

lar".
  

                 Rodrigues Pinto, (2000, p. 117), afirma que "o alto grau de desenvolvimento 

tecnológico da produção, aliado ao crescimento econômico da empresa, fez com que o 

empregado, progressivamente mais profissionalizado na execução de suas tarefas, dispense a 

direção do empregador para isso e se torne cada vez mais necessário a ele".
 
Tal preocupação do 

empregador, não chega a ser infundada, mas sabe-se que o comando não deixa de ser exercido 

pelo empregador. Apenas toma nova roupagem, sem a presença física e direta do empregador. 

O conhecimento é essencial no mundo globalizado e de alta tecnologia. Querer monopolizar o 

conhecimento atualmente é impossível, e infundado.  

                     Outro e último ponto importante é determinar a subordinação quando não expressa 

em contrato, mas podemos nos referir novamente a um princípio basilar do direito do trabalho 

que é o da primazia da realidade. Porquanto, como sabemos, o empregador por muitas vezes 

tenta fugir da configuração da relação de emprego por causa onerosidade desta e 

responsabilidades que lhe são inerentes. 

Outro caracterizador das relações empregatícias é a onerosidade, ou seja, é um 

encargo próprio da relação de emprego. Significa, para o empregado, o dever de exercer uma 

atividade por conta alheia cedendo antecipadamente ao beneficiário os direitos que 
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eventualmente teria sobre os resultados da produção, em troca de uma remuneração. Com 

efeito, frisa Manuel Alonso Olea, (1969, p. 167), que:  

“a grande singularidade do trabalho como objeto de um contrato – e do direito 

do trabalho que tem o próprio contrato como núcleo – está em que, em tal 

trabalho, está inserido o sujeito que o executa. Este é o sentido jurídico da 

alienação que deriva do fato de trabalhar para uma terceira pessoa que, por 

força do contrato, possui um título prévio que torna exigível a prestação do 

trabalho e em virtude do qual faz seus os frutos dele resultantes, que 

careceriam de valor se considerados isoladamente, em virtude da divisão do 

trabalho. Nisto consiste juridicamente a alienação do trabalho ou do trabalho 

por conta alheia”. 

Note-se, portanto, que o salário transfere, automaticamente, a propriedade sobre os 

produtos confeccionados pelo empregado, fenômeno que é denominado alienação, significando 

a transferência do direito ao produto integral do trabalho, do empregado para o empregador, 

mediante o pagamento de um salário. 

Convém ressaltar, como já o fez Arnaldo Süssekind, (apud AMAURI 

MASCARO, 2005, p. 597), que “não é a falta de estipulação do quantum do salário ou seu 

pagamento sob a forma indireta, que desfiguram a condição de empregado, e sim a intenção de 

prestar o serviço desinteressadamente, por mera benevolência”. Tanto assim que o art. 460, da 

CLT, dispõe: “Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância 

ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, 

fizer serviço equivalente, ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante”. 

A onerosidade, portanto, decorre da própria bilateralidade da relação jurídica de 

trabalho. Este deve ser remunerado, podendo, convencionado, ser pago por unidade de horas ou 

obra. Pode até haver pagamento de comissão através de análise de produtividade de cada 

empregado. O pagamento pode ser feito em conta bancária determinada pelo empregado na 

data estabelecida por ambos quando da contratação. 

Devem ser emitidos "contra-cheques" de pagamento que podem ser assinados 

digitalmente após o depósito, ou podem ser supridos por comprovantes de pagamento, na forma 

que faculta o art. 464, § único da CLT. 



   

 

41 

Quanto ao salário, deve ser observado o mínimo legal da região do labor do 

empregado, na forma do art.117 conjuntamente com o art. 83 da CLT. 

A virtualidade emerge como requisito qualificador do tele-emprego, este significa 

que o trabalho é realizado fora do estabelecimento empresarial através de meios telemáticos de 

comunicação. Caso o trabalho seja exercido no estabelecimento empresarial através de meios 

telemáticos, estaremos diante de uma relação tradicional de emprego. 

Analisados os elementos que caracterizam as relações de emprego, relevante é 

tomar conhecimento do pensamento dos Tribunais Regionais Trabalhistas e do Superior 

Tribunal de Justiça sobre esses elementos intrínsecos da relação empregatícia, e também como 

essas decisões refletem o momento de mudanças vivido pelo mercado laboral brasileiro. 

Em recente decisão (v.p. 35) sobre o caso de uma costureira que entrou com um 

processo na 19ª Vara do Trabalho de São Paulo, pedindo o reconhecimento da relação de emprego 

com a confecção que a contratou, sustentando que, em troca de remuneração mensal de R$ 400, era 

obrigada a costurar no prazo estipulado pela empresa, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho 

da 2ª Região (São Paulo), entendeu que há vínculo empregatício para quem é contratado e trabalha 

em casa. 

A costureira entrou com o processo (v. p. 36) na 19ª Vara do Trabalho de São 

Paulo, pedindo o reconhecimento da relação de emprego com a confecção que a contratou. Ela 

sustentou que em troca de remuneração mensal de R$ 400, era obrigada a costurar no prazo 

estipulado pela empresa. 

A confecção contestou a afirmação. Alegou que a costureira era autônoma, pois 

atuava “por sua conta e risco, sem subordinação, estabelecendo, ela própria, a forma de realizar 

a atividade, sem submissão à estipulação de quantidade, qualidade e prazo de entrega das 

tarefas”. 

A primeira instância acolheu a tese da confecção. A costureira recorreu ao 

Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O relator do Recurso Ordinário, juiz Francisco 

Antônio de Oliveira, esclareceu que “nos termos do artigo da CLT, ‘não se distingue entre o 
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trabalho realizado no estabelecimento de empregador e o executado no domicílio do 

empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego’. E esta se configura, quando o 

trabalho é executado por conta do empregador, de modo pessoal, com habitualidade, mediante 

subordinação e remuneração (artigo 3º da CLT)”. 

Para o relator, “a certeza maior da existência de subordinação, elemento essencial 

à caracterização do vínculo empregatício, encontramos no depoimento da reclamada, (...) onde 

restou afirmado que a reclamante deixou de receber serviços da reclamada porque não aceitou 

uma máquina melhor para trabalhar, o que evidencia a aplicação de penalidade” e caracteriza a 

relação de emprego. 

A decisão da 6ª Turma do TRT paulista foi unânime. Os juízes reconheceram o 

vínculo empregatício e determinaram que o processo retornasse à 19ª Vara do Trabalho de São 

Paulo para o julgamento dos direitos devidos à costureira por causa do contrato de trabalho. 

Em nova sentença, agora, a Vara condenou a confecção a pagar à costureira o 

aviso prévio, férias acrescidas de um terço e FGTS com multa de 40% pela demissão sem justa 

causa. Todas as verbas deverão ser acrescidas de juros e correção monetária. 

Vejamos a íntegra da decisão: 

00997.2002.019.02.00-1. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 19ª VT/SÃO 

PAULO. AGRAVANTE: LUZIA DA SILVA SANTOS. AGRAVADO: 

MARIA JOSÉ NUNES FERREIRA. EMENTA. COSTUREIRA — 

TRABALHO A DOMICÍLIO — VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

CONFIGURADO — de acordo com o disposto no art. 6º da CLT, inexiste 

distinção entre o trabalho prestado no estabelecimento do empregador e o 

realizado no domicílio da trabalhadora, impondo-se o reconhecimento do 

vínculo empregatício quando se constata que a função de costureira estava 

voltada às atividades normais e permanentes da empresa, bem como que o 

labor era prestado com pessoalidade, em caráter não eventual e sob 

subordinação jurídica. AGRAVO DE INSTRUMENTO (fls. 107/115), 

interposto pela reclamante sob o argumento de que não possui condições de 

arcar com o pagamento das custas processuais a que foi condenada. No 

recurso ordinário de fls. 92/104, pugna pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. No mérito, requer a desconsideração do depoimento da 

testemunha da reclamada, posto que restou provada a amizade entre ambas. 

Sustenta que restou demonstrada a existência de vínculo empregatício, 

requerendo o pagamento das verbas rescisórias, reajustes salariais, horas 

extras, seguro desemprego e FGTS+40%. Contraminuta (fls. 121/124) e 
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contra-razões (fls. 125/129). O Ministério Público (fl. 130). É o relatório. 

VOTO. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Presentes os pressupostos legais 

de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Informou a agravante, 

na inicial, que recebia salário de R$ 400,00 e não teve o contrato de trabalho 

anotado na CTPS, tendo sido dispensada em 04.02.2002. Desta maneira, não 

é factível exigir-se do trabalhador o pagamento de custas processuais no 

importe de R$ 170,00. Vale dizer: para que a agravante recolhesse as custas a 

que fora condenada, deveria trabalhar durante mais de 12 (doze) dias, sem se 

dar ao luxo de gastar sequer R$ 0,01 (um centavo de Real) com transporte, 

alimentação ou qualquer outra coisa. Pior seria se considerássemos os valores 

admitidos pela reclamada como ganho mensal pelos serviços prestados (R$ 

200,00 — fl. 36). Ressalte-se que restou observado pela reclamante os termos 

do art. 4º da Lei nº 1.060/50. Nestes termos, valendo-me da faculdade 

prevista no art. 790, § 3º, CLT, defiro à autora a isenção do pagamento das 

custas. DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento. DO RECURSO 

ORDINÁRIO. Por estar em condições, passo à análise do recurso ordinário 

interposto. Do vínculo empregatício. Merece reforma a r. decisão do primeiro 

grau. Inicialmente, não há falar em desconsideração do depoimento da 

testemunha ouvida pela reclamada, posto que não restaram caracterizados os 

motivos apontados na contradita. Por outro lado, da análise da peça 

contestatória e do depoimento prestado pela reclamada em juízo, extrai-se, 

sim, a existência de vínculo empregatício entre as partes. Assim é que, tendo 

a reclamada admitido a prestação de serviços, atraiu para si o ônus de 

descaracterizar a relação de emprego. E deste ônus não se desicumbiu a 

contento. Nos termos do art. 6º da CLT, “não se distingue entre o trabalho 

realizado no estabelecimento de empregador e o executado no domicílio do 

empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego”. E esta se 

configura, quando o trabalho é executado por conta do empregador, de modo 

pessoal, com habitualidade, mediante subordinação e remuneração (art. 3º da 

CLT). De outra parte, afastar-se-ia a relação de emprego, em favor da 

caracterização da autonomia do trabalho prestado, quando, em face do 

“modus operandi” da trabalhadora domiciliar, atuava por sua conta e risco, 

sem subordinação, estabelecendo, ela própria, a forma de realizar a atividade, 

sem submissão à estipulação de quantidade, qualidade e prazo de entrega das 

tarefas. Todavia, não é isso que se observa dos autos. A reclamada admitiu 

que a prestação de serviços pela autora não só em sua residência, como 

também na sede da empresa, sendo certo, também que a reclamante estava 

obrigada a realizar os serviços que lhe eram cometidos no prazo estipulado 

pela empresa. A certeza maior da existência de subordinação, elemento 

essencial à caracterização do vínculo empregatício, encontramos no 

depoimento da reclamada, prestado às fls. 22/23, onde restou afirmado que a 

reclamante deixou de receber serviços da reclamada porque não aceitou uma 

máquina melhor para trabalhar, o que evidencia a aplicação de penalidade. 

Ora, ainda que se admitisse que o labor era prestado na residência da própria 

reclamante, o que não afasta o reconhecimento do vínculo empregatício como 

antes salientado, evidente que existiu subordinação direta às ordens da 

reclamada. Assim, torna-se inconteste a relação empregatícia, uma vez que 

demonstrado nos autos que os serviços prestados pela autora estavam em 

sintonia com a finalidade da empresa. Deverão os autos retornarem ao MM. 

Juízo do primeiro grau para análise dos demais pedidos constantes da inicial, 
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como de direito. Nestes termos, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de 

instrumento para destrancar o recurso ordinário e, quanto a este, DÁ-SE 

PROVIMENTO para, reconhecendo-se a existência de vínculo empregatício, 

determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo do primeiro grau para análise 

dos demais pedidos constantes da inicial, como de direito. FRANCISCO 

ANTONIO DE OLIVEIRA. Juiz Relator.(grifos nossos). 

Tribunais Regionais Trabalhistas do Brasil inteiro têm decidido, sobre esse 

aspecto, de maneira praticamente uniforme, como se observa esta próxima decisão do TRT da 

7ª Região: 

TRABALHISTA. RECURSO ORDINARIO. EMENTA: TRABALHO 

DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DO DOMICÍLIO DO EMPREGADO O 

art. 6o. da CLT não distingue o trabalho desenvolvido no âmbito da residência 

do empregado daquele executado no estabelecimento do empregador, desde 

que comprovado os requisitos da relação de emprego. Logo, na caracterização 

da relação de emprego, irrelevante o lugar da prestação de serviços, sendo 

importante que estejam presentes os critérios definidores da relação de 

emprego, tais como, a pessoalidade, não eventualidade, subordinação e 

onerosidade. É certo que no trabalho desenvolvido no âmbito da residência do 

empregado a subordinação se visualiza de modo peculiar, evidenciando-se 

quando o empregador detém a direção da atividade, fixando a qualidade e 

quantidade, a entrega do trabalho terminado em prazo predeterminado, além 

da remuneração do trabalho e pessoalidade do trabalhador. Comprovado que o 

trabalho desenvolvido pela reclamante em sua residência era contínuo, 

realizado exclusivamente sob a direção da reclamada e inserido na atividade 

empresarial, sem qualquer distinção do labor e da produção exigida dos 

empregados que desenvolviam suas atividades laborais no estabelecimento da 

reclamada, reconhece-se a relação de emprego no período em que a autora 

prestou serviços em benefício da reclamada no âmbito de sua residência, com 

fulcronoart.6o.daCLT.  

DECISÃO: A Turma, à unanimidade, conheceu do recurso; sem divergência, 

rejeitou a preliminar de legitimidade passiva "ad causam" dos quarto, quinto e 

sexto reclamados; no mérito, unanimemente, deu-lhe provimento parcial para, 

reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes no período de 03/11/2000 

a 01/07/2001, mediante salário de R$500,00, acrescer à condenação as 

parcelas de 8/12 de férias proporcionais, acrescidas de 1/3; indenização 

relativa aos depósitos de FGTS do período de 03/11/2000 a 01/07/2001 e 

multa de 40% sobre o respectivo valor, os repousos semanais remunerados, 

referentes ao período, e indenização do PIS, equivalente a um salário mínimo 

vigente à data do ajuizamento da ação (R$180,00). Deverá a reclamada 

proceder à retificação no registro da CTPS da reclamante, fazendo constar a 

admissão em 03/11/2000 e saída em 04/02/2002, bem como fornecer as guias 

de TRCT/01 e CD/SD, fazendo constar também o período do contrato de 

trabalho aqui reconhecido, ou seja, data de admissão em 03/11/2000 e saída 

em 04/02/2002, sob pena de conversão desta obrigação em indenização 

equivalente ao seguro-desemprego. Acrescido à condenação o valor de 

R$1.500,00, com custas adicionais no importe de R$30,00. (TRT 7ª - ROrd 
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Durante a pesquisa na jurisprudência nacional não foram encontradas decisões 

específicas sobre o teletrabalho, o que é fácil de entender por se tratar de uma novidade que está 

se tornando uma realidade concreta no Brasil apenas nesse século. Interessante observar que 

quem labora sob a forma de teletrabalho hoje são profissionais altamente capacitados e 

disputados pelo mercado, portanto, as vantagens oferecidas pelas as empresas a eles ultrapassam 

aquelas oferecidas pela própria CLT. Pode-se concluir, então, que por hora não se devem 

esperar muitos casos na justiça em decorrência desse tipo de trabalho. 

3.1 A natureza jurídica do Trabalho em Domicílio e do Teletrabalho 

                   A busca pela definição, classificação e enquadramento de um instituto dentro do 

universo particular de sua ciência é primordial para a compreensão de sua essência, ou seja, 

para entender a sua natureza. O trabalho em domicílio e o teletrabalho são institutos 

trabalhistas, portanto, objetiva-se saber qual a sua natureza jurídica dentro do universo dessas 

relações e. mais especificamente, dentro do conjunto das relações de emprego. 

Antes de alcançar evidente nível teórico, o Direito do Trabalho pegou emprestado 

diversas teorias de ramos jurídicos afins para explicar o que rege as relações de emprego nesta 

área específica da ciência jurídica.  Para tanto, utilizou as teorias contratualistas tradicionais, 

como a do arrendamento, da compra e venda, do mandato e da sociedade, chegando, 

finalmente, à teoria contratualista moderno e peculiar ao Direito do Trabalho. Trata-se, 

portanto, de uma relação contratual específica e distinta, que tem por objeto uma obrigação de 

fazer, prestada com não eventualidade, onerosamente, de modo subordinado e de forma 

pessoal, no que tange ao prestador de trabalho. 

Com relação ao teletrabalho e ao trabalho em domicílio, a teoria majoritária 

entende que a sua natureza jurídica é contratual. Sendo assim, a natureza de um contrato está 

diretamente ligada ao objeto do contrato. Então como um contrato de leasing tem natureza 

comercial, um contrato de trabalho tem natureza trabalhista. 
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Com propriedade, Pinho Pedreira, (op. cit., p. 584-385), afirma que  

"a investigação da natureza jurídica do teletrabalho não comporta uma 

resposta unitária. Tudo vai depender da forma como se realiza a prestação de 

serviços, que tanto pode assumir fisionomia de autonomia como de 

subordinada, em relação a todas modalidades de teletrabalho.
 
O contrato de 

teletrabalho pode admitir a natureza civil, comercial e trabalhista.”              

3.2 O contrato de trabalho em domicílio e de teletrabalho 

O vínculo entre empregado e empregador é, antes de qualquer coisa, uma relação 

jurídica, porque é efetivamente uma relação social, das mais importantes, regida pela norma 

jurídica, ligando dois sujeitos, o empregado e o empregador. É uma relação jurídica que se 

estabelece pela vontade das partes, portanto é negocial. Ninguém será empregado de outrem a 

não ser que o queira. Nenhum empregador tem o poder de obrigar alguém a trabalhar, porque se 

assim ocorresse estaria ferindo o princípio da liberdade de trabalhar. 

As vontades das partes estão presentes no momento da formação do vínculo 

jurídico, sendo a sua causa única, não podendo em nenhum caso ser esquecida.  Entretanto, é 

certo que, durante o curso do vínculo, as vontades das partes se exercitam de modo menos 

amplo, porque as normas jurídicas disciplinam com uma dimensão expressiva os efeitos que 

devem ser observados, sem impedir, totalmente, estipulações entre os interessados. Ninguém 

poderá admitir que o aumento espontâneo de salário, a promoção por merecimento e outros 

casos sejam atos que não resultem da autonomia privada. Por mais que interfira, a lei não 

poderá substituir totalmente a iniciativa dos interessados em muitas tratativas e ajustes. 

Portanto, o vínculo de emprego é uma relação jurídica de natureza contratual, pela 

forma de sua constituição, pelo modo de seu desenvolvimento e pelas características da sua 

desconstituição.  

O contrato é a fonte que instaura o vínculo, mas pode também determinar alguns 

dos seus efeitos. A vontade manifestada de modo escrito, verbal ou meramente tácito, está 

sempre na base de toda relação jurídica entre empregado e empregador. 
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Contratualmente, não surgem maiores problemas no momento da formalização do 

contrato de trabalho em domicílio e de teletrabalho, pois CLT, em seu art. 442, abre a 

possibilidade de o contrato ser celebrado de forma tácita ou expressa. A forma tácita é 

caracterizada pelo comportamento das partes, bastando que o empregador não se oponha ao 

labor subordinado e remunerado empregado para ele. Sendo expresso o contrato é mais formal, 

podendo, no caso do teletrabalho, ser realizado por meios eletrônicos, o que permite também o 

monitoramento da relação pela via da informação virtual. 

Conseqüências decorrem da ampliação das possibilidades de fechamento 

contratual, pois a partir dela ampliam-se também os meios de prova do vínculo criado entre 

empregado e empregador, ou seja, da mesma forma que é possível controlar o tele-empregado 

através de pontos eletrônicos, abre-se ao mesmo o direito de uma eventual necessidade de prova 

da relação empregatícia. 

Assim, evolução é bem-vinda se for para beneficiar ambas as partes da mesma 

relação, pois as interpretações jurídicas não existem para subjugar as partes, mas para garantir o 

respeito princípio da igualdade material, norte de todo o ordenamento jurídico. 
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4 A DIFICULDADE NA FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO EM DOMICÍLIO E DO 

TELETRABALHO POR PARTE DAS DRT’S 

O Ministério do Trabalho e Emprego, através das Delegacias Regionais do 

Trabalho, é o órgão responsável pela fiscalização das relações trabalhistas, ou seja, eles são 

encarregados de olhar de perto o fiel cumprimento das leis do trabalho. As DRT’s trabalham 

basicamente com denúncias e fiscalizações periódicas, funcionam em todas as regiões do país, 

totalizando vinte e sete delegacias. 

Em consulta realizada com fiscais da Delegacia Regional do Trabalho do Ceará na 

segunda quinzena de novembro, entre os dias 15 e 22 do corrente ano (ANEXO C), e através 

dos telefones 0800 610101 e 0800 2850101 (ANEXO B) sobre a dificuldade da fiscalização do 

trabalho em domicílio, foi possível constatar que os problemas vão além da falta de estrutura e 

de recursos humanos para uma correta observância da legislação. 

O primeiro obstáculo é o fato do serviço ser praticado na casa do empregado, o 

que impossibilita visitas e até mesmo em identificar qual residência está servindo de local de 

trabalho, o que deixa as DRT’s na dependência das denúncias. 

É justamente as denúncias o segundo problema, porque elas praticamente não 

existem, o que se justifica pelo fato de trabalhadores em domicílio não estarem interessados em 

fazê-las, pois, no primeiro momento, os benefícios dados pela empresa e a oportunidade de 

trabalhar em casa superam qualquer falta direitos garantidos pela Constituição Federal e pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas, aos olhos desses trabalhadores eles estão auferindo 

vantagem e, portanto, não têm nenhuma intenção de denunciar. 

Esses dois entraves são suficientes para prejudicar o trabalho da fiscalização, mas 

existem outros obstáculos a serem superados, como, por exemplo, os chamados contratos de 

facções, em que os empresários fornecem as máquinas, que serão utilizadas nos domicílios dos 

trabalhadores com a coordenação de uma pessoa, o que para muitos descaracteriza a relação 

empregatícia. Contudo, a análise não pode ser tão superficial, sendo necessário ter sempre em 

mente o que, talvez, hoje, seja o maior guia das relações trabalhistas, o princípio da primazia da 
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realidade sobre a forma. Ora, se presentes os elementos caracterizadores das relações 

empregatícias, que já foram exaustivamente comentados no capítulo 3 deste trabalho, não se 

pode negar que há, nos dois pólos relação, um empregado e um empregador. 

A pobreza, a necessidade de emprego e a falta de oportunidade não podem ser 

utilizadas como um trunfo para se fugir da proteção que a lei concede ao trabalhador, tendo 

sempre em mente que os principais direitos trabalhistas não podem ser transacionados como 

mercadoria, ou seja, eles são indisponíveis. 

Assim, foi possível constatar, com a consulta aos órgãos do MTE, que o 

Ministério do Trabalho precisa urgentemente voltar os olhos para o trabalho que está sendo 

realizado dentro do lar dos trabalhadores, para que se possa encontrar uma forma de protegê-los 

contra a sede de lucro das empresas, para tanto, dados e pesquisas precisam, urgentemente, 

serem elaborados de que modo que a fiscalização tenha nas mãos material substancial para 

atuar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer desta exposição, buscou-se apresentar e analisar a questão do 

Teletrabalho e do Trabalho em Domicílio inseridos no campo social, econômico e jurídico 

brasileiro, como uma realidade já palpável, a qual não podemos ignorar. Não entrando no 

mérito das conseqüências trazidas pela globalização e pela competitividade no mundo, 

predominantemente, capitalista, não podemos deixar de observar que os avanços tecnológicos 

estão cada vez mais acessíveis à população e têm contribuído para mudanças significativas no 

meio trabalhista. 

 Além disso, a cultura cada vez mais feroz do lucro tem feito os empresários 

buscarem toda e qualquer forma de diminuir os custos da produção, e, para isso, eles não 

medem esforços, atuando em várias frentes, desde campanhas veladas pela flexibilização ou 

desregulamentação das leis trabalhistas até a desconcentração da linha de produção, fazendo 

uso do trabalho em domicílio, para diminuir os seus gastos com trabalhadores concentrados em 

um só estabelecimento empresarial. 

Urgente é aumentar a visibilidade dessas figuras trabalhistas recentes, os 

doutrinadores precisam entender que não há como distanciá-las da realidade brasileira, pois as 

fronteiras foram rompidas, a distância agora é relativa e o desenvolvimento tecnológico não é 

mais exclusivo dos países desenvolvidos, pertence ao mundo e a quem melhor utilizá-lo.  

  Com enfoque especial ao teletrabalho, é necessária uma maior discussão sobre 

tema, e esta precisa ter um caráter interdisciplinar, ou seja, diversas áreas do saber precisam ser 

ouvidas, pois as discussões devem ser travadas com objetivo de auxiliar a produção normativa, 

assegurando a solução de conflitos advindos das relações formadas no meio social trabalhista, 

pois o Direito é algo "orgânico" que acompanha a própria evolução da sociedade. E, apesar de 

termos um ordenamento jurídico relativamente moderno, que, a princípio, não afastaria o 

instituto do teletrabalho, ainda há alguns pontos não definidos, que, para prevenir os conflitos 

judiciais, devem ser regulamentados. 
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O Ministério do Trabalho e Emprego não pode mais se eximir de estudar e 

compreender a nova roupagem do trabalho em domicílio e o crescimento do teletrabalho para 

assim melhor fiscalizá-los.  

De forma imediata, a adoção dessas espécies de trabalho requer contratos com 

cláusulas muito bem definidas, com o fito de evitar que eventuais conflitos que venham 

prejudicar o trabalhador, e o próprio teletrabalho.  As especificidades do teletrabalho aqui 

analisadas demonstram que esta é uma forma de trabalho que não merece descrédito, ou mesmo, 

alguma forma de preconceito. No transcorrer do trabalho mostrou-se que os princípios do direito 

do trabalho, em especial o da primazia da realidade sobre a forma, serão os melhores condutores 

para avaliar a evolução jurídica desse labor. 

Conforme foi colocado no início da exposição, percebeu-se que há ainda pouco 

entusiasmo pelo tema, talvez pela falta de dados, diferentemente de outros países em que há 

programas destinados ao fomento dessas formas de trabalho, proporcionando uma 

desconcentração dos setores produtivos e permitindo uma maior flexibilização na execução do 

serviço. 

A construção desta monografia foi bastante enriquecedora para o investigador, 

proporcionando contato com uma questão nova e uma ampliação dos conhecimentos sobre 

Direito do Trabalho. Foi de imensa valia também para o contato com a doutrina e a legislação 

estrangeira, pois o tema em baila encontra-se mais desenvolvido fora da nossa pátria, o que se 

espera contribuir, a partir desse ensaio monográfico, para o avanço do assunto no Brasil.     
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ANEXO A 

 

INTEGRA DO ACORDO CELEBRADO EM BRUXELAS: 

 

ETUC, UNICE/UEAPME and CEEP sign AGREEMENT on TELEWORK 
Brussels, 16/07/2002 

Today, ETUC, UNICE/UEAPME and CEEP signed a framework agreement on 

telework. The signatory ceremony has taken place in the presence of the 

Commissioner for Social Affairs and Employment, Ms Anna Diamantopoulou. 

The novelty of this agreement, concluded after 8 months of negotiations, is that 

for the first time an EU framework agreement signed by ETUC, 

UNICE/UEAPME and CEEP will be implemented by their members, rather than 

by European legislation. 

In terms of content, it  

· stresses that Europe must encourage the development of telework in such a way 

that flexibility and security go together and that the quality of jobs is enhanced, if 

it wants to make the most of the information society,  

· acknowledges that telework is a way of organising work which can correspond 

to companies’ and workers’ needs,  

· covers different forms of telework but is limited to regular telework in the 

context of an employment contract or relationship,  

· is based on the recognition that teleworkers benefit from the same protection as 

employees working at the employers premises, 

· highlights key areas requiring adaptation or specific attention when working 

away from the employer’s premises, such as data protection, privacy, health and 

safety, work organisation, training, etc. 

In terms of procedures, it  

· contains a commitment of the members ETUC, UNICE/UEAPME and CEEP to 

implement the agreement in accordance with the practices specific to 

management and labour in the Member States , 

· leaves the choice of the tools and procedures of implementation to the members 

of the signatory parties in accordance with national practices, 

· includes a procedure for reporting on the actions taken to implement the 

agreement, 

· foresees a possibility to review the agreement after five years if one of the 

signatory parties so requests, 

 invites member organisations in candidate countries to also implement the 

agreement.  

“Approximately 4.5 million employees are currently teleworking in the European 

Union. Some estimates foresee that the number of teleworkers could reach more 

than 17 million employees by 2010.The agreement we signed today clearly 

contributes to the Lisbon goal of turning Europe into the most competitive 

knowledge-based economy in the world and achieving the necessary balance 

between flexibility and security” stressed ETUC, UNICE/UEAPME and CEEP. 
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Full text of the agreement 

Note to the editor 
The negotiations on telework between UNICE/UEAPME, CEEP and ETUC were 

open following on an official consultation of the social partners by the European 

Commission on the modernisation of employment relations. 

According to article 138 of the EU Treaty, the Commission has to consult the 

European social partners before submitting proposals in the social policy field. 

On the occasion of such consultations, the social partners can then decide to deal 

with the subject under consideration through negotiations at EU level. According 

to article 139 of the EU Treaty, to implement an agreement concluded at 

European level, the social partners can: 

· either ask the Commission to transmit their agreement to the Council, who then 

turns it into EU legislation, 

· or rely on their members to implement it in accordance with the procedures and 

practices specific to the social partners in the Member States. 

The three framework agreements concluded so far by UNICE, CEEP and ETUC 

prior to this agreement concerned respectively parental leave, part-time work 

and fixed term contracts. All three were implemented by a Council Directive.  

The telework agreement will be the first agreement ever to be implemented 

through the voluntary route foreseen in article 139 of the EU Treaty. 

For more information please contact: 

UNICE  

Maria Fernanda Fau - Tel. :+32(0)2 237 65 62/ www.unice.org 

Thérèse de Liedekerke Tel. :+32(0)2 237 6530 / www.unice.org  

UEAPME 

Liliane Volozinskis Tel. : +32 (0) 2 230 75 99 / www.ueapme.com 

CEEP 

Jerome Roche Tel. : +32 (0) 2 229 21 42 / www.ceep.org 

CES 

Wim Bergans Tel : +32 (0) 2 224 04 31 / GSM: +32(0) 475 721 720 / 

www.etuc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4_wrk1107.pdf
http://www.unice.org/
http://www.unice.org/
http://www.ueapme.com/
http://www.ceep.org/
http://www.etuc.org/
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ANEXO B 

 

Nosso setor responde somente a e-mails referentes à emissão de Carteira  

de Trabalho. Sugerimos que ligue para Central de Relacionamento  

Trabalho e Emprego e solicite maiores esclarecimentos de suas dúvidas  

trabalhistas por meio dos telefones de contato abaixo: 

 - 0800610101 (Região Sul, Centro-Oeste, Acre e Rondônia); 

- 08002850101 (para outras localidades), ou; procure uma Delegacia  

Regional do Trabalho, mais próxima de sua residência, e verifique se um  

Fiscal do Trabalho pode ajudá-lo (a). 

Para encontrar uma DRT, acesse o site: www.mte.gov.br e no campo  

inferior direito da tela escolha sua região, uma tela vai se abrir onde no  

canto inferior esquerdo vai estar o telefone e endereço da Delegacia  

Regional do Trabalho no seu estado, para outros locais clique em  

SUBDELEGACIAS. 

Atenciosamente, 

Equipe CTPS 

 

-----Mensagem original----- 

De: Carlos Richelle [mailto:carlosrichelle@yahoo.com.br]  

Enviada em: quarta-feira, 22 de novembro de 2006 12:06 

Para: CTPS - SPPE 

Assunto: Fale conosco 

Prioridade: Alta 

 

--------------------------------------------------------------  

De: Carlos Richelle 

Email: carlosrichelle@yahoo.com.br 

Nome da mãe:  

Data de nascimento:  

Endereço:  

CTPS:  

PIS:  

-------------------------------------------------------------- 

  

Gostaria de saber se o Ministério do Trabalho armazena dados  

estatísticos sobre o crescimento do trabalho em domicílio(oficinas) e do  

teletrabalho, e como essas modalidades de trabalho têm sido fiscalizadas 

pelos  

orgãos responsáveis? 

 

agradeço a atenção, 

 

http://br.f625.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=carlosrichelle@yahoo.com.br&YY=86889&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0
http://br.f625.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=carlosrichelle@yahoo.com.br&YY=86889&y5beta=yes&y5beta=yes&order=down&sort=date&pos=0
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ANEXO C 

 

CONSULTA 

AUDITORES CONSULTADOS: GIUSEPPE PEIXOTO BEZERRA LIMA, JOSE 

MARCONDES RIBEIRO DE MENEZES. 

SETOR DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DO TRABALHO - DRT/CE. 

01) COMO A DRT, ENQUANTO ORGÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, TEM 

FISCALIZADO O TRABALHO EM DOMICÍLIO? 

02) QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA FISCALIZAÇÃO DESSE TIPO 

DE TRABALHO? 

03) POR QUE PRATICAMENTE INEXISTEM DENÚNCIAS SOBRE O 

DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 

CONTRATOS DE TRABALHO EM DOMICÍLIO? 

04) COMO O SENHOR ENTENDE O VÍNCULO EXISTENTE ENTRE AS PARTES NO 

TRABALHO EM DOMÍCILIO? 

05) O QUE SÃO OS CHAMADOS “CONTRATOS DE FACÇÃO”? 

06) ONDE ELES OCORREM MAIS AQUI EM FORTALEZA? 

07) A DRT TEM CONHECIMENTO SOBRE O TELETRABALHO? 
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