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RESUMO

A influência da tecnologia nas relações de emprego contribuiu para o surgimento de novas modalidades laborais, em específico, o teletrabalho, 
que se apresenta como espécie do trabalho a distância. A regulamentação surge diante da necessidade do mundo pós-moderno, cada vez mais 
tecnológico e assim, a legislação precisa se reinventar para se adequar às demandas sociais. O teletrabalho é caracterizado pela utilização de 
instrumentos informatizados e telemáticos, capazes de modificar o modo como se relacionam empregado e empregador. As relações de emprego 
e trabalho são diferenciadas através da análise dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, bem como os direitos inerentes aos 
teletrabalhadores, em específico, a remuneração da extrajornada e o sobreaviso com a utilização de instrumentos telemáticos e informatizados. 
Objetiva-se discutir o teletrabalho e as suas implicações, bem como as modificações advindas que inovam ao equiparar os meios pessoais de 
direção aos meios telemáticos e informatizados. O art. 75-B da CLT estabelece que a prestação de serviços preponderantemente fora das 
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como 
trabalho externo, confirmando assim, que a utilização destes meios tecnológicos é a exteriorização do poder de direção patronal, mediante 
subordinação. A legislação deve se adequar à realidade, regulamentando as relações de trabalho, com o fim de garantir os direitos fundamentais 
e concretização dos princípios constitucionais sociais e o direito material trabalhista. Em boa parte dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos o 
teletrabalho é uma realidade, e como tal, vem evoluindo com vistas a modernizar a seara trabalhista. Através desta pesquisa, objetiva-se discutir 
a modalidade de emprego teletrabalho e as suas implicações, bem como as modificações advindas com a Lei nº 13.467/2017. Apresentar-se-ão as 
modalidades do teletrabalho: teletrabalho em domicílio, teletrabalho em telecentros e teletrabalho móvel.  Outro ponto a ser destacado são os 
impactos da Lei nº 13.467/2017 sobre o teletrabalho, em específico, o estabelecimento da jornada de trabalho do teletrabalhador. O 
teletrabalhador só faz jus às horas extras uma vez que a sua jornada de trabalho é devidamente controlada. Assim, os meios telemáticos e 
informatizados devem ser utilizados também para este fim, fazendo com os teletrabalhadores tenham os seus direitos trabalhistas assegurados. 
A pesquisa é bibliográfica, através do uso de periódicos, doutrinas, dissertações e julgados. A Reforma Trabalhista trouxe à baila implicações 
substanciais ao teletrabalho, a primeira delas foi trazer o vocábulo teletrabalho ao texto celetista, nos moldes do artigo 75-B da CLT. No que 
tange a disponibilização dos instrumentos de trabalho pelo empregado, deve-se concluir que a norma trata da disposição do reembolso desde o 
contrato de trabalho, portanto, não se deve afirmar que o empregado deverá arcar com os ônus empresariais, face à descaracterização, inclusive, 
da figura do empregador, consolidada e positivada no texto normativo celetista, como responsável pelos riscos da atividade empresarial. Neste 
sentido, concluiu-se que o uso da tecnologia está cada vez mais presente em todas as relações trabalhistas. Empregado e empregador podem 
fazer reuniões através de aplicativos no celular, contratos laborais podem ser firmados à distância e o modo como se relacionam os sujeitos 
destas relações transcende os limites geográficos. Assim, a legislação deve se adequar à realidade, abrangendo o maior número possível de 
trabalhadores, com o fito de assegurar-lhes direitos fundamentais. O teletrabalho é uma realidade, e como tal, vem evoluindo com vistas a 
modernizar a seara trabalhista.
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