
 
AS RELAÇÕES DE TRABALHO

NO SÉCULO XXI:
 
• Tutela do trabalho a distância
• Reflexos das novas tecnologias nas    
     relações de trabalho
• Terceirização
•Contrato de trabalho intermitente
 



Considerações iniciais

  
   O surgimento do Direito do Trabalho está

vinculado à transformação do sistema
capitalista, ocorrida a partir da Revolução
Industrial iniciada na segunda metade do
século XVIII.  

                   



Sistema fabril
de produção

 

Trabalho
em domicílio



 
   Trabalho em domicílio versus trabalho

no estabelecimento do empregador ->
 art.6º da CLT (“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”);



O trabalho em domicílio ganha
novo fôlego a partir da segunda
metade do século XX (trabalho em
home office).

 



 

Sistema fabril
de produção

 

Trabalho
em domicílio



Nova redação ao art.6º da CLT 
(Lei 12.551/11)

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



Formas de
trabalho em

domicílio

modelo clássico
(art.6º, caput, CLT)

Teletrabalho em
home

office (art.6º,
parágrafo
único,CLT)



 

Modalidades
de

teletrabalho

Critério
topográfico

Critério de
comunicação

Critério do
regime
jurídico

aplicável



Modalidades de teletrabalho

Critério
topográfico

home
office telecentro móvel ou

nômade



Modalidades de teletrabalho

Critério de
comunicação

on line off line



Modalidades de teletrabalho

Regime
jurídico

aplicável

Relação de
emprego Outras formas



Teletrabalho na reforma trabalhista

• Definição -> pressupõe a prestação de serviços
preponderantemente fora das dependências do
empregador, com o uso das tecnologias da
informação e de comunicação (art.75-B da CLT).

• Possibilidade de alteração contratual ->
mútuo acordo, quando a mudança for do
presencial para o teletrabalho (art.75-C, §1º,
CLT); comando unilateral do empregador,
quando a mudança for do teletrabalho para o
presencial (art.75-C, §2º, CLT).

 



teletrabalho na reforma trabalhista (cont.)

• Reembolso de despesas do empregado no
exercício do teletrabalho -> previsão
contratual (art.75-D, CLT).

 
• Riscos de acidentes de trabalho -> o

empregador deverá orientar o empregado
quanto às medidas de segurança (art.75-E,
CLT), mas a fiscalização in loco depende de
permissão do trabalhador (art.5º, XI, CF).



Vantagens do teletrabalho

Para o trabalhador:
• economia de tempo

com deslocamento;
• redução de gastos

pessoais;
• flexibilidade de horá-

rios;
• aumento da produ-

tividade.
 

Para a empresa:
• redução de custos;
• maior flexibilidade na

gestão do trabalho;
• redução do absente-

ísmo;
• maior possibilidade de

seleção dos trabalha-
dores;

• aumento da produtivi-
dade.

 



Desvantagens do teletrabalho

Para o trabalhador:
• ausência de interação

com os colegas;
• dificuldade na atua-

ção sindical;
• dificuldade de sepa-

ração entre vida
profissional e vida
pessoal;

• falta de perspectiva
de ascensão profis-
sional.

Para a empresa:
• dificuldade quanto à

confidencialidade;
• dependência dos

meios tecnológicos;
• responsabilidade do

empregador quanto
às normas de
medicina e segurança
do trabalho (art.75-E,
CLT).



Outros reflexos das novas
tecnologias nas relações de trabalho
• uso das redes sociais pelo trabalhador;
• monitoramento do e-mail institucional do

trabalhador versus direito à intimidade e à
vida privada (art.5º, X, CR);

• manifestações do trabalhador em listas
privadas de e-mail ou grupos em redes
sociais;



 
 



Terceirização no Direito do Trabalho

• Pressupõe uma relação triangular,
envolvendo o empregado, o tomador dos
serviços e a empresa empregadora
(prestadora dos serviços).   O trabalho
temporário envolve uma terceirização no
sentido amplo, pois se trata de uma
intermediação de mão de obra, e não
terceirização de uma atividade da
tomadora dos serviços.



Disciplina legal => Lei 6019/74, com as alterações da Lei
 13.467/17 (Lei da Reforma Trabalhista)

 
• Objeto da terceirização  -> qualquer atividade da

empresa contratante (principal ou acessória),
carecendo de relevância questionar se é atividade-fim
ou atividade-meio (art.4º-A, Lei 6019/74);

• Local da prestação do trabalho -> na sede da
contratante ou qualquer outro local pactuado pelas
partes (art.5º-A, §2º, Lei 6.019/74);  

• Contratante (empresa tomadora dos serviços)->
pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, urbana ou
rural;

• Contratada (empresa prestadora dos serviços) ->
 pessoa jurídica de direito privado.

 



Responsabilidade da empresa contratante
(tomadora dos serviços)

•  Responsabilidade subsidiária – Art. 5-A, §5º, Lei
n. 6.019/74, restando positivado o entendimento
da súmula 331 do TST.

A responsabilidade pode ser solidária?
 
• Não há configuração do vínculo de emprego

com a tomadora dos serviços - Art. 4º-A, §2º, Lei
n. 6019/74.
E se houver pessoalidade e subordinação

direta com a tomadora dos serviços?
 



Direitos dos empregados terceirizados

       Quando os serviços são prestados nas dependências
da tomadora, nos termos do art.4º-C da Lei 6.019/74,
assegura-se os mesmos direitos dos empregados
diretos em relação a:

    a) alimentação, quando oferecida em refeitórios;
    b) serviços de transporte;
    c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas

dependências da contratante ou local por ela
designado; 

    d) treinamento adequado, fornecido pela contratada,
quando a atividade o exigir;  

    e) condições sanitárias, de medidas de proteção à
saúde e de segurança no trabalho e de instalações
adequadas à prestação do serviço.  



Terceirização versus “Pejotização”

• “Pejotização” consiste na contratação de
mão de obra de pessoa física, de modo
subordinado, não eventual e oneroso, por
meio de pessoa jurídica constituída para
essa finalidade.  Referida prática não foi
regulamentada pelo Reforma Trabalhista.

 
• “Pejotização” -> fraude (art.9º, CLT)



Contrato de trabalho intermitente

   Trata-se de inovação legislativa (arts.443,
§3º e 452-A, da CLT), que pressupõe:

 
• Os requisitos de uma relação de emprego,

exceto a continuidade;
• o empregado é convocado pelo

empregador com, no mínimo, três dias de
antecedência, quando necessário,
devendo responder no prazo de 24 horas.

 



Muito obrigado pela atenção!
adalb2002@uol.com.br


