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“Só sei que nada sei” 

                    Sócrates 

 

 

"A dúvida prudente é considerada como o farol do sábio." 

William Shakespeare 

 

 

“Feliz o homem que persevera na sabedoria, que se exercita na prática 

da justiça, e que, em seu coração, pensa no olhar de Deus que tudo vê.”  

(Eclo14: 22) 
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RESUMO 

 

Esse trabalho objetiva discutir a subordinação no trabalho à distância. Verificada a 
natureza jurídica da relação de emprego e seus requisitos clássicos, analisar-se-á 
especificamente a subordinação em face do trabalho à distância. Referida modalidade de 
trabalho será dissecada e analisada sob a ótica das dimensões da subordinação jurídica, 
quais sejam, clássica, objetiva e estrutura. Verificar-se-á se o caráter expansionista do 
direito do trabalho permite, ou não, a subsunção da relação de trabalho à distância sob o 
manto do vínculo de emprego. A alteração do artigo 6º da CLT, que positivou o conceito 
de subordinação jurídica, também será analisada sob o enfoque do trabalho à distância. 
Além das vantagens e desvantagens do trabalho á distância, algumas questões polêmicas 
como o controle de jornada e as normas de medicina e segurança do trabalho serão 
abordadas. 

 

Palavras-chave: Vínculo de emprego. Pessoalidade. Habitualidade. Onerosidade. 
Subordinação. Subordinação Jurídica. Trabalho à Distância. Teletrabalho. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to argue about the legal subordination of those who work in a 
distance. After reviewing the legal nature of the employment relationship and its classic 
requirements, the subordination of this kind of workers will be specifically analyzed 
according to legal subordination and the variety of its dimensions – classic, objective and 
structural. This working type will be also analyzed according to the amendment in article 
6th of the labor code (CLT) that accepts the concept of subordination in order to understand 
if employees who work in a distance are subordinated to their employers or not. Apart 
from this, the advantages and disadvantages of this working mode will be reported by 
polemics of control of working hours, the norms of medicine and labor safety. 

 

Keywords: employment bond, personal nature, regularity, onerosity, subordination, legal 
subordination, long-distance working, teleworking. 
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1.  Introdução. 

 

A prestação de serviços não mais se desenvolve apenas e tão somente na sede do 

empregador. Atualmente, novas e modernas tecnologias permitem que o trabalhador 

desenvolva suas atividades longe do empregador. Tal circunstância, contudo, pode ou não 

desnaturar a relação de emprego. 

 

Não obstante, os clássicos conceitos de subordinação não conseguem responder 

as indagações surgidas pelo desempenho do labor fora da empresa. O comando físico e 

direto das atividades do empregado pelo empregador não é mais possível. 

 

O corolário é necessidade de uma releitura da subordinação, suas características 

básicas e suas dimensões para a aferição da relação de emprego. 

 

A proposta do presente trabalho, portanto, é uma abordagem geral da relação de 

emprego, com a análise de sua natureza jurídica e demais elementos característicos para 

possibilitar a compreensão das novas relações surgidas com o trabalho à distância. 

 

O foco específico é a subordinação. Serão estudadas suas características 

principais, evolução histórica e suas dimensões para possibilitar, ou não, o enquadramento 

dos trabalhadores à distância no vínculo de emprego. Como não poderia deixar de ser, o 

trabalho à distância, em si, será esmiuçado a partir de seu conceito, notas distintivas, 

vicissitudes, vantagens e desvantagens inerentes à sua prestação. 

 

Não se pode olvidar da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 

12.551/2011. O artigo 6º da CLT, que trata do trabalho à domicílio, espécie de trabalho à 

distância e intimamente ligado ao trabalho desenvolvido, foi alterado trazendo a 

positivação da subordinação jurídica e  a possibilidade do exercício dos poderes de direção 

por meios tecnológicos. Analisar-se-á a referida alteração legislativa em seus aspectos 

positivos e negativos. 

 

Por fim, serão abordadas algumas questões polêmicas relativas ao trabalho à 

distância que não foram respondidas pelo ordenamento jurídico interno. 
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A perspectiva é sempre de uma abordagem constitucional do direito do trabalho, 

interpretando-o conforme os princípios inseridos na carta magna, aliados à normatividade 

internacional e alienígena. Em outro dizer, a teleologia é a proteção do trabalhador 

mirando o alcance do patamar mínimo civilizatório e a dignidade da pessoa humana. 
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2. Contornos do Vínculo de Emprego e sua Natureza Jurídica 

 

 

Antes mesmo de se enveredar pela análise propriamente dita da subordinação no 

trabalho à distância, algumas premissas devem ser estabelecidas. São notas conceituais que 

auxiliarão na compreensão e discussão do tema dissecado para que se chegue a conclusões 

sólidas fática e juridicamente. 

 

O primeiro ponto diz respeito à diferenciação entre o contrato de trabalho e o 

contrato de emprego. A expressão contrato de trabalho foi consagrada pelo uso. A própria 

dicção da CLT, em inúmeros dispositivos1, traz a expressão contrato de trabalho como se 

sinônimo fosse de contrato de emprego, sendo que a recíproca não é verdadeira. 

 

Ocorre que a distinção é de suma importância. 

 

A relação de trabalho é gênero da qual são espécies o trabalho avulso, o trabalho 

autônomo, o trabalho sob vínculo de emprego etc. 

 

Conceitualmente, pode-se dizer que a relação de trabalho consiste em toda relação 

jurídica em que há uma prestação de serviço consubstanciada no desforço humano, 

mediante uma contraprestação em pecúnia. Isto é, uma definição genérica que abarca 

inúmeras outras formas de prestação de serviço. 

 

Nas palavras do ilustre doutrinador Maurício Godinho Delgado, tal expressão tem 

caráter genérico: 

 

 “refere-se a todas as relações jurídicas caracterizadas por terem sua 
prestação essencial centrada em uma obrigação de fazer consubstanciada 
em um labor humano. Refere-se, pois, a toda modalidade de contratação 
de trabalho humano modernamente admissível. A expressão relação de 
trabalho englobaria, desse modo, a relação de emprego, a relação de 
trabalho autônomo, a relação de trabalho eventual, de trabalho avulso e 
outras modalidades de pactuação de prestação de labor (como trabalho de 
estagiário, etc.) Traduz, portanto, o gênero a que se acomodam todas as 

                                                           
1 Como os artigos 442, 443 e 445 por exemplo. 
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formas de pactuação de prestação de trabalho existentes no mundo 
jurídico atual.” 2 

 

Neste contexto insere-se a relação de emprego, definida pelos artigos 2º e 3º da 

Consolidação das Leis do Trabalho3: 

 

Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 
prestação pessoal de serviços. 
Art. 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços 
de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário. 

 

Ou seja, do próprio diploma consolidado extrai-se a definição da relação de 

emprego e seus requisitos, quais sejam, a prestação de serviço por pessoa física, de 

maneira pessoal, habitualmente, mediante contraprestação e sob subordinação. Nestes 

termos, somente com a presença destes cinco requisitos estabelece-se a relação 

empregatícia regida pela CLT. Requisitos estes que serão estudados mais adiante. 

 

Também é importante se perquirir sobre a natureza jurídica da relação de emprego. 

 

O tema gerou grande controvérsias desde o surgimento do direito do trabalho. Isto 

é, com o fim servidão e início do trabalho livre – pressuposto da relação de emprego, no 

final da idade média e início da era moderna com o advento da revolução industrial – os 

doutrinadores passaram a tentar subsumir a relação de emprego a um modelo pré-existente. 

 

Com forte influência da escola civilista francesa, os teóricos das correntes 

contratuais clássicas ou tradicionais propuseram que a relação de trabalho tinha como 

elemento substantivo a vontade das partes. 

 

Surgiu então a teoria do arrendamento, segundo a qual a relação empregatícia 

consubstanciava-se numa locação de serviços – o trabalhador colocava seu trabalho à 

disposição do empregador a troco de uma contraprestação em dinheiro. Referido enfoque 

                                                           
2 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 279 
3 Consolidação das Leis do Trabalho 
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teórico foi adotado pelo Código Napoleônico e o Código Civil de 1916, tendo como 

expoentes os juristas Planiol, Julien Bonnecase, Josserand, Garcia Oviedo4. 

 

A crítica sobre a teoria do arrendamento reside na impossibilidade de se separar o 

trabalhador empregado do objeto do contrato – obrigação de fazer. A separação é ínsita à 

locação – locador e coisa. 

 

A crítica em comento é a mesma utilizada para rechaçar outra teoria contratualista 

tradicional: a da compra e venda. Nesta perspectiva, o empregador comprava a força de 

trabalho do empregado. Contudo, além da impropriedade em se separar o trabalhador do 

trabalho, a Constituição da Organização Internacional do Trabalho incorporou como anexo 

a Declaração da Filadélfia, a qual traz como princípio fundamental o de que o trabalho não 

é uma mercadoria5. 

 

Outra teoria surgida foi a do mandato, em razão da fidúcia inerente ao contrato de 

emprego. Todavia, são excepcionais os casos em que o empregado detém certos poderes, 

como na hipótese de cargos de confiança. Ademais, mesmo com alto grau de confiança, 

como no trabalho doméstico, nem sempre são conferidos poderes ao empregado. 

 

Por fim, há a teoria da sociedade. Para esta corrente, empregado e empregador 

unem esforços com o objetivo comum, coordenando as atividades reciprocamente. As 

falhas principais nesta teoria são substancias. Por primeiro, inexiste affectio societatis entre 

os integrantes da relação. Outrossim, o empregado não assume qualquer risco do negócio, 

trabalhando por conta do empregador. 

 

O contraponto das teorias contratualista são as teorias acontratualistas ou 

anticontratualistas6. 

 

                                                           
4 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 304. 
5  Disponível em http://www.oitbrasil.org.br/content/constitui%C3%A7%C3%A3o-oit-e-
declara%C3%A7%C3%A3o-de-filad%C3%A9lfia - acesso em 03 de julho de 2012. 
6 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho – 5.ª ed. Rev., atual. E ampl., Rio de 
Janeiro: Forense, 2011, p. 142. 
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Estas trazem consigo a ideia de que o elemento volitivo é irrelevante. Pode até 

haver manifestação de vontade, contudo esta não é requisito para a caracterização da 

relação de emprego. O pressuposto é fático, qual seja, a prestação de serviços. 

 

A primeira teoria acontratualista é a da relação de emprego. Nessa visão,  basta que 

o trabalhado efetivamente preste o serviço de forma subordinada, situação jurídica 

subjetiva, para que se afira a relação. Delgado7 cita que referida teoria teve influência na 

legislação norte-americana, do México (artigo 20 da Lei Federal do Trabalho) e da 

Argentina (Lei do Contrato de Trabalho). Cita inclusive que o artigo 442 da CLT teve 

inspiração nesta vertente quando se vale da expressão “relação de trabalho”. 

 

A segunda teoria é a institucionalista, cuja premissa básica é a inserção do 

trabalhador na empresa prestando serviços dentre de um corpo organizado 

hierarquicamente – instituição. 

 

A imprecisão de tais teorias reside no desprezo ao elemento vontade. O contrato de 

emprego, como o próprio nome revela, é um ajuste de vontades – negócio jurídico. Assim, 

mesmo que restrita e mitigada a vontade do empregado na execução do contrato, este ainda 

tem a faculdade de recusar-se a celebrar o pacto, pelo que subsiste sua autonomia. 

 

De se ressaltar também que pode haver vínculo de emprego sem qualquer prestação 

de serviços. Basta, para tanto, que o empregado esteja à disposição do empregador, nos 

precisos termos do artigo 4º da CLT8. 

 

Ponderando as duas posições anteriores, surge a teoria contratualista moderna. Ao 

seu sentir, a teoria rechaça o contratualismo tradicional – ante a impropriedade de 

subsunção a qualquer outro contrato civil – bem como o anticontratualismo – que despreza 

a autonomia da vontade. 

 

Para o contratualismo moderno, a relação de emprego é sui generis, isto é, não se 

amolda a qualquer tipo pré-existente, bem como tem o pressuposto inerente do trabalho 
                                                           
7 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 311. 
8 Art. 4º - “Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do 
empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada”. 
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livre. Em outro dizer, para se submeter à subordinação decorrente da relação de emprego, o 

trabalhador manifesta sua vontade nesse sentido. 

 

Assim, prevalece este último entendimento por consubstanciar de forma elucidativa 

que, nas palavras de Gustavo Filipe Barbosa Garcia9, “o contrato de trabalho apresenta 

natureza de negócio jurídico, ou seja, ato jurídico voluntário, de intuito negocial, em que 

a declaração bilateral de vontade (consentimento) é manifestada com o fim de produzir 

seus efeitos jurídicos próprios”. 

 

 

2.1 Trabalho Prestado por Pessoa Física 

 

 

Como já enumerado anteriormente, um dos requisitos da relação de emprego é que 

o trabalho seja prestado por pessoa física, como consta textualmente do artigo 3º da CLT. 

Apesar de parecer banal, o requisito explica-se na medida em que a própria concepção de 

trabalho encontra-se arraigada ao desforço humano. 

 

O corolário é que todas as normas protetivas da CLT e da própria Constituição 

Federal, mais precisamente em seu artigo 7º, são direcionadas ao trabalhador. 

 

Nesse sentido, é impossível que uma pessoa jurídica seja contratada para trabalhar. 

Por óbvio, a pessoa jurídica poderá ser a empregadora, jamais o empregado. 

 

Não se pode olvidar que em determinadas situações, o empregado pessoa física é 

contratado como se pessoa jurídica fosse. Tratando-se de simulacro, a contratação não 

subsiste à efetiva verificação dos requisitos da relação de emprego, ante ao princípio da 

primazia da realidade. A hipótese é de fraude, a qual deve ser afastada nos termos do artigo 

9º da CLT10 para a incidência do regramento inerente à relação de emprego. 

 

                                                           
9 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho – 5.ª ed. Rev., atual. E ampl., Rio de 
Janeiro: Forense, 2011, p. 143. 
10 Art. 9º - “Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 
aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”. 
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2.2 Pessoalidade 

 

 

A doutrina costuma referir-se à pessoalidade como a prestação de serviços “intuito 

personae”, isto é, infungível. Apesar de apresentar íntima conexão com o requisito 

anterior, dele se difere na medida em trabalho prestado por pessoa física não significa 

trabalho prestado com pessoalidade. 

 

O empregado contratado, assim o é, por suas características e qualidades pessoais. 

No desempenho de seu mister, independentemente de treinamentos e outras técnicas de 

qualificação profissional, efetuará o trabalho de maneira única. 

 

Nesse sentido, não é admissível a substituição do trabalhador. Se o trabalhador é 

substituído, fora das exceções legais, ausente um dos requisitos fáticos jurídicos para a 

caracterização do vínculo de emprego. 

 

Como exceções, podem ser citadas as férias, licença-gestante, afastamento para 

cumprimento de mandato sindical, entre outras. Nestas hipóteses, por absoluta 

impossibilidade do empregado desempenhar seu serviço outro o fará, sem contudo que se 

descaracterize a pessoalidade. 

 

Delgado11 cita, ainda, a Súmula nº 159 do TST que trata da substituição de caráter 

não eventual12, do contrato a termo e do contrato temporário da Lei nº 6.019/74. 

 

De se ressaltar que tamanho é o grau de pessoalidade com relação ao empregado 

que havendo sua morte, extingue-se automaticamente o contrato de trabalho. Os herdeiros 

e sucessores não podem assumir a prestação de serviços. 

 

De outra banda, a pessoalidade não se liga com a figura do empregador, em razão 

do princípio da despersonalização do empregador. Nos moldes dos artigos 2º da CLT, o 
                                                           
11 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 286. 
12 Súmula nº 159 do TST: SUBSTITUIÇÃO DE CARÁTER NÃO EVENTUAL E VACÂNCIA DO 
CARGO I - Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, 
o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. II - Vago o cargo em definitivo, o 
empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. 
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empregador é a atividade – empresa. Havendo alteração na estrutura jurídica desta, tal 

circunstância não repercute nos contratos de trabalho, ante a dicção dos artigos 10 e 448 da 

CLT13. 

 

 

2.3 Habitualidade 

 

 

A habitualidade contrapõe-se à eventualidade. Por isso, alguns doutrinadores 

refiram-se ao requisito como não eventualidade, tal qual adotado pelo artigo 3º da CLT. 

 

A ideia de permanência, intuitivamente ligada à habitualidade, se desdobra em dois 

aspectos, conforme lição de Maurício Godinho Delgado 14 . O primeiro diz respeito à 

duração do contrato de trabalho. Nessa primeira acepção, a permanência é ligada ao 

princípio da continuidade da relação de emprego. Isto é, o vínculo formado tende a ser 

perene e presume-se que assim o é. Leva-se em consideração a segurança que a 

permanência no emprego traz ao empregado15. 

 

De outra banda, a permanência liga-se à habitualidade propriamente dita. Tal nota 

distintiva da relação de emprego diz respeito à maneira como é prestado o serviço. 

 

Para defini-la a doutrina costuma utilizar o critério de exclusão. São analisadas as 

teorias que explicam a eventualidade (teoria da descontinuidade, teoria do evento, teoria 

dos fins do empreendimento e teoria da fixação jurídica) para se chegar ao conceito de 

trabalho eventual e, via de consequência, aferir o trabalho não eventual. 

 

Em síntese, o trabalho eventual é caracterizado pela: 

 

                                                           
13 Art. 10 – “Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus 
empregados” e Art. 448 – “A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os 
contratos de trabalho dos respectivos empregados”. 
14 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 287. 
15 Nesse sentido, a Súmula nº 212 do TST: “O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando 
negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da 
relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado”. 
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a) descontinuidade da prestação do trabalho, entendida como a não 
permanência em uma organização com ânimo definitivo; 
b) não fixação jurídica a uma única fonte de trabalho, com pluralidade 
variável de tomadores de serviços; 
c) curta duração do trabalho prestado; 
d) natureza do trabalho tende a ser concernentemente a evento certo, 
determinado e episódico no tocante à regular dinâmica do 
empreendimento tomador dos serviços; 
e) em consequência, a natureza do trabalho prestado tenderá a não 
corresponder, também, ao padrão dos fins normais do empreendimento.

 16
 

 

A contraposição de todos essas características permite afirmar que o trabalho 

habitual é aquele prestado de maneira “contínua”, fixada juridicamente a uma fonte de 

trabalho, com duração razoável, não relacionada  a evento certo e correspondente aos fins 

normais do empreendimento. 

 

O cuidado a ser tomado diz respeito à continuidade. A habitualidade é mais tênue 

do que a continuidade prevista na Lei nº 5.859/72 que trata da profissão do empregado 

doméstico. 

 

Para caracterização do vínculo de emprego basta que a prestação de serviços seja 

reiterada, não episódica, inclusive com intervalos ou períodos de tempo elastecidos (basta 

imaginar um monitor de festas infantis que trabalhe somente nos finais de semana no 

mesmo estabelecimento – verificados os demais requisitos, a relação de emprego se 

caracterizará). 

 

Já com relação à continuidade para a lei do doméstico – Lei nº 5.879/72 – (artigo 1º 

“...aquele que presta serviço de natureza contínua...”), o requisito é diferente. Há a 

necessidade do serviço ser prestado continuamente, sem interrupções, por mais de dois 

dias na semana. Confira-se o julgado do TST que ilustra a jurisprudência da corte: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DIARISTA 
- EMPREGADA DOMÉSTICA - VÍNCULO DE EMPREGO - 
MATÉRIA FÁTICA - SÚMULA 126/TST. DECISÃO 
DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. Em face de lei especial (n. 5859, de 
1972, art. 1º) é imprescindível o caráter contínuo (e não descontínuo) da 
prestação laborativa doméstica para se caracterizar o vínculo 
empregatício, a par de outros elementos fático-jurídicos. A 
jurisprudência, de maneira geral, tem considerado descontínuo o labor de 
pessoa física a pessoa natural ou família, caso realizado em até dois dias 

                                                           
16

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 290. 
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na semana; ao revés, é considerado contínuo o trabalho prestado no 
âmbito residencial, com habitualidade, por mais de dois dias na semana. 
Comprovado nos autos o trabalho por menos de três dias na semana, não 
emerge como empregatício, por ser descontínuo o vínculo jurídico 
doméstico entre as partes. Não há como assegurar o processamento do 
recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não 
desconstitui os termos da decisão denegatória, que ora subsiste por seus 
próprios fundamentos. Agravo de Instrumento desprovido.

 17
 

 
 

 

2.4 Onerosidade 

 

 

Na pactuação do vínculo de emprego evidencia-se o animus contrahendi, isto é, a 

intenção do empregado em receber a contraprestação pelo serviço prestado. 

 

À onerosidade contrapõe-se o trabalho voluntário, ou seja, aquele que é prestado de 

forma gratuita. Exemplos são o trabalho comunitário, filantrópico, político, religioso etc. 

 

Delgado18 distingue dois aspectos relacionados à onerosidade. O primeiro e mais 

simples é o objetivo, em que se manifesta através do pagamento. 

 

A CLT trata da remuneração dos empregados em seu Capítulo II, nos artigos 457 a 

467. A redação do artigo 457 dá o conceito de remuneração. Nesse sentido, Valentin 

Carrion19  explicita este conceito, vaticinando que “o significado do vocábulo inclui o 

salário indireto (gorjetas) e o salário direto pago pelo empregador”. Essa também é 

opinião da eminente Alice Monteiro de Barros20. 

 

Nesse sentido, observa-se que a remuneração é gênero do qual salário é espécie. 

Logo, a parcela mais importante da remuneração é o salário direto que tem como conceito 

“o conjunto de pagamentos feitos pelo empregador ao empregado, em decorrência do 

                                                           
17 Processo: AIRR - 3796-71.2010.5.02.0000, Data de Julgamento: 31/8/2011, Relator Ministro: Mauricio 
Godinho Delgado, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 9/9/2011. 
18 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 292. 
19 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 33ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 
2008. p. 311. 
20 “(...) a remuneração é a retribuição devida e paga ao empregado não só pelo empregador, mas também por 
terceiro, de forma habitual, em virtude do contrato de trabalho. Pelo que se vê, seu conceito é mais amplo: 
abrange o salário e seus componentes, como também os adicionais e as gorjetas”. BARROS, Alice Monteiro. 
Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. 
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contrato de trabalho, seja como contraprestação do serviço, seja em razão da 

disponibilidade do trabalhador, das interrupções contratuais ou por força de lei”. Em 

outras palavras: 

 

(...) retribuição devida e paga diretamente pelo empregador ao 
empregado, de forma habitual, não só pelos serviços prestados, mas pelo 
fato de se encontrar à disposição daquele, por força do contrato de 
trabalho. Como o contrato de trabalho é sinalagmático no conjunto e não 
prestação por prestação, essa sua característica justifica o pagamento do 
salário nos casos de afastamento do empregado por férias, descanso 
semanal, intervalos remunerados, enfim, nas hipóteses de interrupção do 
contrato.

 21
 

 

Complementando esse conceito de salário, inserem-se as prestações in natura e as 

utilidades fornecidas em razão do trabalho que integram o salário para todos os efeitos, 

com exceção das exclusões legais, e estão previstas no artigo 458 da CLT. 

 

Saad, ao comentar o artigo 457 da CLT, resume a questão afirmando que “o caput 

do artigo acima transcrito faz distinção entre remuneração e salário. Este é a 

contraprestação devida e paga diretamente ao empregado; a remuneração compreende o 

salário e mais o que o empregado recebe de terceiros (gorjetas, por exemplo), em virtude 

do contrato de trabalho”.
 22

 

 

Já o aspecto subjetivo diz respeito ao ânimo das partes. Tal aspecto ganha 

relevância em situações em que o trabalho é prestado aparentemente de forma voluntária. 

Imagine-se um padre ou pastor que pretende o reconhecimento de vínculo de emprego com 

sua igreja. Deve-se aferir se a pretensa contratação tinha como elemento subjetivo o 

pagamento do padre por seus serviços religiosos ou, simplesmente, o exercício do 

ministério religioso que prescinde de pagamento. Presente a intenção do trabalhador e a 

expectativa no recebimento de proventos, nada obsta o reconhecimento da onerosidade e, 

presentes os demais requisitos, o vínculo de emprego. 

 

 

 

 
                                                           
21 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. 
22 SAAD, Eduardo Gabriel. CLT: comentada. 43ª Ed. LTr. São Paulo. 2010 
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2.5 Subordinação 

 

 

A subordinação é, quiçá, o requisito da relação de emprego mais relevante. Diz-se 

que é a nota distintiva característica da relação que une empregado e empregador num 

contrato de emprego. 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho não se refere expressamente à subordinação. 

O artigo terceiro, já transcrito anteriormente, que define o empregado faz menção à 

dependência com relação ao empregador. Entretanto, a posição uníssona da doutrina é que 

o requisito é mesmo da subordinação e não dependência, numa interpretação sistemática, 

jurídica e sociológica do tema. 

 

A doutrinadora Alice Monteiro de Barros traz a etimologia da palavra e as 

possíveis qualificações do subordinação: 

 

A origem etimológica do termo subordinação é sub-ordinare. O termo 
genérico ‘dependência’ ou ‘subordinação’ é utilizado pela doutrina desde 
o século XIX, como critério que distingue o contrato de trabalho dos que 
lhe são afins. À dependência ou à subordinação os autores acrescentaram 
a qualificação: a) técnica; b) econômica; c) social e d) jurídica.

 23
 

 
 

Antes de qualificar a subordinação, deve-se ter em mente que ela não se dirige à 

pessoa do empregado. Não significa um estado de sujeição ou julgo do empregador. A 

subordinação é ponderada sob o enfoque objetivo. 

 

Como bem elucida Delgado24, a subordinação corresponde ao polo antitético e 

combinado do poder de direção. Em outras palavras, o empregado acolhe o poder de 

direção do empregador – o qual se desdobra em poder de regulamentar, fiscalizatório e 

disciplinar – por sua vontade. Assim, o empregador determina o modo em que se efetuará a 

prestação de serviços. 

 

                                                           
23

 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. 
24

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 295. 
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As qualificações da subordinação propostas por Alice Monteiro traçam a evolução 

histórica da concepção da subordinação. 

 

Já se entendeu que a subordinação era técnica. Isto é, o empregador detinha o 

conhecimento técnico dos meios de produção e o empregado não. Por possuir o know-how 

o empregador justificava a subordinação do empregado. 

 

A ideia, contudo, é anacrônica. Ao longo do tempo, percebeu-se que muitas vezes o 

empregador não detém o conhecimento técnico. Ele pode até possuir tal conhecimento, 

mas o seu primordial mister é organizar os meios de produção e não conhecê-los a fundo. 

O empregador contrata, inclusive, empregados mais e mais capacitados, com mais 

conhecimento técnico que ele, para inseri-los no processo produtivo de modo a alcançar 

maior eficiência. 

 

Da mesma forma, não se pode tratar a subordinação com o viés econômico ou 

social, marcado por uma estrutura hierárquica rígida como já foi a sociedade há tempos. 

Por mais que a observação histórica demonstre que, na esmagadora maioria das vezes, o 

empregador é economicamente hiper suficiente, tal circunstância não traduz a natureza 

jurídica da subordinação por ser elemento externo ao requisito da relação de emprego. Não 

é necessário que o empregado seja menos favorecido economicamente para que seja 

subordinado ao empregador. 

 

Por todos esses motivos, cristalizou-se que a natureza jurídica da subordinação é 

eminentemente jurídica. Ela traz ínsita a ideia de que o empregado está sob o poder 

diretivo do empregador pela sua manifestação de vontade. Como o enfoque da 

subordinação é objetivo, tem-se que ao feixe de prerrogativas do empregador contrapõe-se 

a subordinação do empregado. 

 

Alice Monteiro de Barros cita Paul Colin para uma precisa definição da 

subordinação jurídica: 

 

Paul Colin define subordinação jurídica como ‘um estado de dependência 
real criado pelo direito de o empregador comandar, dar ordens’, donde 
nasce a obrigação correspondente para o empregado de se submeter a 
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essas ordens. Por essa razão, chamou-se essa subordinação de jurídica. 
Esse poder de comando do empregador não precisa ser exercido de forma 
constante, tampouco torna-se necessária a vigilância técnica continua dos 
trabalhos efetuados, mesmo porque, em relação aos trabalhadores 
intelectuais, ela é difícil de ocorrer. O importante é que haja a 
possibilidade de o empregador dar ordens, comandar, dirigir e fiscalizar a 
atividade do empregado. Em linhas gerais, o que interesse é a 
possibilidade que assiste ao empregador de intervir na atividade do 
empregado. Por isso, nem sempre a subordinação jurídica se manifesta 
pela submissão a horário ou pelo controle direto do cumprimento de 
ordens.

 25
 

 

Sobre o tema, ainda, cabe ponderar sobre as dimensões da subordinação jurídica 

que, segundo DELGADO26, se apresentam como clássica, objetiva e estrutural. 

 

A subordinação em sua dimensão clássica se revela no acolhimento direito e 

integral do poder diretivo do empregador quanto ao modo de prestação de serviço. É a 

dimensão mais intensa que traz resquícios da origem servil do trabalho. Por tal dimensão, o 

empregado, laborando no estabelecimento do empregador cumpre ordens diretamente, 

submete-se a horários rígidos e pré-estabelecidos com sugeriu Colin, acima citado. 

 

Por outro lado, objetiva é a subordinação que considera o empregado “nos fins e 

objetos do empreendimento”, como assevere DELGADO 27 . É uma dimensão menos 

intensa e é considerada, como o próprio nome sugere, objetivamente. A inserção do 

empregado de forma harmônica, integrada, coordenada e colaborativa nos objetivos da 

empresa, sem que lhe sejam direcionadas ordens diretas, por exemplo, caracteriza a 

dimensão objetiva. 

 

Por derradeiro, há a dimensão estrutural. Tal dimensão representa a menos intensa, 

porque pressupõe que o trabalhador componha a estrutura da empresa, isto é, esteja dentro 

da dinâmica de organização e funcionamento. O importante não é a inserção nos fins da 

empresa, mas sim que o empregado seja vinculado “à dinâmica operativa da atividade do 

tomador de serviços”, nas palavras do doutrinador Maurício Godinho Delgado28. Pode-se 

afirmar que o empregador está mais preocupado com o resultado do serviço do que com o 

modo como ele é prestado. 

                                                           
25

 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. 
26

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 296. 
27

 Op. Cit. p. 298 
28

 Op. Cit. p. 298 
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Referida dimensão foi inclusive adotada pela novel redação do artigo 6º da CLT 

como se verá adiante. 

 

Todas estas noções ou dimensões são complementares e não excludentes. Isto 

porque as acepções acompanharam a evolução da dinâmica social de forma a integrar as 

novas formas de prestação de serviço, dentre elas a prestação à distância, à égide da CLT. 

Nos termos de Maurício Godinho Delgado, trata-se do expansionismo do ramo 

juslaborativo. 
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3. O Trabalho à Distância 

 

 

O trabalho à distância se identifica como gênero do qual podem ser citadas como 

espécies o trabalho em domicílio, o teletrabalho, vendedores pracistas, viajante, 

representantes comerciais, entre outros. 

 

Referida qualidade de trabalho se diferencia da prestação comum de serviços sob 

vínculo de empregado em razão do labor ser realizado fora da sede ou filial do 

estabelecimento do empregador. Ora o empregado labora em seu domicílio, ora em 

clientes, ora em qualquer lugar, até mesmo em trânsito. 

 

Jair Teixeira Reis29 traz a seguinte e precisa definição de trabalho à distância: 

 

O trabalho executado longe dos domínios da organização empresarial, 
teoricamente sem controle de horário e sem o poder exercido pelo 
empregador sobre a forma pela qual ele se desenvolve, é traço 
característico do trabalho à distância, gênero que compreende o trabalho 
em domicílio, teletrabalho, vendedores pracistas e viajantes, além de 
representantes comerciais.  
O trabalho à distância traduz-se na possibilidade de executar tarefas em 
casa, em dias determinados, ou em outra localidade remota, utilizando-se 
dos meios de telecomunicação, etc. Por isso, trabalhar a distância fora do 
espaço e do quadro clássico de exercício da atividade profissional 
convoca custos e benefícios para os sujeitos envolvidos, conforme 
entendimento da doutrina majoritária. 

 

Como bem pontua Alice Monteiro de Barros 30 , o trabalho à distância não 

necessariamente precisa ser prestado sob a modalidade de vínculo de emprego. Ele pode se 

traduzir em prestação de serviços autônoma, em que ausentes a subordinação ou a 

pessoalidade. Contudo, o objeto do estudo é o trabalho à distância em que presentes os 

requisitos da relação de emprego, outrora definidos. 

 

Quanto ao trabalho doméstico, a sua origem remonta ao trabalho executado pelas 

mulheres em sua residência. Notadamente, antes do advento da revolução industrial, as 

                                                           
29

 REIS, Jair Teixeira dos. Subordinação Jurídica e o Trabalho à Distância. São Paulo: LTr, 2007, p. 55. 
30

 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. 
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mulheres executavam serviços têxteis em seus próprios domicílios. Até mesmo com a 

ajuda de seus familiares31. 

 

Todavia, a citada revolução acabou por tirar os trabalhadores de seus domicílios e 

concentrá-los no âmbito fabril. Ainda, o trabalho das mulheres e dos menores foi 

explorado por ser mais dócil e considerado “meia-força”, em sentido nitidamente 

pejorativo. 

 

Alice Monteiro de Barros 32  ainda aponta hoje como setores que se valem do 

trabalho à domicílio, o setor de serviços relacionados à publicidade, mecanografia, revisão 

de originais, tradução de textos, informática – ou teletrabalho, como se verá –, além das 

indústrias têxteis, do couro, do ferro, do metal, da eletrônica, da ótica, de produtos 

químicos e sintéticos, do papel e do papelão. 

 

A nota característica do trabalho à domicílio é a inserção do empregado nos 

objetivos sociais da empresa. Assim, a preocupação do tomador do serviço é o resultado, 

ainda que dirija especificamente a prestação de serviços. 

 

A OIT, em sua Convenção nº 177, traz a seguinte definição de trabalho à 

domicílio33: 

 

“Trabalho a domicílio significa trabalho realizado por uma pessoa, na sua 
residência ou em outro local que não seja o local de trabalho do 
empregador, remunerado, resultando num produto ou serviço 
especificado pelo empregador, independentemente de quem provê o 
equipamento, materiais ou outros insumos, a não ser que esta pessoa 
tenha o grau de autonomia e independência econômica para ser 
considerado trabalhador independente segundo as leis nacionais” 

 

                                                           
31

 Destaca-se aqui que a pessoalidade é flexibilizada. Apesar da relação de empregado ser infungível, pelas 
circunstâncias características do trabalho à domicílio, a pessoalidade é flexibilizada. Como anota SAAD: 
“tem a doutrina admitido que o empregado, na hipótese, seja auxiliado por seus familiares, sem que a 
relação de emprego se desnature. De modo geral, o princípio intuito personae, na prestação de serviços à 
domicílio deixa de ser exigível para a relação de emprego” (SAAD, Eduardo Gabriel. CLT: comentada. 43ª Ed. 
LTr. São Paulo. 2010, p. 82) 
32

 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. 
33

 Disponível em 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3123
22:NO acesso em 15 de julho de 2012. 
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No Brasil, na redação original do artigo 6º da CLT já deixava clara a isonomia 

entre o trabalho à domicílio e aquele prestado na sede do empregador (“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”). 

 

A igualdade de tratamento entre o trabalhador à domicílio e o empregado 

normalmente contratado para desempenhar suas atividades na sede da empresa atende ao 

artigo 4º, item 1 da Convenção nº 177 da OIT34, não retificada pelo Brasil. 

 

No que tange aos vendedores pracistas e representantes comerciais empregados – 

não aqueles autônomos, subordinados ao regramento próprio da Lei nº 4.886/95 –, não 

existem muitas controvérsias. 

 

O exercício do mister fora do estabelecimento do empregador é inerente à 

atividade. A visita aos clientes, fornecedores e interessados é naturalmente desempenhada 

pelos referidos profissionais a fim de arregimentar novos clientes, extrair pedidos, resolver 

problemas etc. 

 

Na hipótese do labor ser incompatível com a fixação de horário de trabalho, a CLT 

prevê expressamente a exclusão dos profissionais do regime de controle de jornada (artigo 

62, I da CLT). Tal circunstância não afasta a natureza empregatícia da relação, se presentes 

os demais requisitos da relação de emprego. 

 

Por fim e talvez a mais importante modalidade de trabalho à distância, tem-se o 

teletrabalho. 

 

A etimologia da palavra teletrabalho, traz a origem grega do sufixo tele – a 

distância, como explanado por Alice Monteiro de Barros35. Para alguns autores, Alarcon 
                                                           
34

 “En la medida de lo posible, la política nacional en materia de trabajo a domicilio deberá promover la 
igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y los otros trabajadores asalariados, teniendo en cuenta 
las características particulares del trabajo a domicilio y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo 
de trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa”. Em tradução livre: Na medida do possível, a 
política nacional em matéria de trabalho à domicílio devera promover a igualdade de tratamento entre os 
trabalhadores à domicílio e os outros trabalhadores assalariados, tendo em conta as características 
particulares do trabalho à domicílio e, quando possível, as condições aplicadas a um tipo de trabalho 
idêntico ao similar efetuado na empresa. 
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Caracuel, citado por Barros36, a modalidade em comento consiste no renascimento do 

trabalho à domicílio. Contudo, não somente em domicílio se dá o teletrabalho. 

 

As recentes inovações tecnológicas permitem que o trabalhador exerça suas 

funções em qualquer lugar. Em outro dizer, a atividade ou labor serão exercidos no 

domicílio do empregado, em escritório remoto, em trânsito, em outro local designado pelo 

empregador, entre outros. 

 

Tratam-se de inovações que mudam a própria concepção da gestão empresarial e 

que vem quebrando paradigmas há muito existentes nos domínios do direito do trabalho, 

como reconhecido pela jurisprudência37: 

 

Dentre as mudanças recentes no modo como se organizam as empresas 
para produzir bens e serviços - como parte de um amplo movimento de 
superação de paradigmas arcaicos e emergência de novos paradigmas - a 
chamada terceirização é, por certo, uma das mais importantes dessas 
mudanças, ao lado de outras como o teletrabalho e o trabalho a tempo 
parcial. São mudanças que com certeza afetarão, mais dia menos dia, o 
próprio direito do trabalho, feito à imagem e semelhança de paradigmas 
arcaicos e em superação. 

 

 

Tanto assim que existem vários designativos para o teletrabalho. Já se falou em 

networking, telecommuting, remote working, home office, anywhere office (em países de 

origem anglo-saxônica), télétravail (em francês), teletrabajo (em espanhol) e telelavoro 

(em italiano). 

 

Em sua monografia, Jair Teixeira dos Reis38 traz várias definições do tele trabalho, 

cada uma com um elemento enriquecedor: 

 

“Um trabalho realizado longe dos escritórios empresariais e dos colegas 
de trabalho, com comunicação independente com a sede central do 
trabalho e com outras sedes, através de um uso intensivo das tecnologias 
da comunicação e da informação, mas que não necessariamente sempre 
de natureza informática” (Domenico Masi); 

                                                                                                                                                                                
35

 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. p. 326. 
36

 Op. Cit. p. 326. 
37

 AIRR - 176941-75.2007.5.08.0011 , Relatora Ministra: Rosa Maria Weber, Data de Julgamento: 
25/05/2011, 3ª Turma, Data de Publicação: 03/06/2011. 
38

 REIS, Jair Teixeira dos. Subordinação Jurídica e o Trabalho à Distância. São Paulo: LTr, 2007, p. 49. 
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“A atividade do trabalhador desenvolvida total ou parcialmente em locais 
distantes da rede principal da empresa, de forma telemática” (Pinho 
Pedreira); 
 
“Trabalho independente da localização geográfica e que utiliza telefone, 
fax, computadores, e-mails e outras tecnologias telemáticas para realizar 
o trabalho e comunicar-se com os cliente e a empresa” (FUNDETEC – 
Fundo para o Desenvolvimento da Engenharia e da Tecnologia, 
Eletrônica e dos Computadores); 
 
“Cualquier trabajo efectuado en un lugar donde, lejos de las oficinas o los 
talleres centrales, el trabajador no mantiene un contacto personal con sus 
colegas, pero puede comunicarse con ellos a través de las neuvas 
tecnologias” (OIT); 
 
“Es una forma de organización y/o realización del trabajo, utilizando las 
tecnologias de la informacion en el marco de un contrato o de una 
relacion de trabajo, en la cual un trabajo que se podria ser realizado 
igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales 
de forma regular” (Acordo Europeu sobre Teletrabalho) 
 
“Para efeitos deste Código, considera-se teletrabalho a prestação laboral 
realizada com subordinação jurídica, habitualmente, fora da empresa do 
empregador, e através do recurso a tecnologias de informação e de 
comunicação” (Código de Trabalho de Portugal, artigo 233) 

 

Em suma, pode-se conceituar o teletrabalho como o desforço humano realizado 

fora da sede ou filial do empregador com comunicação independente com a central ou com 

clientes, por meios eletrônicos, telemáticos, informáticos ou qualquer outro meio 

tecnológico, que poderia ser realizado internamente, tendo como pressupostos os requisitos 

da relação de emprego. 

 

Os setores mais comuns de desenvolvimento do teletrabalho, segundo Barros39, são 

o tratamento, transmissão e acumulação de informação; atividade de investigação; 

secretariado, consultoria, assistência técnica e auditoria; gestão de recursos, vendas e 

operações mercantis em geral, desenho, jornalismo, digitação, redação, edição, 

contabilidade, tradução, além da utilização de novas tecnologias, como informática e 

telecomunicações, afetas ao setor terciário. 

 

 

 

 

                                                           
39

 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. p. 326. 
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4. Caracterização da Subordinação no Trabalho à Distância 

 

 

O surgimento do teletrabalho e até mesmo a antiga prestação de serviços à 

domicílio – isto é, o trabalho à distância em geral – implicam uma releitura da 

subordinação. Os antigos conceitos e dimensões da subordinação não são mais aptos a 

explicar como é exercido o poder diretivo do empregador decorrente desta subordinação. 

 

Se antes o labor era prestado no estabelecimento do empregador com sua direta 

supervisão ou mediante prepostos designados para tanto, em muitos casos na atualidade, 

não mais assim o é. Precedentemente, o empregador dava as ordens diretamente ao 

empregado, fiscalizava suas ações e aplicava as penalidades ali mesmo na sede da 

empresa. Trata-se da chamada dimensão clássica da subordinação. 

 

Todavia, o labor prestado fora dos domínios do empregador não permite essa 

intensa e direta supervisão pessoal. Basta pensar como aplicar-se-ia uma penalidade ao 

trabalhador em seu próprio domicílio? 

 

Por tais razões, a doutrina e a jurisprudência, atentas à dinâmica social, passaram a 

suavizar as noções sobre a subordinação para adaptá-las ao que de fato ocorre no âmbito 

juslaborativo40. 

 

Como explicitado antes, o trabalho à distância pode ser prestado de duas formas 

distintas: autonomamente ou sob subordinação. 

 

Na primeira hipótese, o trabalhador não tem sua força de trabalho explorada por 

terceiro. O próprio trabalhador assume os riscos do negócio, desempenha seu mister e 

recebe a contraprestação correspondente. São situações reguladas pelo direito civil e pela 

legislação correlata. 

                                                           
40  Barbosa assevera que “em razão das peculiaridades da forma de exercício do referido labor, a 

subordinação e a pessoalidade podem exigir um exame mais cuidadoso no caso em concreto. De todo o 

modo, havendo o controle e a direção quanto à forma de trabalho, mesmo que por meio de instrumentos 

eletrônicos, fica reconhecida a presença da subordinação jurídica” (GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso 
de Direito do Trabalho – 5.ª ed. Rev., atual. E ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2011) 
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Ocorre que o trabalho à distância também pode ser prestado sob o manto do 

vínculo de emprego, sob subordinação e demais elementos inerentes à esta relação 

(trabalho prestado por pessoa física, pessoalmente, mediante remuneração e 

habitualmente). Tal modalidade é a que interesse ao estudo. 

 

A dificuldade reside na distinção entre o trabalho à distância prestado 

autonomamente e aquele subordinado. Tanto é a dificuldade que Alice Monteiro de 

Barros41 assevera que o trabalho à distância situa-se em uma chamada ‘zona grise’. Trata-

se de uma situação intermediária em que os conceitos podem se confundir. 

 

Para dirimir a controvérsia, o enfoque a ser dado deve ser o da subordinação 

objetiva ou estrutural, tal qual proposto por Maurício Godinho Delgado acima referido. 

 

O empregado que presta serviços longe da sede do empregador não deixa de ser 

subordinado por tal circunstância. O lugar do desempenho das atividades não é requisito 

para a caracterização da relação de emprego. Tanto assim que numa terceirização lícita o 

trabalhador pode ativar-se na sede do tomador sem qualquer vínculo com este, nos moldes 

da Súmula nº 331 do TST42. 

 

 Nesse sentido, inclusive, a seguinte decisão do Colendo TST43: 

 
                                                           
41

 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. p. 327. 
42

 Súmula nº 331 do TST - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE I - A contratação de 
trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos 
serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  II - A contratação irregular de 
trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração 
Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). III - Não forma vínculo de emprego com o 
tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, 
bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinação direta.  IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, 
desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.  V - Os entes 
integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições 
do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero 
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.  VI – A 
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação 
referentes ao período da prestação laboral. 
43

 ED-RR - 162700-45.2006.5.01.0070 , Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de 
Julgamento: 06/06/2012, 4ª Turma, Data de Publicação: 15/06/2012. 
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RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA - NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - VÍNCULO EMPREGATÍCIO - 
DECISÃO REGIONAL QUE SE FUNDAMENTA UNICAMENTE NO 
FATO DE A RECLAMANTE LABORAR EM PRÉDIO DISTINTO DA 
SEDE DO RECLAMADO - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO 
ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O DESLINDE DA 
CONTROVÉRSIA, CONSISTENTE NA EXISTÊNCIA DE 
SUBORDINAÇÃO DIRETA A PREPOSTO DO RECLAMADO, QUE, 
INCLUSIVE, INTERMEDIOU A CONTRATAÇÃO DA 
RECLAMANTE - PREMISSA CUJO EXAME AFIGURA 
INDISPENSÁVEL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. A 
decisão regional, no tocante ao vínculo empregatício, pautou-se 
unicamente no fato de a reclamante laborar em prédio distinto da sede do 
reclamado. Não teceu, apesar de provocado via embargos de declaração, 
nenhum argumento acerca da existência de subordinação direta a preposto 
do reclamado, que, inclusive, teria intermediado a contratação da autora. 
Tal fato afigura-se de suma importância para o deslinde da 
controvérsia, pois, dentre os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT não se 
encontra a localidade em que o trabalhador desempenha as suas 
atividades, e sim a subordinação jurídica inerente ao contrato de 
emprego. Necessário, assim, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a 
fim de que se manifeste sobre o mencionado aspecto fático, suscitado em 
sede de embargos de declaração. Recurso de revista conhecido e provido. 
(destaque não presente no original), 

 

No corpo do referido acórdão, constou expressamente a circunstância de não ser 

requisito da relação empregatícia a localidade em que o labor é prestado. Fez-se menção, 

inclusive, ao teletrabalho. 

 

O que irá definir a subordinação é a maneira com que o trabalho é prestado. Por 

assim dizer, tem-se que é subordinado o trabalhador que se insere nos fins do 

empreendimento ou que integra a estrutura ou dinâmica organizativa da empresa. 

 

No primeiro caso, o trabalhador à distância irá fornecer sua mão de obra numa 

atividade que representa exatamente a finalidade da empresa. O exemplo mais palpável é 

do vendedor de produtos de uma distribuidora que realiza as atividades fora da sede desta. 

Pode-se pensar também no desenvolvedor de programas para empresa de informática. 

 

Na jurisprudência, colhe-se o exemplo do empregado contrato por sociedade 

educacional que se encontra inserido em projeto pedagógico de curso à distância. Confira-

se44: 

                                                           
44

 AIRR - 42340-09.2009.5.03.0042 , Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 
24/11/2010, 6ª Turma, Data de Publicação: 03/12/2010. 
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Em se tratando de ensino à distância não é imprescindível a presença 
física do empregado no estabelecimento de ensino diariamente para que 
haja a configuração da relação de emprego, como ocorre com o trabalho 
externo e com o teletrabalho. Quem se insere num Projeto Pedagógico de 
Cursos à Distância, trabalha para o empregador em casa, participa de uma 
equipe de teletrabalho ou que seja contratado para trabalhar on line 
sozinho em casa, tem plenamente preenchido o requisito da não 
eventualidade necessária para a proclamação judicial da existência do 
vínculo jurídico de emprego. 

 

Já hipótese de integração à estrutura da empresa, o trabalhador irá desempenhar 

uma atividade que não representa exatamente o objetivo social da empresa, mas tal 

atividade é necessária, ínsita, integrativa da finalidade da empresa. Pode-se pensar num 

operador de telemarketing de uma empresa de cosméticos, num técnico de informática de 

uma rede de supermercados, entre inúmeros outros exemplos. 

 

Nos casos citados, mesmo o labor sendo prestado fora da sede da empresa, há a 

direção, a fiscalização e o exercício do poder disciplinar pelo empregador, contudo de 

modo diferenciado. 

 

Para se compreender como se dá essa subordinação, deve se ter em mente que em 

muitos casos, o empregador esta mais preocupado com o resultado da prestação de 

serviços e não em como ele vai ser prestado. Mesmo assim, persiste, de alguma maneira, a 

direção do trabalho. 

 

Tal direção pode ser fornecida por correio eletrônico, teleconferências, telefone ou 

qualquer outro meio tecnológico para tanto. Assim, fornecidas as diretrizes sobre como o 

trabalho deve ser prestado, o empregado irá desempenhar seu mister e entregar o resultado 

ao empregador. Seja na sua residência, seja em escritório remoto, em trânsito, tais 

circunstâncias nem sempre interessam ao empregador.  

 

De outra banda pode-se aventar a hipótese de ser necessária a assistência do 

empregado por um determinado período de tempo para realização da atividade. O exemplo 

característico é o do empregado consultor de informática que deve permanecer conectado 

ao servidor do empregador por um período para atender a demanda de solução de 

problemas naquele lapso temporal. 
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A fiscalização, por seu turno, pode ser exercida de inúmeras formas. A instalação 

de ‘software’ que registra o tempo de trabalho, pausas, erros, falsas manobras, cadência de 

trabalho, recebimento de instruções, bloqueia atividades não permitidas. Como bem 

ponderado por Alice Monteiro de Barros 45 , os meios de fiscalização encontram-se 

incorporados ao próprio instrumento de trabalho. 

 

Por derradeiro, o poder disciplinar pode ser exercido de maneira semelhante ao 

visto na subordinação clássica. Pode-se advertir o empregado, mediante comunicação 

virtual ou qualquer outro meio telemático pelo uso inadequado das ferramentas de 

trabalho, pelo desrespeito aos horários de conexão predeterminados, pelo descumprimento 

de prazos etc. 

 

Há a possibilidade de suspensão também. Mesmo que não haja a presença física do 

empregado no estabelecimento, basta bloquear seu acesso ao terminal da empresa por 

determinado lapso temporal para que seja efetivada a medida disciplinar em comente. 

 

Neste quesito, indiscutível a possibilidade de aplicação da pena de despedida por 

justa causa prevista no artigo 482 da CLT. Havendo a falta grave tipificada no artigo 

correspondente a pena poderá ser aplicada, desde que respeitados os requisitos inerentes ao 

ato, como a imediatidade, proporcionalidade etc. 

 

Em termos genéricos, portanto, podem assim ser desenhados os contornos da 

subordinação no trabalho à distância, também chamada de telessubordinação. 

 

A doutrinadora Alice Monteiro de Barros46 citando alguns doutrinadores traz um 

rol de indicadores valiosos da subordinação jurídica. 

 

A submissão do teletrabalhador a um programa informático 
confeccionado pela empresa, que lhe permite dirigir e controlar a 
atividade do empregado; o fato de o credor do trabalho ter a faculdade de 
escolher e substituir o programa operativo específico, com assunção de 
riscos; disponibilidade de tempo em favor do empregador, com a 
obrigação de assistir a reuniões ou cursos de treinamento, sob pena de 
sanção disciplinar. Outro indício consiste em ser a empresa proprietária 

                                                           
45

 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. 
46

 Op. Cit. 
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dos equipamentos de produção (computador, linha telefônica, fax, 
impressora, etc.); percebimento de importância fixa pelos serviços 
prestados; assunção de gastos pelo credo do trabalho com água, luz, 
aluguel, estacionamento, manutenção de equipamentos e outros. A esses 
indícios acrescente-se a integração do teletrabalhador na organização 
empresarial, a qual se manifesta pelo grau elevado de confiança, e 
participação na vida da empresa, dispondo de crachá, de autorização para 
chamadas telefônicas externas, código para acesso informativo à empresa, 
figuração nas listas de distribuição interna de documentos aos diretórios 
eletrônicos da empresa ou aparecimento de sua representação virtual na 
respectiva página, fatos que não ocorrem com os profissionais que 
trabalham como sujeitos de um contrato civil. 

 

Quanto à inserção do trabalhador na organização empresarial, como visto, trata-se 

da dimensão estrutural da subordinação, a qual é inerente à subordinação jurídica. Os 

demais indicadores são elementos de convicção suficientemente fortes para dirimir alguma 

dúvida no caso de questionamento judicial quanto ao vínculo de emprego. 

 

 Nesse sentido, os seguintes julgados: 

 

TERCEIRIZAÇÃO E SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL - No exercício 
da função de instalador/emendador de cabos telefônicos, o autor exercia 
função perfeita e essencialmente inserida nas atividades empresariais da 
companhia telefônica (TELEMAR). E uma vez inserido nesse contexto 
essencial da atividade produtiva da empresa pós-industrial e flexível, não 
há mais necessidade de ordem direta do empregador, que passa a ordenar 
apenas a produção. Nesse ambiente pós-grande indústria, cabe ao 
trabalhador ali inserido habitualmente apenas 'colaborar'. A nova 
organização do trabalho, pelo sistema da acumulação flexível, imprime 
uma espécie de cooperação competitiva entre os trabalhadores que 
prescinde do sistema de hierarquia clássica. Em certa medida, desloca-se 
a concorrência do campo do capital, para introjetá-la no seio da esfera do 
trabalho, pois a própria equipe de trabalhadores se encarrega de cobrar, 
uns dos outros, o aumento da produtividade do grupo; processa-se uma 
espécie de sub-rogação horizontal do comando empregatício. A 
subordinação jurídica tradicional foi desenhada para a realidade da 
produção fordista e taylorista, fortemente hierarquizada e segmentada. 
Nela prevalecia o binômio ordem-subordinação. Já no sistema ohnista, de 
gestão flexível, prevalece o binômio colaboração-dependência, mais 
compatível com uma concepção estruturalista da subordinação. Nessa 
ordem de idéias, é irrelevante a discussão acerca da ilicitude ou não da 
terceirização, como também a respeito do disposto no art. 94, II da Lei 
9.472/97, pois no contexto fático em que se examina o presente caso, 
ressume da prova a subordinação do reclamante-trabalhador ao 
empreendimento de telecomunicação, empreendimento esse que tem 
como beneficiário final do excedente do trabalho humano a companhia 
telefônica. Vale lembrar que na feliz e contemporânea conceituação da 
CLT - artigo 2º, caput - o empregador típico é a empresa e não um ente 
determinado dotado de personalidade jurídica. A relação de emprego 
exsurge da realidade econômica da empresa e do empreendimento, mas se 
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aperfeiçoa em função da entidade final beneficiária das atividades 
empresariais.47 

 

Trata-se, como se vê, de uma nova visão da subordinação, inspirada no 
entendimento de Maurício Godinho Delgado, para quem a 'subordinação 
estrutural supera as dificuldades de enquadramento de situações fáticas 
que o conceito clássico de subordinação tem demonstrado dificuldades 
que se exacerbam em face, especialmente, do fenômeno contemporâneo 
da terceirização trabalhista. Nesta medida, ela viabiliza não apenas 
alargar o campo de incidência do Direito do Trabalho, como também 
conferir resposta normativa eficaz a alguns de seus mais recentes 
instrumentos desestabilizadores, a terceirização'.  
Nesse entendimento, a idéia essencial, é a de que, no novo contexto da 
atividade produtiva da empresa pós-industrial e flexível, torna-se 
dispensável a ordem direta do empregador, que passa a ordenar apenas a 
produção, como um todo, em que o controle se faz através do resultado 
do trabalho, como ocorre no teletrabalho.  
Rompe-se, com essa nova visão do fenômeno da subordinação, com o 
conceito clássico de hierarquia funcional, pois 'nesse ambiente pós-grande 
indústria, cabe ao trabalhador ali inserido habitualmente apenas 
'colaborar'. A nova organização do trabalho, pelo sistema da acumulação 
flexível, imprime uma espécie de cooperação competitiva entre os 
trabalhadores que prescinde do sistema de hierarquia clássica', na medida 
em que a subordinação jurídica tradicional foi pensada para a realidade da 
produção fordista e taylorista, fortemente hierarquizada e segmentada, ao 
passo que 'no sistema ohnista, de gestão flexível, prevalece o binômio 
colaboração-dependência, mais compatível com uma concepção 
estruturalista da subordinação'.  
Essa, a meu sentir, a idéia essencial que se deve ter do fenômeno da 
subordinação no novo modelo de organização empresarial e de produção 
pós-industrial e flexível vigente atualmente em praticamente todos os 
países submetidos ao regime capitalista, inclusive, no Brasil, pois essa 
nova forma de ver a subordinação permite que se inclua nas normas de 
proteção do trabalho várias formas de prestação laboral surgidas com o 
desenvolvimento e o avanço tecnológico, especialmente no campo 
informacional, como é o caso do teletrabalho, modalidade do trabalho à 
distância'. (Fonte: Portal Universo Jurídico - 
http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/default.asp?action=doutrinae
coddou=5296 - Artigo inserido em 04.06.2008).  
Logo, diante do acolhimento desta tese (concepção estruturalista da 
subordinação) já adotada por este Colegiado em outros julgados (TRT-
PR-RO-05010-2006-664-09-00-4 - Acórdão nº 28.837/2008 - DJ 
19.08.2008; TRT-PR-RO-19910-2006-011-09-00-4 - Acórdão nº 
28.901/2008 - DJ 19.08.2008) sequer seria o caso de se exigir prova 
robusta da subordinação na sua forma típica (ordem-subordinação), muito 
embora esta também tenha sido comprovada.48 

 

 

 

                                                           
47

 Processo : 00059-2007-011-03-00-0 RO - Data da Sessão : 30/07/2007 - Data da Publicação : 03/08/2007 - 
Órgão Julgador : Primeira Turma Relator : Juiz Convocado Jose Eduardo de R.C.Junior Revisor : 
Desembargador Marcus Moura Ferreira Presidente: Desembargador Maurício Godinho Delgado. 
48

 Processo: RR - 2008640-95.2007.5.09.0014 Data de Julgamento: 01/09/2010, Relatora Ministra: Dora 
Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/09/2010. 
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5. A nova Redação do Artigo 6º da CLT 

 

 

Na gênese da Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 6º tinha a seguinte 

redação, in verbis, “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 artigo em comento era adequado às situações tipo da época, meados do século 

XX, em que o trabalho em domicílio era desempenhado precipuamente para as indústrias 

têxteis e buscava a isonomia entre as diferentes formas de prestação de serviços, 

independentemente dos locais onde eram prestados. 

 

Com o passar dos anos, alguns doutrinadores começaram a desenvolver teses no 

sentido de que o artigo 6º da Consolidação não mais se amoldava aos novos casos de 

trabalho à distância, como o teletrabalho, ou que estava simplesmente ultrapassado. O 

fundamento era que a subordinação não era mais exercida de modo direito ou clássico. 

 

Outros meios possibilitavam o exercício do poder diretivo do empregador, sem que 

isso desnaturasse o vínculo de emprego. 

 

Nesse diapasão, surge o projeto de Lei nº 3129/2004 de autoria do deputado 

Eduardo Valverde do Partido dos Trabalhadores com o escopo de alterar a redação do 

artigo 6º da CLT. 

 

 A justificativa apresentada ao Congresso Nacional foi a seguinte49: 

 

"A revolução tecnológica e as transformações do mundo do trabalho 
exigem permanentes transformações da ordem jurídica com o intuito de 
apreender a realidade mutável. O tradicional comando direto entre o 
empregador ou seu preposto e o empregado, hoje cede lugar, ao comando 
à distância, mediante o uso de meios telemáticos, em que o empregado 
sequer sabe quem é o emissor da ordem de comando e controle. O Tele-

                                                           
49

 LIMA, Marco Antônio Aparecido de, A nova redação do artigo 6º da CLT – teletrabalho, home office ou 
anywhere office – disponível em http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI148522,21048-
A+nova+redacao+do+artigo+6+da+CLT+teletrabalho+home+office+ou - acesso em 17 de julho de 2012. 
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Trabalho é realidade para muitos trabalhadores, sem que a distância e o 
desconhecimento do emissor da ordem de comando e supervisão, retire 
ou diminua a subordinação jurídica da relação de trabalho." 

 

O relator do projeto, Deputado Homero Barreto, também teceu as seguintes 

considerações50: 

 

A proposição amplia o alcance desse artigo aos trabalhadores à distância 
e equipara os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e 
supervisão aos meios pessoais e diretos; configurando aqueles, também, 
forma de subordinação.  
Entendemos que, apesar da interpretação do art. 6º da CLT poder ser feita 
de forma a configurar esse tipo de subordinação, a melhor opção é alterar 
a lei, a fim de adequá-la às mais modernas tecnologias, em benefício do 
trabalhador. O conceito de relação de trabalho é dinâmico e deve se 
adequar às mudanças sociais. Não pode a legislação trabalhista ignorar o 
avanço tecnológico e os seus efeitos na relação de trabalho.  
O conceito de subordinação, como dispõe o projeto, é um dos exemplos 
de evolução legislativa. Pode haver comando, controle e supervisão ainda 
que não haja o contato direto. A revolução da informação permite a 
subordinação do empregado ao empregador de forma talvez até mais 
eficiente do que a subordinação direta, exercida no local de trabalho. 

 

 

Derradeiramente, no trâmite perante o Senado Federal, sob denominação de Projeto 

de Lei do Congresso nº 102/2007, a Comissão de Assuntos Sociais, teceu o seguinte 

parecer de relatoria do Senador Cassildo Maldaner51. 

 

Nos termos do art. 100, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais emitir parecer sobre 
projetos de lei que versem sobre relações de trabalho. Sob o aspecto 
formal, não vislumbramos óbice algum de natureza jurídica ou 
constitucional na proposta. A disciplina da matéria é de competência 
legislativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal – CF) e inclui-se 
entre as atribuições do Congresso Nacional (art. 48, caput, da CF).  
A despeito do fato de nossa legislação trabalhista não dispor de regras 
sobre o teletrabalho, nela encontramos alguns dispositivos que se 
amoldam a essa forma de trabalho.  
As normas que regulam o trabalho fora do estabelecimento do 
empregador, ou em domicílio, como as presentes nos artigos 3º, 4º, 6º, 8º 
e 9º da CLT constituem o fundamento para o seu amparo legal. O art. 6º, 
em especial, estabelece que não há distinção entre o trabalho realizado no 
estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do 
empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego. 
Por analogia, aplicam-se ao teletrabalho as mesmas normas legais 
referentes ao trabalho em domicílio, e existindo lacuna, aplicam-se, ainda, 
as normas de integração do art. 8º da CLT:  
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 Op. cit. 
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 Op. Cit. 
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'Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta 
de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 
jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas 
gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de 
acordo com os usos e costumes, direito comparado, mas sempre de 
maneira que nenhum interesse da classe ou particular prevaleça sobre o 
interesse público.  
Parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito do 
trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios 
fundamentais deste.' 
Todavia, a despeito do fato da doutrina e da jurisprudência já 
enquadrarem a figura do teletrabalho dentro do contrato de trabalho em 
domicílio, não vemos óbice que o teletrabalho seja tratado expressamente 
em nossa legislação laboral, pois entendemos que, para cada forma de 
trabalho que surge, é importante que o legislador estabeleça sua natureza 
jurídica e determine, é claro, o regime jurídico aplicável. Para tanto, é 
imprescindível que se altere a lei. 
O projeto é, portanto, meritório, pois medidas como a que propõe 
pacificam o debate doutrinário sobre os contornos da qualificação e do 
regime jurídico dessa nova modalidade de trabalho, ao mesmo tempo em 
que evitam disputas intermináveis nos tribunais, que podem prejudicar os 
interesses do trabalhador." 

 

 

O projeto foi aprovado e deu origem à Lei Federal nº 11.551/2011 que deu nova 

redação ao famigerado artigo 6º da CLT: 

 

Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 
empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a 
distância, desde que 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.  

 

 

Pois bem. No caput do artigo foi incluída a expressão trabalho à distância, além do 

trabalho à domicílio, os quais são tratados de forma isonômica quando presentes os 

requisitos do vínculo empregatício. Assim, pode-se entendem que houve extensão da 

equiparação, não só para os trabalhadores a domicílio (espécie), mas para todos que 

prestam serviços à distância. 

 

A suposta novidade adveio do parágrafo único. A redação do mencionado 

parágrafo traz expressamente a figura da subordinação jurídica e estabelece que a 
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subordinação pode ser aferida por outros meios que não as ordens diretas e pessoais do 

empregador. 

 

Assim, superada de uma vez por todas a concepção de subordinação pessoal, sendo  

a subordinação técnica e econômica elementos acidentais ao contrato de emprego. O 

pressuposto da relação de emprego é a subordinação jurídica, a qual decorre da 

manifestação de vontade do empregado e representa o polo antitético do poder de direção 

do empregador. 

 

Delgado 52  vai além. Na sua sempre respeitada opinião, a CLT acabou por 

incorporar implicitamente os conceitos de subordinação objetiva e estrutural. A alteração 

do artigo 6º, para o doutrinador, renovou o expansionismo do direito do trabalho a trazer 

sob sua égide situações antes não contempladas. 

 

O novo preceito incorporou, implicitamente, os conceitos de 
subordinação objetiva e de subordinação estrutural, equiparando-as, para 
os fins de reconhecimento da relação de emprego, à subordinação 
tradicional (clássica), que se realiza por meios pessoais e diretos de 
comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Desse modo, o novo 
dispositivo da CLT permite considerar subordinados profissionais que 
realizem trabalho à distância, submetidos a meios telemáticos e 
informatizados de comando, controle e supervisão. Esclarece a regra que 
‘...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’ (novo 
parágrafo único do art. 6º da CLT). Ora, essa equiparação se dá em face 
das dimensões objetiva e também estrutural que caracterizam a 
subordinação, já que a dimensão tradicional (ou clássica) usualmente não 
comparece nessas relações de trabalho à distância. A compreensão dessas 
três dimensões do fenômeno subordinativo ( a tradicional, a objetiva e a 
dimensão estrutural) – agora manifestamente assimiladas pela CLT – não 
somente permite adequar o conceito jurídico da subordinação, pela via 
interpretativa, às modificações da realidade, como também instiga e 
renova imprescindível expansionismo do Direito do Trabalho, de maneira 
a colocar sob sua regência situações novas, bastante atuais, de prestação 
de serviços por seres humanos a tomadores empresariais e institucionais. 

 

 

Com todo o respeito que se tributa ao eminente doutrinador, a hipótese foi de 

consolidação de uma situação de fato, amplamente reconhecida pela doutrina e pela 

jurisprudência. Talvez a virtude da alteração legal seja o fato de positivar o conceito de 

subordinação jurídica. 
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  DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 905. 
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Quanto à dimensão ou alcance da subordinação, não houve alteração significativa. 

Em verdade, há muito já se considerava que a dimensão direta não era a única faceta da 

subordinação jurídica. Tal circunstância encontra espeque numa interpretação sistemática e 

constitucional da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Nesse sentido, o julgado de 2010, de relatoria do citado Delgado, que antes mesmo 

da edição da novel lei reconhecia o vínculo de emprego, sob a ótica da subordinação 

objetiva e estrutural53. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. HOME 
OFFICE: ENQUADRAMENTO E EFEITOS JURÍDICOS. OUTROS 
TEMAS: SUBSTITUIÇÃO. ACÚMULO DE FUNÇÕES. HORAS 
EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS DE SOBREAVISO. 
FÉRIAS INTERROMPIDAS. DECISÃO DENEGATÓRIA. 
MANUTENÇÃO. O teletrabalho e o trabalho em domicílio (home office) 
tornaram-se freqüentes nas últimas décadas em face da invenção, 
aperfeiçoamento e generalização de novos meios comunicacionais, ao 
lado do advento de novas fórmulas organizacionais e gerenciais de 
empresas e instituições. Isso não elimina, porém, necessariamente, a 
presença de subordinação na correspondente relação socioeconômica e 
jurídica entre o trabalhador e seu tomador de serviços, desde que 
ultrapassado o conceito tradicional desse elemento integrante da relação 
empregatícia em favor de sua dimensão objetiva ou, até mesmo, em favor 
do conceito de subordinação estrutural. Dentro deste novo, moderno e 
atualizado enfoque da subordinação, os trabalhadores em domicílio, 
mesmo enquadrando-se no parâmetro do home office, podem, sim, ser 
tidos como subordinados e, desse modo, efetivos empregados. Não 
obstante, não se pode negar que, de maneira geral, em princípio, tais 
trabalhadores enquadram-se no tipo jurídico excetivo do art. 62 da CLT, 
realizando o parâmetro das jornadas não controladas de que fala a ordem 
jurídica trabalhista (art. 62, I, CLT). Por outro lado, a possibilidade de 
indenização empresarial pelos gastos pessoais e residenciais efetivados 
pelo empregado no exercício de suas funções empregatícias no interior de 
seu home office supõe a precisa comprovação da existência de despesas 
adicionais realizadas em estrito benefício do cumprimento do contrato, 
não sendo bastante, em princípio, regra geral, a evidência de certa 
mistura, concorrência, concomitância e paralelismo entre atos, 
circunstâncias e despesas, uma vez que tais peculiaridades são inerentes e 
inevitáveis ao labor em domicílio e ao teletrabalho. Finalmente, havendo 
pagamento pelo empregador ao obreiro de valores realmente dirigidos a 
subsidiar despesas com telefonemas, gastos com informática e similares, 
no contexto efetivo do home office, não têm tais pagamentos natureza 
salarial, mas meramente instrumental e indenizatória. Na mesma linha, o 
fornecimento pelo empregador, plenamente ou de modo parcial, de 
equipamentos para a consecução do home office obreiro (telefones, 
microcomputadores e seus implementos, etc.) não caracteriza, regra geral, 
em princípio, salário in natura, em face de seus preponderantes objetivos 
e sentido instrumentais. Agravo de instrumento desprovido. 
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Ora, se há comando, exercício do poder de direção com a instrução, coordenação, 

orientação ou qualquer outro meio que demonstre que o empregador dirija o meio de 

prestação de serviços, há subordinação. O meio com que são passadas as ordens não se 

afiguram de grande relevância. O que se traduzirá em subordinação é o conteúdo e a 

intensidade – em maior ou menor grau – do exercício do poder de direção. 

 

Por tais circunstâncias, parece ser correta a interpretação conferida pela Comissão 

de Assuntos Sociais do Senado Federal.  Nesse sentido, ainda, Marco Antonio Aparecido 

de Lima54, Sônia Mascaro Nascimento55, Gustavo Filipe Barbosa Garcia56 entre inúmeros 

outros doutrinadores. 

 

Apenas para ilustrar, transcreve-se o posicionamento de Barbosa, acima citado: 

 

A recente Lei nº 12.551/2011, apesar de reconhecer o trabalho à distância, 
sob o enfoque do teletrabalho, não imprimiu alterações de destaque em 
nosso sistema jurídico, pois essa figura, típica dos tempos atuais, já era 
amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. 
A rigor, o trabalho à distância deveria ser tratado como gênero, que se 
caracteriza pela prestação do serviço preponderantemente em local 
distinto do estabelecimento do empregador, tendo com espécies o 
trabalho à domicílio e o teletrabalho. Nessa última modalidade, destaca-se 
a prestação do labor com a utilização de recursos tecnológicos, de 
informática e de comunicação eletrônica. 
Apesar da referida alteração legislativa, não houve regulamentação 
quanto às peculiaridades, direitos e deveres específicos, incidentes ao 
teletrabalho, tornando necessária a aplicação das normas gerais, que 
regem a relação de emprego, devidamente interpretadas a essa 
modalidade especial de vínculo de labor. 
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 LIMA, Marco Antônio Aparecido de, A nova redação do artigo 6º da CLT – teletrabalho, home office ou 
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6. Vantagens e Desvantagens do Trabalho à Distância. 

 

 

É inegável que o trabalho à distância e, mais precisamente, o teletrabalho são 

realidades no modelo produtivo atualmente existente. As antigas concepções de trabalhos 

apenas nos domínios da empresa dão lugar à modalidades de trabalho que privilegiam ao 

máximo a produtividade e a redução de custos. 

 

Entretanto, como sói acontecer, toda mudança traz aspectos positivos e negativos. 

O objetivo do operador do direito é garantir o patamar mínimo civilizatório ao empregado 

e evitar que o capital prevaleça sobre a pessoa do trabalhador, evitando-se assim o trabalho 

degradante e a precarização da condição social do trabalhador. 

 

 Sob o enfoque do empregador podem ser citadas inúmeras vantagens. Uma delas é 

o aumento da capacidade produtiva em razão do maior conforte e menor tempo gasto com 

deslocamento. A própria gênese do teletrabalho tem como objetivo a maior produtividade, 

intuito sempre buscado pelo empregador. 

 

Da mesma forma, há inexorável redução de custos com o espaço necessário e com 

equipamentos de trabalho e de uso social, ligados a um quadro de pessoal mais volumoso 

como, por exemplo, com transporte, alimentação, aluguel de sala, IPTU, mesa, cadeira, 

energia elétrica, entre outros fatores de produção. 

 

Entretanto, a maior vantagem é, talvez a  potencialização de uma enorme 

flexibilidade espacial e temporal para atender cliente em diversos locais e horários 

mundiais. Com a produção e distribuição horizontal de produtos e serviços, o teletrabalho 

permite o atendimento mais amplo de cliente nos diversos rincões do planeta. 

 

Em sentido diametralmente oposto, pode-se citar como desvantagens para a 

empresa a menor mobilidade dos trabalhadores, uma vez que alguns têm dificuldade de 

locomoção; as dificuldades quanto à fiscalização das condições de trabalho; as dificuldades 

quanto à implementação de políticas de medicina e segurança do trabalho, como 
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ergonomia, ante o desempenho da atividade ser realizado fora do estabelecimento e a 

impossibilidade de devassar o domicílio do empregado. 

 

Sob a perspectiva do empregado, as vantagens também são diversas. 

 

Em muitas vezes, há a possibilidade de escolha do local de trabalho, porque o 

trabalho não precisa ser prestado unicamente na sede da empresa ou no domicílio do 

empregado. Se escolhido o domicilio, tal circunstância propiciará maior convívio e 

disponibilidade para assistência da família. 

 

Pode-se elencar como vantagem também a redução do stress dos grandes centros 

pela eliminação da necessidade de deslocação diária à empresa – o que representa uma 

elevada economia de tempo e de custos com o transporte. Diretamente há uma maior 

flexibilidade de horários, o que traz maior compatibilização com outras tarefas. 

 

O trabalho à distância é uma solução para trabalhadores com elevada preparação 

técnica que, por motivo de acidente de trabalho ou pessoal passaram a ser pessoas com 

deficiência. 

 

Derradeiramente, o empregado tem maior autonomia na realização da atividade, 

podendo – na maioria dos casos – organizar seu tempo de modo a cumprir as metas do 

empregador e desempenhar outras tarefas. 

 

De outro lado, as desvantagens também são grandes. 

 

Exatamente por laborar fora da sede da empresa, o empregado acaba distanciado de 

seus colegas, sem o convício social inerente ao trabalho em grupo. Tal fato pode acarretar 

um sentimento de perda da pertença de um grupo ou organização, o que se traduz em 

maior isolamento e marginalização social. 

 

No mesmo sentido, ocorre a fragilização das organizações sindicais. A ausência do 

local de emprego implica distanciamento dos movimentos e organizações de caráter 
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sindical com o intuito de obter melhores condições de empregado. Fica muito mais difícil 

arregimentar trabalhadores que não estão presentes na sede da empresa. 

 

Em alguns casos, pode-se cogitar também a menor produtividade em razão da 

natureza da atividade. Não raro, o empregado não se adapta ao labor fora da sede da 

empresa, o que compromete seu desempenho. 

 

Há mais. O trabalho fora da sede da empresa é prestado sem um rígido controle de 

horário. Quem acaba por controlar o tempo de serviço, quando os meios tecnológicos não 

o façam, é o próprio empregado. Nesse sentido, há claro risco de perda de controle do 

tempo de trabalho com a realização do trabalho sem interrupção para obter o máximo 

lucro. Via de consequência, o empregado acaba por misturar o seu trabalho com a vida 

pessoal e familiar, além de prestar labor extraordinário sem que isso seja devidamente 

remunerado. 

 

Cita-se também como desvantagem a circunstância do trabalho ser normalmente 

precário e com superior risco financeiro, porque muitas vezes o empregador sequer fornece 

os meios de produção. O empregado vale-se de seu próprio computador e paga os custos 

com iluminação etc. 

 

Por derradeiro, existem as fraudes. Em outro dizer, empregador na pura acepção do 

termo que são contratados como se pessoa jurídica fosse para subtração de direitos 

trabalhistas. A prática deve ser coibida com a aplicação pura e  simples do artigo 9º da 

CLT. 
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7. Questões sobre o Trabalho à Distância. 

 

7.1 Controle de Jornada 

 

 

Interessante questão vem a tona quando se fala do trabalho à distância. Estaria a 

prestação de serviços fora do centro empresariais jungida ao controle de jornada ou não. 

 

Inicialmente, deve-se pontuar que, quanto à duração da jornada, o trabalho à 

distância sob o vínculo empregatício não foge à regra geral estabelecida pela Consolidação 

das Leis do Trabalho – artigos 57 e seguintes – e pela Constituição Federal – incisos XIII e 

XIV do artigo 7º. A interpretação sistemática desses dispositivos leva à conclusão que a 

limitação da duração da jornada é um direito social do trabalhador, sem excluir sua íntima 

ligação com as normas de medicina e segurança do trabalho. 

 

O problema consiste no controle efetivo desta jornada. 

 

Como regra geral, a CLT dispõe que a jornada de trabalho deve ser fiscalizada pelo 

empregador. Trata-se de extensão do poder diretivo do empregador.  

 

Contudo, a própria CLT traz hipóteses de exceção quanto ao controle de jornada 

nos casos que estatui. O artigo 62 da norma consolidada traz a seguinte redação: 

 

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

pode controlar sua jornada57 ou quando o empregado for detentor de cargo de gestão não 

há o controle de jornada. 

 

No entanto, é necessário cuidado quando se fala no controle de jornada do 

trabalhador à distância. 

 

A primeira vista a conclusão que exsurge é que tal trabalhador, por exercer a 

atividade fora da sede da empresa, não é submetido ao controle de jornada. Isso porque não 

seria possível fiscalizar a efetiva jornada de trabalho. Tal conclusão não totalmente 

destituída de fundamento. Contudo, o caso concreto determinará se é ou não possível o 

controle de jornada. 

 

Um vendedor externo, um motorista ou um representante comercial podem fugir à 

regra do controle de jornada. Entretanto, se houver a necessidade de o empregado retornar 

à empresa após o expediente, existir rota determinada pelo empregador, monitoramento da 

referida rota por meios eletrônicos como GPS e outros fatores fica claro o controle pelo 

empregador 58. A questão central é a possibilidade e a existência do exercício do controle 

pelo empregador. 

 

Nesse sentido: 

 

TRABALHO EXTERNO. CONTROLE DE JORNADA. HORAS 
EXTRAS. POSSIBILIDADE. Considerando-se o patamar mínimo 
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legal sujeita o empregador somente à penalidade administrativa.” CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do 

Trabalho. 4ª ed. Niterói: Impetus, 2010, pg. 678 in Cezário, Priscila Freire da Silva e Ferreira Wellington 
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 Tanto é possível a existência de meios de controle que, com relação especificamente ao motorista , o 
entendimento do TST reputa somente a existência de Tacógrafo como insuficiente para que se dê o 
controle de jornada: OJ nº 332. SDI-I “MOTORISTA. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTERNA. CONTROLE DE 
JORNADA POR TACÓGRAFO. RESOLUÇÃO Nº 816/86 DO CONTRAN. O tacógrafo, por si só, sem a existência 
de outros elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho de empregado que exerce atividade 
externa”. 
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civilizatório, a Constituição Federal em seu art. 7º fixou limite à jornada 
diária como sendo de 08 horas e semanal de 44 horas. A premissa, 
portanto, é a de que a Constituição da República não afastou o trabalho 
extraordinário dos trabalhadores externos. Até porque, não é apenas o 
controle formal de jornada - "a priori", aquele efetuado de forma escrita, 
mecânica ou eletrônica de entrada e saída o único parâmetro para se aferir 
se o empregado teve ou não sua jornada elastecida além da legal, mas, 
também, aquele controle feito de forma indireta, através do volume de 
atribuições inerentes ao cargo e impostos ao empregado que possibilite ao 
empregador a aferição "a posteriori", de que o tempo para a realização da 
totalidade de suas tarefas enseje maior dedicação e, consequentemente 
maior tempo para o trabalho gerando, com isso, a jornada extraordinária. 
Portanto, feitas essas considerações há que verificar, no caso concreto, 
duas frentes de possibilidades: primeira, se havia ou não possibilidade de 
controle "a priori" pela reclamada e, segunda em caso negativo, ou seja, 
na ocorrência de controle "a posteriori", se o autor demonstrou que, para a 
elaboração de seu trabalho, necessitou extrapolar os patamares mínimos 
impostos pela Constituição Federal. 

 

 

Guardadas as devidas proporções, o raciocínio é o mesmo para o trabalhados à 

domicílio e para o teletrabalhador. 

 

Nestes dois casos, como já explanado, há a inegável vantagem do trabalhador 

laborar mais próximo de seus familiares, o que possibilita melhor e mais intensa 

convivência com a família, além da desnecessidade de enfrentamento do estresse dos 

grandes centros. De outro lado, há a nítida possibilidade do trabalhador fundir seu tempo 

de descanso e lazer com o de serviço. 

 

Nesse sentido, não é sempre que o teletrabalhador estará excluído do controle de 

jornada. 

 

Como já se referiu Alice Monteiro de Barros59, em determinados casos, o poder de 

fiscalização encontra-se nos próprios meios de produção. Assim, se o empregador puder 

fiscalizar a jornada do empregado por um programa de computador específico ou pelo 

controle de acesso ao servidor central, por exemplo, haverá controle e pagamento de horas 

suplementares de serviços se estas forem prestadas. 

 

É possível, entretanto, aplicar ao teletrabalhador as normas sobre jornada 
de trabalho, quando estiver em conexão permanente com a empresa que 
lhe controla a atividade e o tempo de trabalho mediante a utilização de 
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 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 7º Edição. LTr. 2011. p. 263 
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um programa informático, capaz de armazenar na memória a duração real 
da atividade, dos intervalos, ou o horário definido pela exigência dos 
clientes do empregador, sem que o teletrabalhador tenha liberdade para 
escolher as horas que pretende trabalhar no dia. Não há incompatibilidade 
entre o teletrabalho e a jornada extraordinária e, consequentemente, é 
possível também fixar o salário por unidade de tempo. 
Poderá acontecer ainda de o teletrabalhador ter que exercer as atividades 
nos finais de semana e também à noite, pois nesses dias e horários o 
computador é menos solicitado. Se ele trabalha nessas condições, para 
atender a prazos de entrega, impostos pelo empregador, em períodos de 
grande demanda, fará jus à paga correspondente (repouso em dobro e 
adicional noturno). Se essa escolha é do empregado, não há como impor 
ao empregador esses ônus. 

 

Se a jornada não for efetivamente controlada, haverá a subsunção ao artigo 62 da 

CLT que exclui o trabalhador do controle de jornada. 

 

O corolário é que permanecem inalteradas as disposições da CLT acerca do 

controle de jornada. 

 

Mesmo após a alteração do artigo 6º da CLT, a conclusão não se altera. 

 

Observada a assertiva de DELGADO 60  (“isso [reconhecimento do vínculo de 

empregado a partir do pressuposto da subordinação jurídica] não confere automático 

fôlego para se concluir pelo império de minucioso sistema de controle de horários durante 

a prestação laborativa”), se houver a possibilidade e o efetivo controle, o empregado fará 

jus às horas extraordinárias que laborar. 

 

Todavia, tal circunstância não implica dizer que o empregado estará sob o regime 

de sobreaviso, eis que não há restrição na liberdade de locomoção do trabalhador. Aplica-

se, no que couber, a Súmula nº 428 do TST61.  

 

 

 

 

                                                           
60

 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição. São Paulo: LTr, 2012, p. 906 
61 "Súmula 428. Sobreaviso. O uso de aparelho de intercomunicação, a exemplo de BIP, “pager” ou 
aparelho celular, pelo empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso, uma vez que o 
empregado não permanece em sua residência aguardando, a qualquer momento, convocação para o 
serviço." 
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7. 2 Medicina e Segurança do Trabalho 

 

 

Outra questão que vem a tona quando se trata do trabalho à distância é o 

cumprimento das normas de medicina e segurança do trabalho. 

 

Pela circunstância do trabalho ser prestado fora do centro empresarial, o 

empregador não possui meios de fiscalizar fisicamente se o empregado obedece ou não as 

diretrizes atinentes à prestação de serviço de modo seguro, sem que haja comprometimento 

de sua saúde. 

 

Podem surgir inúmeros problemas relativos à ergonomia, acidente de trabalho, 

doenças profissionais entre inúmeros outros. 

 

A legislação pátria é carente quanto ao tema. A recente alteração do artigo 6º da 

Consolidação das Leis do Trabalho não tocou no assunto, deixando margem às diversas 

interpretações existentes na atualidade. 

 

É inegável que, simplesmente por ser prestado fora da sede da empresa, o trabalho 

à distância não deixa de estar sobre a égide das demais normas aplicáveis aos empregados 

comuns. É direito social, com status constitucional, de todo trabalhador a redução dos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de medicina, segurança e higiene do 

trabalho (artigo 7º, XXII, CF). 

 

No âmbito internacional, a Convenção nº 177 da OIT trata do trabalho à domicílio. 

Apesar de não ter sido ratificada pelo Brasil, a referida convenção traz importantes 

disposições, mais especificamente seu artigo 7º, cuja redação é a seguinte62: 

 

La legislación nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo 
deberá aplicarse al trabajo a domicilio teniendo en cuenta las 
características propias de éste y deberá determinar las condiciones en que, 
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 Disponível em 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3123
22:NO acesso em 15 de julho de 2012. 
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por razones de seguridad y salud, ciertos tipos de trabajo y la utilización 
de determinadas sustancias podrán prohibirse en el trabajo a domicilio. 

 

 

Em outro dizer, a disposição acima citada atrai a aplicação de todas as normas 

comuns aos empregados em geral para os trabalhadores à domicílio. Ademais, orienta o 

legislador pátrio a, observando as peculiaridades do trabalho à domicílio, proibir a 

utilização de substâncias que podem ser prejudiciais à saúde se manipuladas 

indevidamente. 

 

No artigo 9º, a convenção ainda determina a efetiva fiscalização, por meio de um 

sistema de inspeção compatível com a legislação nacional, do trabalho à domicílio para 

cumprimento das normas justrabalhistas. 

 

O grande problema reside no cumprimento desta fiscalização, eis que não se pode 

pura e simplesmente devassar o domicílio do trabalhador, sem seu consentimento, para a 

fiscalização do trabalho. 

 

A Recomendação nº 184 da OIT, em decorrência da Convenção nº 177, traz 

disposições específicas sobre a segurança e a saúde do empregado à domicílio63. Confira-

se: 

 

19. La autoridad competente debería asegurar la difusión de directrices 
relativas a las disposiciones reglamentarias y las precauciones que los 
empleadores y los trabajadores a domicilio habrán de observar en materia 
de seguridad y salud. Siempre que sea posible, estas directrices deberían 
ser traducidas a los idiomas que comprendan los trabajadores a domicilio. 
20. Los empleadores deberían tener la obligación de:  
(a) informar a los trabajadores a domicilio acerca de cualquier riesgo 
relacionado con su trabajo, que conozca o debería conocer el empleador, 
señalarles las precauciones que fuese necesario adoptar y, según proceda, 
facilitarles la formación necesaria; 
(b) garantizar que las máquinas, herramientas u otros equipos que 
faciliten a los trabajadores a domicilio estén provistos de los dispositivos 
de seguridad adecuados y adoptar medidas razonables con el fin de velar 
por que sean objeto del debido mantenimiento; 
(c) facilitar gratuitamente a los trabajadores a domicilio el equipo de 
protección personal necesario. 
21. Los trabajadores a domicilio deberían tener la obligación de:  
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 Disponível em 
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(a) respetar las medidas prescritas en materia de seguridad y salud; 
(b) cuidar razonablemente de su seguridad y su salud, así como de las de 
otras personas que pudieran verse afectadas por sus actos u omisiones en 
el trabajo, incluida la correcta utilización de los materiales, máquinas, 
herramientas y otros equipos puestos a su disposición. 
22. (1) El trabajador a domicilio que se niegue a realizar un trabajo 
respecto del cual tenga motivos razonables para considerar que presenta 
un peligro inminente y grave para su seguridad o su salud, debería ser 
protegido de las consecuencias indebidas de un modo compatible con la 
legislación y las condiciones nacionales. El trabajador debería informar 
cuanto antes al empleador acerca de la situación. 
(2) En caso de peligro inminente y grave para la seguridad o la salud del 
trabajador a domicilio, de su familia o del público, constatado por un 
inspector del trabajo u otro funcionario encargado de la seguridad, 
debería prohibirse la continuación del trabajo hasta que se adopten las 
medidas apropiadas para remediar la situación. 

 

Dentre as medidas previstas pela recomendação em comento, destacam-se os 

deveres do empregador de informar ao empregado os riscos inerentes ao trabalho à 

domicílio, de garantir que os equipamentos de trabalho estejam dotados de dispositivos de 

segurança, além de prover os equipamentos de proteção individual ao trabalhador. 

 

Importante destacar também as obrigações do empregado de respeitar as normas de 

segurança, cuidar da saúde e segurança suas e de quem puder ser afetado por seu trabalho 

com a correta utilização de todos os equipamentos de trabalho. Isso tudo além do direito do 

trabalhador recusar-se a prestar o trabalho que lhe traga sérios riscos à sua saúde. 

 

Mais especificamente em Portugal, há disposição específica sobre teletrabalho no 

Código do Trabalho de Portugal. O artigo 169, em seu item 1, traz a equiparação 

explicitamente no que tange às normas de medicina e segurança: 

 

O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e 
deveres dos demais trabalhadores, nomeadamente no que se refere a 
formação e promoção ou carreira profissionais, limites do período normal 
de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho 
e reparação de danos emergentes de acidente de trabalho ou doença 
profissional. 

 

 

Não obstante a possibilidade de utilização dos diplomas internacionais e normas 

alienígenas, por expressa disposição do artigo 8º da CLT, o grande problema reside na 

fiscalização do trabalho à distância. Se prestado no domicílio do empregado, como dito, 

este não poderá ser pura e simplesmente devassado para haver fiscalização. Da mesma 
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forma, se prestado em qualquer outra localidade, ainda mais difícil é a fiscalização pelo 

empregador ou pelos órgãos competentes. 

 

O corolário é que, na contratação, devem ser tomados inúmeros cuidados. Por 

exemplo, o empregador poderá fornecer os equipamentos de trabalho que repute mais 

seguros, além dos imprescindíveis equipamentos de proteção individual, se o caso. Poderá 

haver pactuação no sentido de que o empregador poderá fiscalizar o local em que o 

empregado executará suas atividades, além de outros meios e instrumentos que permitam a 

execução de um labor seguro e que não comprometa a saúde do empregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Conclusão 

 

 

Há muito se discutiu sobre a natureza jurídica do vínculo de emprego. Espécie de 

contratado de trabalho e que não se confunde com nenhum outro contrato de natureza civil, 

o contrato de emprego é contrato específico do direito laboral e tem seus requisitos bem 

desenhados nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, quais sejam, trabalho 

prestado por pessoa física, pessoalmente, habitualmente, com onerosidade e sob 

subordinação. 

 

O último requisito, subordinação, é talvez a nota distintiva do contrato de emprego. 

É a circunstância do trabalho ser prestado à conta de outrem, sem assunção dos riscos do 

negócio. Não se trata de sujeição do empregado, mas de subordinação jurídica. Em outro 

dizer, há manifestação de vontade do empregado no sentido de laborar sob a direção do 

empregador que definirá o modo como o labor será dispendido. 

 

Não obstante, o conceito clássico de subordinação não mais atende às modernas 

formas de prestação de serviços. O trabalho prestado internamente nas fábricas, sob a 

supervisão física direta do empregador, não é mais a única forma de prestação. 

 

A cada dia surgem mais e mais modos de prestação de serviços, intensificando a 

existência do chamado trabalho à distância. Com o objetivo de reduzir custos e aumentar a 

produtividade, os empregadores estimulam os empregados a laborar fora dos grandes 

centros e fora da própria empresa. O resultado ou o produto final é mais importante do que 

a forma com que será prestado o serviço. 

 

Neste exato momento surgiu a indagação sobre a pertinência de se enquadrar o 

labor prestado fora da sede da empresa como trabalho subordinado e, consequentemente, 

sob o manto do vínculo de emprego. 

 

Como visto, o ponto de vista da subordinação clássica não respondeu a questão. Por 

isso, doutrina e jurisprudência passaram, então, a repensar a própria subordinação para 

resolver a indagação. 
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Se antes a subordinação tinha apenas a dimensão direta ou clássica. Hoje ela se 

apresenta em suas dimensões objetiva e estrutural. O caráter expansionista do direito do 

trabalho permitiu, portanto, enquadrar as novas formas de prestação de serviços como 

inserida nos fins da empresa ou integrante da dinâmica empresarial para que se configure a 

relação de emprego. 

 

A ressalva deve ser feita no que tange ao trabalho à distância prestado de forma 

autônoma, sem que haja subordinação jurídica, o que é plenamente possível se o 

trabalhador assumir os riscos do negócio. 

 

Recentemente, inclusive, houve alteração de um importante artigo da Consolidação 

das Leis do Trabalho. A Lei nº 12.551 de 15 de dezembro de 2011 alterou o artigo 6º da 

CLT para equiparar o trabalhador à distância ao empregado comum – antes a referência era 

apenas com relação ao trabalho à domicílio. Foi incluído também o parágrafo único ao 

artigo em comento para permitir a caracterização da subordinação jurídica, a partir de 

meios tecnológicos de supervisão. 

 

A alteração do artigo 6º da CLT pode ser encarada como salutar ou dotada de 

inocuidade, em razão da posição consolidada da doutrina e da jurisprudência.  

 

Com o devido respeito que se tributa às opiniões em contrário, a alteração 

legislativa apenas positivou a expressão subordinação jurídica. Algo que a doutrina há 

muito entendia, em detrimento da dependência ou subordinação pessoal. 

 

Com relação às dimensões da subordinação, também não houve alteração 

significativa, eis que a compreensão da subordinação sob o aspecto objetivo e estrutural já 

possibilitava enquadrar os trabalhadores à distância como empregados, sob subordinação. 

Em outro dizer, é inegável que demais meios de comando que não os diretos, possibilitam 

o exercício do poder de direção pelo empregador. 

 

O pecado da inovação legal, talvez, seja a falta de tratamento de temas importantes 

como o controle de jornada e as normas de medicina e segurança do trabalho. Entretanto, 
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no próprio ordenamento jurídico existem meios de integração do direito, aliados à 

interpretação teleológica e sistemática, que permitem a aplicação das normas nacionais, 

internacionais e alienígenas, sempre com vistas à proteção do trabalhador e à garantia do 

patamar mínimo civilizatório inerente à dignidade do trabalhador. 
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