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EPÍGRAFE 

Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos 

de outro Brasil que vem aí mais tropical,  mais fraternal 

e mais brasileiro. 

O mapa desse Brasil em vez das cores dos Estados, terá 

as cores das produções e dos trabalhos. 

Os homens desse Brasil em vez das cores das três 

raças, terão as cores das profissões e regiões. 

As mulheres do Brasil em vez das cores boreais terão as 

cores variamente tropicais. 

Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o 

Brasil! 

Todo brasileiro e não apenas o bacharel ou o doutor 

o preto, o pardo, o roxo e não apenas o branco e o 

semibranco. 

Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil 

lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro,   marinheiro, 

funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo 

do Brasil. 

Que tenha olhos para ver pelo Brasil, ouvidos para ouvir 

pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil, ânimo de 

viver pelo Brasil, mãos para agir pelo Brasil e mãos de 

escultor que saibam lidar com o barro forte e novo dos 

Brasis de mãos de engenheiro que lidem com ingresias 

e tratores europeus e norte-americanos a serviço do 

Brasil 

mãos sem anéis (que os anéis não deixam o homem 

criar nem trabalhar). 

Mãos livres, mãos criadoras, mãos fraternais de todas 

as cores 

mãos desiguais que trabalham por um Brasil (…) 

Sem mãos de jogadores 

nem de especuladores nem de mistificadores. 

[...] 

Mãos brasileiras brancas, morenas, pretas, pardas, 

roxas, tropicais, sindicais e fraternais. 

Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos 

desse Brasil que vem aí” 

Gilberto Freyre.  

 



  

RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso, abrange momentos históricos e 
importantes no Brasil como a abolição da escravidão até a Era Vargas. Analisa o 
conflito e o seu caráter transformador na sociedade, fazendo uma analogia entre o 
direito do trabalho e a generalização dos direitos fundamentais. Assim, será abordado 
de forma específica o surgimento do emblemático documento que representa a 
liberdade do trabalhador brasileiro, que é apresentado durante o governo Vargas. No 
segundo capítulo há a abordagem da Reforma Trabalhista de 2017, apontada por 
alguns como subversiva e por outros como solucionadora, sendo amplamente 
detalhada em seus pontos de principais alterações. Observar-se-á que muitas serão 
as mudanças na vida do trabalhador brasileiro após esse decreto de lei número 13.467 
de 2017 que foi instrumentalizada e aprovada em regime emergencial e diante de um 
conflituoso momento político. Dentre os mais de 100 pontos alterados na CLT, há a 
intensificação e a ampliação do regime de teletrabalho. Esta modalidade gera 
inseguranças e flexibilidade na vida do trabalhador e será também detalhada no 
terceiro capítulo. 
 
Palavras-chave: Escravidão. Trabalho. Reforma Trabalhista. Direitos Fundamentais. 
Teletrabalho. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

This paper aims to present historical and important moments in Brazil, such as the 
abolition of slavery until the Vargas Era. It analyzes the conflict and its transforming 
character in society, making an analogy between labor law and the generalization of 
fundamental rights. Thus, the emergence of the emblematic document that represents 
the freedom of the Brazilian worker, which is presented during the Vargas government, 
will be specifically addressed. In the second chapter, there is the 2017 Labor Reform 
approach, pointed out by some as subversive and by others as a solution, being 
broadly detailed in its main changes. It will be observed that there will be many changes 
in the life of the Brazilian worker after this decree of law number 13.467 of 2017 that 
was instrumentalized and approved in an emergency regime and in the face of a 
conflicting political moment. Among the more than 100 altered points in the CLT, there 
is the intensification and expansion of the teleworking regime. This modality generates 
insecurities and flexibility in the worker's life and will also be detailed in the third 
chapter. 
 
Keywords: Slavery. Job. Labor Reform. Fundamental rights. Teleworking. 
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INTRODUÇÃO 

O intento da presente obra é esclarecer de modo aprofundado o perfil do 

trabalhador brasileiro e suas raízes, que se envolveram durante longos séculos com um 

sistema escravagista que se extinguiu tardiamente em nosso país.  

Explicar-se-á todo o período histórico em que se dá o contexto da escravidão no 

Brasil até o surgimento de uma Consolidação de Leis Trabalhistas em 1943 (documento 

este que se torna sagrado para o trabalhador e se equipara a Constituição Federal em 

termos de efetividade e garantias para o trabalhador). Através de dados históricos e 

estudos aprofundados baseados em todo o período Colonial do Brasil, décadas de 

escravidão, será apresentado o surgimento das leis do trabalho e serão compreendidos 

os resquícios herdados por esta época. 

O surgimento da CLT e um novo momento de liberdades e conquistas que se 

alargam por todo o país representam garantias, segurança para o trabalhador e 

desenvolvimento econômico e social. 

O surgimento da Reforma Trabalhista em 2017 será amplamente abordado e 

haverá apresentação de diversos pontos e alterações que flexibilizaram a relação do 

empregado com o patronato e a predominância do acordado sobre o legislado. Tanto 

para o empregado como para o empregador, apresentou-se vantagens e desvantagens 

em tais mudanças. 

O Teletrabalho, modalidade em que o empregado pode prestar serviços a 

distância, sem a necessidade de ir regularmente à empresa. No Teletrabalho a prestação 

de serviços é feita predominantemente fora das dependências do empregador ou quase 

inteiramente fora das dependências da empresa. 

Para a apresentação deste tema, desenvolveu-se um estudo em três capítulos. 

Inicialmente, no primeiro capítulo, foi feita uma abordagem do surgimento do direito do 

trabalho, um histórico passando por todas as fases e transformações, compreendendo 

as suas mudanças e a importância que elas tiveram para a realidade que estamos 

vivendo. Segue uma análise do Direito do Trabalho como um marco para a generalização 

dos Direitos Fundamentais.  
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No segundo capítulo, apresenta-se um estudo sobre a Reforma Trabalhista de 

2017 de acordo com a sua legislação, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), seu 

conceito, princípios e procedimentos.  

Por fim, no terceiro capítulo serão também analisadas as novas exigências do 

direito do trabalho dentro do ramo do teletrabalho, as necessidades de um funcionário 

polivalente adaptado a essa nova realidade e toda situação envolvendo a pandemia do 

coronavírus COVID – 19 que atingiu o mundo e provocou mudanças incisivas nas 

relações de trabalho. 
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1. CONCEITOS NORTEADORES DO DIREITO DO TRABALHO 

 

1.1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO DO TRABALHO E O SURGIMENTO 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO  

A história da Justiça do Trabalho no Brasil tem sua origem definida a partir da 

criação do Conselho Nacional de Justiça do Trabalho em 1923, atendendo aos anseios 

de uma classe trabalhadora que se consolidava neste período. Na década de 1920 e 

anos seguintes, o Direito do Trabalho passou por muitas modificações ao ser tornar largo 

e profundo, organizando-se e se regulamentando de modo a atender modificações 

sociais durante este momento que gerou grandiosas raízes para o direito. Esse processo 

chegou ao ponto mais elevado, a partir da instalação da Justiça do Trabalho em 1941 e 

do surgimento da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943. Este momento foi 

emblemático para o Direito brasileiro, e foi um momento em que o país era governado 

pelo presidente Getúlio Vargas. 

No entanto, ao fazer uma análise do passado, pode-se concluir que o período 

histórico em que existiram trabalhadores livres e assalariados do Brasil, é muito curto 

quando comparado ao trabalho escravo que durou mais de 4 séculos. Apenas pouco 

mais de 100 anos de trabalho livre e remunerado, frente aos 400 anos em que a economia 

se firmou no trabalho escravo (FREYRE, 1933). 

O período de transição entre esses regimes se estendeu por muitos anos. Ainda 

na primeira metade do século XX, as políticas públicas voltadas para o trabalho foram 

objetos de muitas discussões e debates para se alcançar um novo modelo no qual os 

direitos trabalhistas não comprometessem, de modo direto e significativo, o acúmulo de 

capital do empresariado urbano e dos grandes produtores rurais. Não há, portanto, como 

compreender o quadro de visão social contemporâneo da classe trabalhadora sem levar 

em consideração o longo domínio colonial e imperial ao qual o Brasil esteve submetido 

por mais de 4 séculos. Os ventos de liberdade e esperança para um novo período em 

que se instaurava a abolição são muito recentes em nossa história e só podem ser 

compreendidos na sua complexidade e particularidade se analisarmos o contexto de 

opressão que nos antecede (BRASIL, 2020). 

Considerando a profundidade dessa história, podemos compreender os momentos 
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e fatos relevantes que contribuíram para a consolidação do Direito do Trabalho e para o 

surgimento da Justiça do Trabalho no Brasil. 

As raízes do nosso sistema proletário têm sua formação no período Brasil Colônia, 

no seio das relações escravagistas. Relações estas que se estenderam por séculos, já 

que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. E mesmo após a 

abolição, muitas práticas de escravidão permaneceram de forma clandestina. O primeiro 

grupo de negros escravos vindo da África, chegou ao Brasil em 1550. Essa força de 

trabalho era utilizada na agricultura e na mineração majoritariamente, ramos estes que 

sustentavam a economia na época. A mão-de-obra indígena foi amplamente explorada 

também, apesar da forte oposição dos jesuítas portugueses. No entanto, no século XVII, 

Marquês de Pombal aboliu a escravidão indígena (BRASIL, 2020). 

      A primeira vez que se falou em profissionais liberais no Brasil (a categoria de 

trabalhadores mais “nobres” de acordo com a visão deste período são os médicos, 

advogado e engenheiros), foi durante a vinda da família real portuguesa para a colônia 

em 1808. A lógica era exploração da mão-de-obra escrava, por mais que houvesse uma 

parcela de trabalhadores livres, principalmente ligados ao comércio e a serviços técnicos 

e ao funcionalismo público vinculado à Coroa, o que se predominava era a escravidão de 

negros vindos do continente africano. A maioria dos trabalhadores brasileiros nesse 

período eram escravos, e a organização do trabalho era ditada pelos senhores de 

escravos, com pouca ou nenhuma interferência do Estado, que lucrava tanto quanto os 

grandes patrocinadores da escravidão. A escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil 

com a assinatura da Lei Áurea, pela princesa Isabel, em 13 de maio de 1888 (FREYRE, 

1933). 

As primeiras legislações que direcionavam as relações de trabalho, datam de 

1830, como a Lei de Locação de Serviços, que regulava o contrato de prestação de 

serviços exercidos por brasileiros ou estrangeiros durante o período imperial.  

Em 1858, surgem os primeiros relatos de lutas operárias. Neste momento, surgiu 

a greve dos tipógrafos do Rio de Janeiro. Unindo tipógrafos de vários jornais, como 

Correio Mercantil, Jornal do Comércio e Diário do Rio de Janeiro. O movimento 

reivindicava aumento salarial de 10 tostões diários e melhores condições de jornada. Esta 

greve contou com apoio, inclusive, de tipógrafos da Imprensa Nacional que, contrariando 
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orientações do governo, aderiram ao movimento grevista. Após muitos dias de 

paralisação e greve, os operários obtiveram vitória e conquistas em suas reivindicações 

(BRASIL, 2020). 

No dia 12 de dezembro de 1930, a conhecida Lei de Nacionalização do Trabalho 

ou Lei dos 2/3. A legislação limitava a entrada de estrangeiros no Brasil e determinava 

que dois terços das vagas de emprego das “empresas, associações, companhias e firmas 

comerciais, que utilizassem, ou não, concessões do Governo Federal ou dos Governos 

Estaduais e Municipais” deveriam ser ocupadas por brasileiros nativos. A “entrada 

desordenada de estrangeiros” era considerada pelo Governo um dos motivos das altas 

taxas de desemprego de brasileiros, e essa foi uma das primeiras medidas tomadas pelo 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que visava “valorizar o trabalhador brasileiro, 

muitas vezes, preterido ante o estrangeiro”. Já que a mão de obra estrangeira se 

submetia a salários muito baixos (VIANA, 2013). 

Em março de 1931, foi assinado o Decreto nº 19.770 (conhecido como Lei de 

Sindicalização, editada por Lindolfo Collor), que estabeleceu as novas normas de 

sindicalização. Esse decreto estabeleceu que o sindicato único por categoria, outorgava 

o controle financeiro dessas instituições ao Ministério do Trabalho. Este decreto definia o 

sindicato como órgão de colaboração e cooperação com o Estado, além de tratar 

aspectos relacionados à participação de estrangeiros em manifestações de cunho 

ideológico (BRASIL, 2020). 

Joaquim Pedro Salgado Filho assume, em 1932, o cargo de Ministro do Trabalho. 

O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, permanece sendo liderado por ele até 

1934, quando foi promulgada a nova constituição como consequência da Revolução 

Constitucionalista de 1932.  

Durante este período (1932-1934), foram aprovadas inúmeras leis que passaram 

a regular as relações de trabalho no Brasil, como as que definiram a direito de férias, 

regulamentação de carga horária, trabalho de menores e a extensão de benefícios 

previdenciários para diversas categorias. Na sua gestão foi instituída, ainda, a Carteira 

de Trabalho e Previdência Social como documento obrigatório para toda pessoa que 

prestasse algum tipo de serviço a outrem, seja na indústria, no comércio, na agricultura, 

na pecuária ou mesmo de natureza doméstica. A criação dessa carteira se deu por meio 
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do Decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932 - posteriormente regulamentado pelo 

Decreto nº 22.035, de 29 de outubro de 1932. 

Posteriormente, a Constituição de 1937 (Estado Novo), manteve em seu texto o 

dispositivo que tratava da instituição da Justiça do Trabalho. Todavia, em seu art. 139, 

que contava com um adendo em relação ao art. 122 da Constituição de 1934, 

apresentava o seguinte texto: A greve e o lockout são declarados recursos antissociais 

nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da 

produção nacional” (VIANA, 2013, P. 68). Tal ato é reflexo da instabilidade política da 

época, que havia ganhado proporções maiores após a tentativa de golpe da Aliança 

Nacional Libertadora em 1935, episódio que ficou conhecido como “Intentona 

Comunista”, resultando no aumento das ações repressivas do governo aos grupos 

políticos opositores (BRASIL, 2020). 

O artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho assim dispõe: 

 
Art. 8. 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, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse 
de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. (BRASIL, 1943) 

 
Finalmente, em 1º de maio de 1943 a CLT, por meio do Decreto-Lei nº 5.452, foi 

sancionada pelo presidente Getúlio Vargas. Fruto de um momento relevante na história 

brasileira, a CLT poderia ter sido apenas um mero e vago expediente do poder político 

dominante naquela época. No entanto, não foi o que se sucedeu, porque a Consolidação 

se revelou grandiosa e um real meio de proteção do trabalhador, até então praticamente 

desamparado das mínimas garantias legais. Mais do que fabricada em gabinetes 

contrários aos movimentos de rua, a CLT é uma obra construída pela participação de 

pessoas de diferentes segmentos de interesses e necessidades, que se entrelaçam e se 

interagem no percurso de criação, interpretação, e aplicação das normas jurídicas. 

Falamos de trabalhadores, empregadores, sindicalistas, advogados, juízes, 

procuradores, dentre outros profissionais do direito (BRASIL, 2020). 

Muitos estudiosos do tema entendem que a CLT possui um sistema ambíguo, pois 

simboliza, simultaneamente, o contraste entre o atraso e a modernização quando trata 

da diversidade das situações de trabalho. O texto legal prima pelo reconhecimento e 
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regulamentação dos direitos sociais do trabalhador, mas ao lado da limitação das lutas 

trabalhistas e sindicais por melhorias nas condições do labor e do salário. No entanto, 

apesar das críticas que lhe são atribuídas, não se pode deixar de reconhecer os aspectos 

positivos trazidos pela CLT ao direito pátrio. À parte de quaisquer polêmicas quanto à 

sua fonte de inspiração ou até mesmo quanto à sua motivação, o certo é que ao longo 

do tempo ela se firmou como uma das principais contribuições do nosso ordenamento 

jurídico para a garantia dos direitos dos trabalhadores (VIANA, 2013). 

A Consolidação se tornou norteadora do equilíbrio entre capital e trabalho, da 

transformação de questões econômicas, do avanço ao que tange o respeito aos 

princípios fundamentais, estabelecendo-se como importante mecanismo de pacificação 

dos conflitos sociais e se revelando como protagonista importante na formação de um 

novo modelo jurídico. O impacto que as normas contidas na CLT causam no meio social 

tem uma grande dimensão, mesmo quando examinadas de pontos de vista bem distintos 

como o jurídico, o ético ou o político. Tanto é assim que os conceitos de trabalho, 

cidadania e democracia estão interligados e atuam de maneira interdependente para a 

formação da identidade nacional. Aliás, o Direito do Trabalho foi o pioneiro na defesa dos 

direitos de personalidade do trabalhador e da dignidade da pessoa humana, lançando 

bases para a formação do princípio da dignidade que hoje permeia todo o ordenamento 

jurídico brasileiro (GIGLIO, 2017).  

Observa-se que no momento histórico de surgimento da CLT, a organização da 

classe operária ainda estava em seu estágio inicial, quase não desperta para o mundo. 

No entanto, esta situação não mais continua, principalmente porque, com o advento da 

Consolidação no universo jurídico, passou a integrar o nosso ordenamento legal uma 

série de garantias destinadas à correção da existência de disparidades do poder 

econômico entre patrões e empregados, evitando, desta forma, o aprofundamento da 

desigualdade existente entre ambos. Lembrando o mestre Orlando Gomes: “a CLT deu 

generoso passo para a integração dos trabalhadores no círculo dos direitos fundamentais 

do homem, sem o qual nenhuma civilização é digna desse nome” (BRASIL, 2020). 

Resta claro, que os princípios são, para os operadores do direito, uma técnica de 

incorporação do direito. No entanto, são mais do que isso, pois integram-se na discussão 

que impulsiona o direito na história. Quando as alterações do sistema legal são 
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relevantes, devem ser a base fundamental e refletir sobre o raciocínio dogmático. Devem 

também ser estudados em função da nova realidade legislativa que se põe diante do 

doutrinador, solução que nos parece coerente, na visão do direito positivo, a menos que 

se admita um abismo entre o sistema legal e o sistema dogmático. Nessa perspectiva, e 

ao contrário do que dispõe o Artigo 8º da CLT, que os reduz a uma opção para suprir 

lacunas, os princípios devem assumir uma função diretiva do sistema (BRASIL, 2020). 

    Os princípios da CLT, nasceram há muito tempo no meio da sociedade, tendo 

inicialmente surgido com uma ideia de moral e ética, que hoje estão presentes em todos 

os ramos do Direito, especialmente no Direito do Trabalho, sendo que são de grandiosa 

relevância para os juristas. 

Os princípios estão reconhecidos hoje como primordiais para a elaboração e 

aplicação das regras dentro do Direito do Trabalho, sendo que a maioria dos 

doutrinadores compreendem como sendo os Princípios de grande valia para aplicação 

do Direito também em outras esferas.  

No âmbito do Direito do Trabalho, têm função de informação, de normatizar e 

interpretar. E é dessa forma que eles se manifestam, sendo utilizados como critério de 

interpretação e integração do Direito. 

Dessa forma, conclui-se que o Direito do Trabalho está firmado sobre princípios 

jurídicos que consolidam os fins do próprio núcleo jurídico trabalhista, especialmente a 

busca pela justiça. Verifica-se a importância dos princípios como forma de se manter os 

direitos conquistados pelos trabalhadores no decorrer dos anos. 

No âmbito doutrinário, não há uma unanimidade a respeito de quais são os 

Princípios do Direito do Trabalho. Dessa forma abaixo estarão elencados os Princípios 

que tem maior destaque na doutrina. Sendo eles: Princípio da Proteção, Princípio da 

Irrenunciabilidade de Direitos, Princípio da Continuidade da Relação de Emprego, 

Princípio da Primazia da Realidade, Princípio da Razoabilidade, Princípio da 

Intangibilidade Salarial, Princípio da Inalterabilidade Contratual Lesiva (BRASIL, 2020). 

1.2. SOBRE A CRIAÇÃO DA CLT  

Dia 1º de maio de 1943, um histórico e icônico documento foi criado no Brasil, 

consagrando a Consolidação da Leis Trabalhistas Brasileiras. A CLT foi criada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, foi sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, durante o período 
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do Estado Novo. A Consolidação foi assinada pelo então presidente no Estádio de São 

Januário (Club de Regatas Vasco da Gama), que estava lotado para comemorar o grande 

feito. Dois anos antes, em 1941, Getúlio havia assinado a criação da Justiça do Trabalho, 

no mesmo local e mesmo dia do ano (MARTINS FILHO, 1950). 

A Consolidação unificou toda a legislação trabalhista então existente no Brasil e 

foi um marco por inserir, de forma concreta, os direitos trabalhistas na legislação 

brasileira. Seu objetivo principal é regulamentar as relações individuais e coletivas do 

trabalho, nela previstas. A CLT surgiu como uma necessidade constitucional, após a 

criação da Justiça do Trabalho. Ela representou emancipação econômica para o 

trabalhador e estabeleceu um novo período com desenvolvimento e respeito aos direitos 

fundamentais e dignidade da pessoa humana (MARTINS FILHO, 1950). 

Foram convocados para fazer parte da empreitada os juristas José de Segadas 

Viana, Oscar Saraiva, Luís Augusto Rego Monteiro, Dorval Lacerda Marcondes e Arnaldo 

Lopes. No primeiro encontro entre essas grandes personalidades, ficou definido que a 

comissão seria dividida em Trabalho e Previdência, e que seriam criadas duas 

consolidações (MARTINS FILHO, 1950). 

Dentre o material de pesquisa para a formação da CLT, pode-se citar três grandes 

fontes. Em primeiro lugar, as conclusões do 1º Congresso Brasileiro de Direito Social, 

realizado em maio de 1941, em São Paulo, para festejar o cinquentenário da Encíclica 

Rerum Novarum, organizado pelo professor Cesarino Júnior e pelo advogado e professor 

Rui de Azevedo Sodré. A segunda foram as convenções internacionais do trabalho 

(convenções estas que já serviam de referência para muitos outros países). A terceira, a 

própria Encíclica Rerum Novarum (em português, "Das Coisas Novas"), o documento 

pontifício escrito pelo Papa Leão XIII a 15 de maio de 1891, como uma carta aberta a 

todos os bispos sobre as condições das classes trabalhadoras (MARTINS FILHO, 2012). 

Os pareceres dos consultores jurídicos Oliveira Viana e Oscar Saraiva, aprovados 

pelo ministro do Trabalho, também foram importantes. O código foi ainda fortemente 

inspirado na Carta del Lavoro, do governo de Benito Mussolini, na Itália. Em novembro 

de 1942, foi apresentado o anteprojeto da CLT, publicado posteriormente no Diário 

Oficial, para receber sugestões. Após estudar o projeto, Getúlio Vargas deu-o aos 

coautores, nomeando-os para examinar as sugestões e redigir o projeto final, assinado 
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em 1º de maio de 1943.  

Dois fatores tornaram a CLT um código de vanguarda para a época em que foi 

instituída: a ebulição dos movimentos sindicais dos operários na cidade de São Paulo, 

inspirados pelos imigrantes anarquistas vindos da Itália, e o fato do Brasil ser, à época, 

um país predominantemente agrário. De acordo com legisladores da atualidade, o código 

foi visionário, ao antecipar a urbanização do país.  

 

1.3 OS DIREITOS TRABALHISTAS NO BRASIL  

Os estudos e debates que abordam os direitos de trabalhadores e as formas de 

solução de conflitos entre empregadores e empregados no Brasil, iniciaram com o fim da 

escravidão, em 1888. O Brasil teve uma abolição de escravatura tardia, em relação aos 

outros países e isso gerou grande atraso econômico na vida do trabalhador. 

       O fim da exploração da mão de obra escrava e as consequentes contratações de 

serviços assalariados apontaram a necessidade de um debate justo e claro quanto a 

decisão de um parâmetro de avaliação justa de pagamentos e direitos. Na época, já eram 

assuntos que norteavam o direito na Europa, que vivia os efeitos da Revolução Industrial. 

Foi justamente o processo de mecanização dos sistemas de produção implantado na 

Inglaterra no século XVIII que desencadeou os movimentos em defesa dos direitos dos 

trabalhadores. Na medida em que a máquina substituía o homem, um exército de 

desempregados se formava (CASSAR, 2014). 

As fábricas operavam em condições precárias e sub-humanas, os trabalhadores 

eram confinados em ambientes com péssima condição de higiene, com pouca 

iluminação, muito abafados e sujos. Os salários eram extremamente baixos e a 

exploração de mão de obra não dispensava crianças menores de 12 anos, e mulheres 

muitas vezes grávidas, que eram submetidos a jornadas de até 18 horas por dia, mas 

recebiam menos da metade do salário reservado aos homens adultos.  

Diante deste difícil e complexo cenário, muitas greves eclodiram e 

consequentemente revoltas sociais também. Começavam, então, as lutas por direitos dos 

trabalhadores. Os empregados das fábricas formaram as trade unions (espécie de 

sindicatos), que desencadearam movimentos por melhores condições de trabalho. Tais 

manifestações serviram de inspiração para a formação de movimentos organizados de 
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operários brasileiros.  

No Brasil, desde a abolição da escravatura, a fase embrionária da consolidação 

dos direitos trabalhistas perdurou por quatro décadas. As primeiras normas de proteção 

ao trabalhador surgiram a partir da última década do século XIX. Em 1891, o Decreto nº 

1.313 regulamentou o trabalho de menores. De 1903 é a lei de sindicalização rural e de 

1907 a lei que regulou a sindicalização de todas as profissões. A primeira tentativa de 

formação de um Código do Trabalho, de Maurício de Lacerda, é de 1917. No ano seguinte 

foi criado o Departamento Nacional do Trabalho. E em 1923 surgia, no âmbito do então 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o Conselho Nacional do Trabalho 

(CASSAR, 2014). 

Mas foi após a Revolução de 1930, com a subida ao poder de Getúlio Vargas, que 

a Justiça do Trabalho e a proteção dos direitos dos trabalhadores realmente 

despontaram. Em 26 de novembro daquele ano, por meio do Decreto nº 19.433, foi criado 

o Ministério do Trabalho. No governo Vargas foram instituídas as Comissões Mistas de 

Conciliação para os conflitos coletivos e as Juntas de Conciliação e Julgamento para os 

conflitos individuais (BRASIL, 2020). 

De fundamental importância é tratar sobre a Constituição de 1934, que, no 

Governo Provisório de Vargas, assegurava vários direitos trabalhistas – sendo a primeira 

do país a tratar dessa temática. Galvão (1981, p. 68-69), nessa toada, versa sobre a 

inicial apresentação, nesse diploma, de direitos tais quais: 

 
[...] salário mínimo, jornada de oito horas, proteção ao trabalho aos menores de 
14 anos, férias anuais remuneradas, indenização ao trabalhador despedido e 
assistência médica e sanitária ao trabalhador. Outros pontos importantes foram 
a criação da representação profissional na Câmara dos Deputados (...), a 
afirmação do princípio da pluralidade e da autonomia sindical (...) e a criação da 
Justiça do Trabalho, à qual, entretanto, não se aplicariam as disposições 
pertinentes ao Poder Judiciário. 

 

Nesse sentido, a Constituição outorgada de 1937 desempenhou fundamental 

papel no que tange ao modelo sindical também, dentre outros aspectos, conforme se 

observa: 

A Constituição, de 10.11.1937, sob a justificativa de que o Estado, sob as 
instituições existentes, não dispunha de meios normais de preservação e de 
defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo, e, com o apoio das Forças 
Armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, foi editada pelo então 
Presidente da República Getúlio Vargas, cujo Ministro da Justiça era o jurista 
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Francisco Campos. Era o Estado Novo, nitidamente intervencionista, 
principalmente na Ordem Econômica e Social. A greve foi proibida, por ser nociva 
à produção e, portanto, antissocial. O Sindicato passou a ser assistencial com 
funções delegadas até para impor contribuições a seus filiados, publicizando-se. 
Fixou-se o princípio do sindicato único, com a reserva legal de que só o Estado 
poderia reconhecer-lhe a legitimidade, mediante Carta Sindical.  
[...] Criou-se o Conselho da Economia Nacional (art. 57), com representantes de 
vários ramos da produção nacional, garantida a igualdade de representação entre 
empregadores e empregados, conforme cinco seções: 1) da indústria e do 
artesanato; 2) da agricultura; 3) do comércio; 4) dos transportes; e 5) do crédito. 
(FERRARI; NASCIMENTO; MARTINS, 1998, p. 56-57) 
 

As violações aos direitos humanos eram praticadas diariamente e a classe 

trabalhadora não era protegida por nenhuma legislação. Os fatos que contribuíram para 

que a CLT se tornasse um Código de suma importância para a época em que foi 

instituída, segundo os historiadores, foram dois: o de o Brasil ser um país agrário e os 

movimentos sindicais dos operários de São Paulo inspirados pelos imigrantes 

anarquistas vindos da Itália. A criação da CLT para o direito do trabalhador só se compara 

à promulgação da Constituição federal de 05 de outubro de 1988, chamada Constituição 

Cidadã, a mais democrática de todas já existentes no país.  

Nos avanços desta Constituição destacam-se: piso salarial proporcional à 

extensão e à complexidade do trabalho prestado; licença à gestante sem prejuízo do 

emprego e do salário com a duração de 120 dias; licença paternidade; irredutibilidade 

salarial e limitação da jornada de trabalho para 8 horas diárias e 44 horas semanais; a 

proibição de qualquer tipo de discriminação em relação a salário e critérios de admissão 

do trabalhador portador de deficiência. Está previsto também na Constituição Federal de 

1988 a proteção ao trabalhador contra a despedida arbitrária, sem justa causa, mas essa 

é outra questão, ainda não regulamentada, mas que a classe trabalhadora precisa lutar 

para conquistar. 

Sem dúvida, o direito do trabalho serviu para garantir ampliação de civilidade nas 

relações entre empresários e mão de obra, equilibrando os conflitos sociais e buscando 

preservar um núcleo de direitos vinculados a preservação da dignidade humana. 

Conforme citou o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro Carlos Alberto 

Reis de Paula, em seu discurso na comemoração dos 70 anos da CLT, enfatizou a 

necessidade de adaptação da CLT as mudanças trazidas pela evolução da sociedade, e 

esclareceu que: Os fundamentos que justificaram o surgimento do Direito do Trabalho 

são os mesmos que justificam a sua preservação. São os que ganharam conteúdo 
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constitucional a partir de 05 de Outubro de 1988 no Titulo da Constituição da Republica 

que cuida dos Direitos e Garantias Fundamentais. Como consagrado no artigo 170 da 

Carta Magna, a ordem econômica é originada na valorização do trabalho e na livre 

iniciativa. (SETENTA ANOS DA CLT, 2013).  

Ainda sobre a atualização: A CLT, como toda Legislação, deve ser atualizada não 

apenas para compilar a legislação esparsa criada posteriormente, mas também corrigir 

os arcaísmos e se adaptar as mudanças trazidas pela evolução da sociedade, 

principalmente por uma lógica produtiva pós-fordista. Essa atualização, no entanto, deve 

ser feita sem afetar o núcleo principiológico do Direito do Trabalho, buscando dar 

efetividade aos direitos fundamentais e garantidos pela Constituição de 1988. Deve-se 

sempre reafirmar a proteção dos direitos básicos do trabalhador e a busca da efetiva 

representatividade pelas entidades sindicais. (SETENTA ANOS DA CLT, 2013). Para ele, 

o termo atualizar, deve ser usado em lugar do termo flexibilizar, “esse “flexibilizar”, 

significa reduzir, diminuir. Isso como filosofia não pode ser acolhido. O trabalho, a 

valorização do trabalho é fundamental para a organização da sociedade. É fundamental” 

(PAULA apud YAMAMOTO, 2013, P. 94).  

E completa dizendo, “para você organizar o Brasil, do ponto de vista econômico, 

você não pode querer desvalorizar o trabalho. E esse é o argumento que eu uso sempre 

para dizer que não é a questão de flexibilizar. A questão da CLT é ajusta-la, é faze-la 

mais adequada aos tempos de hoje” (PAULA apud YAMAMOTO, 2013, P. 106).  

Para o presidente do TST, a CLT permite uma estratégia muito “interessante” para 

regular as relações entre empregados e empregadores: a conciliação; o caminho está 

claro, é preciso que trabalhadores e patrões sejam capazes de chegar a acordos que 

atendam as duas partes. “Às vezes fico desconfiado que as pessoas, ao invés de querer 

conversar para encontrar o caminho, encontrar consenso, elas querem conversar para 

sustentarem seu ponto de vista. Aí é difícil” (PAULA apud YAMAMOTO, 2013, P. 109).  

De acordo com Raphael Augusto Campos Horta (apud ROVER, 2013), “A CLT 

precisa abandonar o apego excessivo as pessoas físicas e se voltar também para a 

realidade das pessoas jurídicas, motores econômicos do país”. Segundo o advogado, a 

CLT precisa se modernizar para incorporar verdadeiros princípios da flexibilização e da 

autonomia privada coletiva, consagrados na própria Constituição. 



23  

 Há uma outra corrente referente a flexibilização, que é a corrente do garantivismo 

laboral clássico, diz Feliciano (2013), que o garantismo social clássico haveria de ceder 

a logica do economicamente possível, para o bem da preservação dos empregos. Neste 

sentido é o pensamento de Nascimento (apud FELICIANO, 2013, P. 135): A flexibilização 

do direito do trabalho faria dele um mero apêndice da Economia e acabaria para 

transformar por completo a sua fisionomia originária. o direito do trabalho deixaria de ser 

uma defesa do homem contra a sua absorção pelo processo econômico mesmo que com 

sacrifícios insuportáveis dos trabalhadores que foram afetados e instabilizados por estas 

mudanças. 
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2. A REFORMA TRABALHISTA DE 2017 E SEUS ASPECTOS GERAIS (LEI Nº 

13.467 DE 2017) 

2.1. MOMENTO HISTÓRICO DA FORMULAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA 

A Reforma Trabalhista no Brasil ocorreu em 2017 e representou uma grande e 

significativa mudança na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O texto legislativo foi 

instrumentalizado através da Lei nº 13.467/17. Segundo o governo da época, o objetivo 

principal da reforma foi o combate ao desemprego e a crise econômica no país, que teve 

início em 2014. Dentre outras inúmeras alterações instauradas, a reforma estabeleceu o 

trabalho intermitente no Brasil e intensificou o teletrabalho (FILGUEIRAS, 2017). 

O projeto de lei que envolve a Reforma Trabalhista, foi proposto pelo ex-presidente 

da República Michel Temer, que após o impeachment de 2016, assumiu o lugar da 

Presidente Dilma Roussef, presidente esta legítima eleita pelo povo. 

Em dezembro de 2016, começou a tramitar na Câmara dos Deputados o projeto 

de lei que alteraria a CLT. Desde então, em sua tramitação, o projeto vinha passando por 

inúmeros debates e aglutinando emendas, como por exemplo, a proposta do fim da 

obrigatoriedade da contribuição sindical, que foi incluída pelo relator Rogério Marinho, do 

PSDB (COLOMBARI, 2016). 

O projeto foi aprovado na Câmara dos deputados em 26 de abril de 2017 por 296 

votos favoráveis e 177 votos contrários. No Senado Federal, foi aprovado em 11 de julho 

por 50 a 26 votos. Foi sancionado pelo Presidente da República no dia 13 de julho sem 

vetos. A lei entrou em vigor no país a partir de 11 de novembro do mesmo ano (120 dias 

após sua publicação no diário oficial), a Lei 13.467 alterou mais de cem pontos da CLT 

(FILGUEIRAS, 2017). 

A reforma foi veemente criticada e reprovada pela Central Única dos 

Trabalhadores e de outros sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho, pela 

Organização Internacional do Trabalho, pela Ordem dos Advogados do Brasil, dentre 

outros. Porém, foi defendida por economistas e empresários, bem como pelo presidente 

do Tribunal Superior do Trabalho (TST) à época, Ives Gandra Martins Filho (BONFIM 

2017). 

Há diversas ações no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a 
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constitucionalidade de certos pontos da reforma trabalhista. Um dos pedidos foi 

promovido pela Procuradoria-Geral da República, questionando o pagamento de custas 

judiciais e honorários de sucumbência. Sindicatos também ingressaram com ações 

questionando a constitucionalidade do trabalho intermitente e do fim da contribuição 

sindical. Neste cerne, no dia 29 de junho de 2018, o tribunal compreendeu ser 

constitucional o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical (AROUCA, 2018). 

Com o surgimento da reforma trabalhista aprovada, incontáveis alterações foram 

introduzidas o objetivo de incentivar a negociação direta entre os Sujeitos coletivos do 

Direito do Trabalho, distanciando a aplicação das normas de ordem pública com objetivo 

de prevalecer o negociado entre as partes (FILGUEIRAS, 2019). 

O Brasil propõe a flexibilização dos direitos sociais ao argumento de geração de 

empregos e, para tanto, a proposta retira da tutela estatal diversos direitos sociais 

fundamentais para realocá-los nas mãos dos entes sindicais representantes dos 

empregadores e dos empregados, gerando muitas vezes precarização do trabalho face 

à atual conjuntura econômica refratária à negociação coletiva por parte dos Sindicatos, 

com índices de desemprego estruturais1 e forte demanda de mão de obra, diminuindo o 

poder de barganha dos trabalhadores (FILGUEIRAS, 2019). 

Nesse sentido, se observa: 

Em outra visão, ao tempo em que privilegia o negociado sobre o legislado, 
afastando a interferência do Estado para prestigiar uma lógica privatista de 
concretização, nos modelos do espírito da lei do Código Civil de 1916, que 
enfatizava a lógica formal da cláusula contratual em detrimento da real intenção 
das partes, a reforma, por seu turno, cria critérios objetivos ao magistrado 
trabalhista para precificar a indenização por dano moral, parametrizando valores 
de acordo com o legislador reformista., transformando o trabalhador na única 
categoria de cidadão cuja indenização por dano extrapatrimonial será precificada 
de acordo com os novos padrões legislativos a entrarem em vigência a partir de 
11.11.17, dado o período da vacatio legis. (OLIVEIRA, 2018, p. 29). 

 
As modificações propostas alteram o conteúdo do contrato social coletivo 

pactuado em 1988 que reflete na Constituição Federal de 1988, privilegiando diversos 

direitos sociais e trabalhistas no contexto dos artigos 5º, 6º e 7º da CFRB/88 que 

contemplam o Princípio do não retrocesso social, ao admitir outros direitos sociais que 

visam o progresso e crescimento da classe trabalhadora (OLIVEIRA, 2019). 

O papel do Direito após a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 visou à 

hermenêutica constitucional trabalhista que ergueu uma barreira entre o empresariado e 
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o empregado (SUPIOT, 1994), de modo a minimizar desigualdades entre o trabalhador 

hipossuficiente e o empresário, equilibrando uma relação histórica e economicamente 

desigual. 

Essa ruptura do pacto social de 1988 com consequente relativização dos direitos 

fundamentais sociais pode ser explicada em parte por Autores como Boaventura de 

Sousa Santos, que evidencia a carência de força política das classes populacionais para 

assegurar a continuidade das ações estatais de proteção social construída ao longo do 

século (INÊS OLIVEIRA, 2018). 

A escolha entre as diferentes possibilidades institucionais no horizonte regulatório 

vai transformando-se ao sabor do processo político. Portanto, não se deve atribuir a 

ineficácia do direito regulatório às limitações que são inerentes ao processo de regulação, 

pois tais limitações são estratégicas e dependem, em especial, do poder político. O 

padrão de eficácia se altera de acordo com as políticas econômicas e sociais (SANTOS, 

2002). 

 

2.2. AS PROMESSAS DA REFORMA TRABALHISTA: COMBATE AO DESEMPREGO 

E REDUÇÃO DA FORMALIDADE. 

Sancionada em julho de 2017, e em vigor desde novembro daquele ano, a Lei nº 

13.467/17, conhecida como reforma trabalhista, foi criada com os objetivos declarados 

de aumentar o número de postos de trabalho e a formalização dos vínculos no Brasil. 

O meio escolhido para alcançar os referidos objetivos foi a introdução de um 

grande conjunto de modificações na legislação trabalhista que miram, em sua quase 

totalidade, diminuir custos (direta ou indiretamente) dos empresários, que teve sua 

origem da relação com os trabalhadores: custos relacionados à contratação, à 

remuneração, aos intervalos e deslocamentos, à saúde e segurança, à manutenção da 

força de trabalho, à dispensa e às consequências jurídicas do descumprimento da 

legislação (KREIN, 2019). 

Investigar se o corte de custos do trabalho determina ou contribui para a criação 

de ocupações subsidia um debate fundamental sobre a sociedade em que vivemos. A 

análise permite explicitar e refletir sobre a dinâmica e as possibilidades do processo 

distributivo no capitalismo. O objetivo geral deste capítulo é justamente contribuir com 
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esse debate. Para isso, buscam-se avaliar os impactos da reforma trabalhista no Brasil 

no que concerne ao incremento dos empregos e da formalização (VERÁS DE OLIVEIRA, 

2019). 

São dois os principais argumentos deste texto. Primeiro: após quase 3 anos em 

vigor, a reforma não cumpriu com a promessa de expansão dos empregos e da 

formalização: as taxas de desemprego têm sofrido poucas mudanças (tanto o 

desemprego aberto, quanto a subutilização da força de trabalho), e os níveis de 

informalidade têm crescido. O surgimento da grande maioria dos postos de trabalho nos 

30 meses posteriores à vigência da lei 13.467/17 é dificilmente atribuível, mesmo por 

hipótese, às novas modalidade de contratação, pois não se enquadra nas alterações 

previstas ou em qualquer legislação vigente. Se não foram relevantes para a abertura 

das ocupações, as alterações introduzidas na legislação provavelmente contribuíram 

para a forma que elas estão assumindo. Inclusive há indícios de que a reforma tem 

colaborado para elevar a informalidade (FILGUEIRAS, 2019).  

Além disso, Carvalho (2019, p. 10) destaca que a rotatividade também seria 

afetada, notando: 

Uma das mais comuns críticas à legislação trabalhista no Brasil é que a proteção 
durante o desemprego, notadamente o FGTS e a conjunção com o seguro-
desemprego, estimula a rotatividade. Em que pese, ser uma questão em aberto 
o quanto a alta rotatividade no Brasil, é causada pela legislação ou consequência 
de uma economia instável com excesso de mão de obra pouco qualificada (o que 
desestimula investimento em capital humano específico à empresa), é bastante 
documentado o impacto negativo da legislação brasileira sobre a rotatividade dos 
trabalhadores.7 Entretanto, a reforma não altera os incentivos para trabalhadores 
que possam acessar o seguro-desemprego, na verdade apenas identifica que a 
maior parte dos empregos no país é de curta duração e procura reduzir os custos 
de demissão nesses casos. Por não permitir acessar o seguro-desemprego, a 
reforma não retira os incentivos atuais que geram a rotatividade, e a rescisão 
recíproca deverá ter um impacto limitado sobre ela. Novamente parece haver 
uma contradição na reforma trabalhista. Restringiu-se atacar de forma mais 
profunda uma importante distorção gerada pela legislação aparentemente por 
questões fiscais, enquanto não houve levantamento dos impactos fiscais da 
composição do salário no Artigo 457. 
 

Se a constatação de que, após a reforma, desemprego e informalidade não foram 

reduzidos é algo pouco controverso, os nexos causais para explicar esse fracasso são 

pouco, mal ou nada debatidos nos meios de comunicação, particularmente na grande 

mídia, que se restringe a repetir o senso comum sobre a relação entre direito do trabalho 

e emprego inspirado na teoria econômica dominante e suas ramificações.  
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Diante do não cumprimento dos objetivos declarados da reforma, ao invés de se 

propor um debate profundo sobre a regulação do trabalho no país, adota-se a estratégia 

de afirmar que é preciso mais tempo para que a reforma atinja suas metas, ou de que é 

necessário cortar ainda mais direitos (com ou sem o eufemismo da “flexibilização”) para 

alcançar tais promessas (KREIN, 2019). 

Dada a trajetória da economia brasileira, especialmente nos últimos 30 anos, há 

informações suficientes para a construção de indicadores que viabilizem uma análise 

consistente da relação entre custos do trabalho e nível de emprego, e esse é o principal 

método adotado para a presente análise. Serão utilizados, basicamente, indicadores de 

estatística descritiva para testar hipóteses vigentes e tentar identificar possíveis 

causalidades, explicitando as relações verossímeis que tornem os argumentos claros e 

acessíveis a um público mais amplo do que o estritamente acadêmico (AROUCA, 2018). 

As características estruturais e conjunturais da economia brasileira e do cenário 

internacional indicam que a diminuição de direitos e da renda do trabalho, ao menos no 

Brasil, não contribuíram, não estão contribuindo e tendem a não contribuir para a 

ampliação do emprego. Provavelmente, pelo contrário, a elevação da renda do trabalho 

e da população coberta por direitos pode ter colaborado para (ou, no mínimo, não 

impediu) o crescimento do emprego no período de expansão que se encerrou em 2014 

(ADASCALITEI; MORANO, 2015). 

A criação de empregos requer ações em várias frentes: a primeira é a flexibilização 

do mercado de trabalho brasileiro, criando, ao contrário do que existe hoje, incentivos 

para a contratação de mão-de-obra. As intervenções influenciam as oportunidades e 

incentivos para que as empresas invistam na produção, criem empregos e cresçam. 

Portanto, há um dilema permanente entre a extensão dos direitos assegurados por lei 

aos trabalhadores e o estímulo ao funcionamento e expansão do setor produtivo.  

Contudo, no Brasil, a legislação trabalhista não sofreu mudanças profundas 

(apesar de algumas serem importantes) nos anos 1990 e 2000, tendo sido mantida a 

estrutura da regulação do trabalho. Reformar a CLT é uma demanda que desde então 

permanece nos horizontes empresariais e patronais (DUTRA, 2019). 

Com a crise de 2018, a promessa de redução do desemprego por meio das 

reformas trabalhistas ganha novo impulso no cenário internacional, e cresce, de fato, o 
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número de alterações legislativas em diversos países. No Brasil, com a crise estabelecida 

alguns anos depois, as forças empresariais finalmente conseguiram implementar a 

reforma que desejavam, sendo anunciada pelo ocupante da chefia do poder executivo à 

época como uma “saída para manter empregos” (MATOSO, 2016).  

O Parecer que consolidou a reforma no Congresso se baseou na mesma 

justificativa: Escudada no mantra da proteção do emprego, o que vemos, na maioria das 

vezes, é a legislação trabalhista como geradora de injustiças, estimulando o desemprego 

e a informalidade. Temos, assim, plena convicção de que essa reforma contribuirá para 

gerar mais empregos formais e para movimentar a economia. 

Em suma, no debate econômico, há uma leitura que pressupõe que custo do 

trabalho determina o emprego. Se a ideia for de determinação, pararíamos por aqui a 

análise, pois o resultado empírico pós-reforma refuta tal postulado. Portanto, a reforma 

só pode atuar como uma variável não determinística, e a análise dos seus impactos nas 

decisões empresariais pode considerar que sejam positivos, negativos ou irrelevantes. 

Esse eventual impacto se relaciona com outros fatores que independem da reforma para, 

em sinergia, explicar a dinâmica do emprego (AROUCA, 2018). 

Assim, a análise da reforma requer ter em mente que há 3 fenômenos diferentes 

que ocorrem de forma dinâmica. Os dois primeiros são os possíveis impactos da reforma 

e estão necessariamente relacionados. O terceiro fenômeno é o próprio nível de 

emprego, que pode estar ou não relacionado, em alguma medida, à reforma. Em síntese, 

temos: 

A efetividade da reforma é questionável (ou seja, se as novas normas passam a 

ser aplicadas nos contratos): A alteração na legislação pode ou não se efetivar, portanto, 

pode ou não reduzir custos do trabalho, que é seu impacto direto mais provável, caso se 

espalhe pelo mercado de trabalho. 

Quanto aos impactos da reforma no nível de emprego (podem ser subjetivos ou 

objetivos): Primeiro, mesmo antes de produzir impactos por sua efetividade (ou mesmo 

sem ser aplicada depois da sua vigência), ela pode estimular os empresários na sua 

decisão de investimento/contratação (DARI KREIN, 2019). 

Fora ou para além dessa hipótese motivacional, se a reforma for efetiva, ela pode 

impactar o emprego. Esse impacto, contudo, depende de fatores que vão se relacionar 
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diretamente com a reforma (particularmente a estrutura da economia e o perfil dos 

empresários envolvidos). Não dá para garantir, sem considerar essas variáveis, se o 

impacto da reforma será positivo, negativo ou irrelevante. 

A relação entre esses fatores e a reforma podem incentivar ou alterar de fato o 

emprego, na medida em que há aumento do lucro e incite (ou efetive) investimentos. 

Quando reduzam demanda e desencoraje (ou diminua) investimento. É também possível 

que a relação não produza impacto relevante nas decisões empresariais.  

Assim, cortes de custos podem colaborar para aumento da demanda 

(investimento/produção); ou corte da renda do trabalho pode ter influência negativa na 

demanda. A influência que vai prevalecer nas decisões empresariais depende; A) Do 

impacto da reforma nos lucros e na demanda; e B) Do impacto da reforma no 

empresariado envolvido. Contudo, seja influenciando, seja alterando efetivamente o 

emprego, o resultado final do nível de ocupação pode não ser coerente com o impacto 

da (FILGUEIRAS, 2019). 

Compreende-se que o nível de emprego após a Reforma: Assim, o impacto (se 

existir) da Reforma pode ser reduzido ou mesmo superado. A alteração no emprego 

relacionada à Reforma (ou o incentivo que ela dá) é confrontada com outras variáveis. 

Estas podem impedir o resultado, anulando o incentivo (não investe), 

Em suma, o nível de emprego pode ter como um dos fatores a Reforma, a 

depender de determinadas circunstâncias, mas ainda assim depende de vários outros 

que podem ratificar ou suplantar essa influência. Ou seja, sendo o impacto da reforma 

um incentivo ou mesmo que haja contratações (ou demissões) relacionadas à reforma, 

elas podem ser suplantadas por inúmeras outras variáveis não relacionadas à reforma 

(como preço de commodities, liquidez internacional, novas matérias primas, e, 

especialmente, outras políticas públicas). Esta é uma questão central para o debate, pois 

institui seu caráter necessariamente não determinístico (DUTRA, 2019). 

Não é possível generalizar quais serão as consequências de uma reforma no nível 

de emprego, ainda com o fator de influência, pois elas dependem diretamente das 

características da economia de cada país e da conjuntura internacional. Analisa-se 

quanto generalização que a reforma nunca é a única solução, nem medidas suficientes, 

para a criação de empregos.  
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Outras políticas, mesmo na hipótese de eventual influência positiva de uma 

reforma, podem estimular o emprego. Portanto, reforma que “flexibiliza” (reduz) direitos 

é uma opção política sobre o que se quer das condições de vida e trabalho da população 

de um país. Isso porque também é possível generalizar uma das consequências de uma 

reforma que “flexibiliza” a legislação, caso seja efetiva: promoção da precarização do 

trabalho (SCHERER, 2019). 

 

2.3. OS IMPACTOS DA REFORMA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Atingindo diretamente mais de 100 milhões de pessoas em nosso país, a 

regulação do trabalho demanda um debate minimamente racional. É verdade que, de 

uma parcela privilegiada dos interessados, não há como esperar outra coisa que não a 

reprodução de qualquer narrativa que justifique seus reais interesses. Todavia, aqueles 

que não partem de a priori irredutíveis podem e precisam acessar a história e as 

evidências concretas para se posicionar. Para que isso aconteça, é necessário que o 

presente debate transcenda os restritos espaços que costuma ocupar (BONFIM, 2018). 

Hipoteticamente, custos trabalhistas podem incentivar, dificultar ou terem impacto 

irrelevante na geração de empregos, a depender de inúmeras variáveis. No caso do 

Brasil, contudo, as evidências empíricas não sugerem que direitos tenham prejudicado o 

emprego nos últimos 30 anos. 

Não bastasse, mesmo que não houvesse grandes evidências que desautorizam a 

dicotomia entre direitos e emprego, é preciso ficar claro que direito do trabalho e seus 

rendimentos são uma questão eminentemente política, pois a relação de emprego (numa 

democracia) está, por definição, sujeita a limites morais que fazem com que a ocupação 

não seja um fim em si.  

Quanto às políticas públicas escolhidas para dirigir o processo de acumulação não 

precisam penalizar os mais fracos; ou seja, mesmo na hipótese de que redução de 

direitos estimulem novas ocupações, outras políticas podem ser adotadas para elevar o 

nível de emprego sem piorar as condições de vida dos trabalhadores. 

Após a reforma, a hipótese de animação subjetiva dos empresários pela mudança 

na legislação do trabalho não ocorreu. A história tem indicado que simpatias, seja por leis 

ou por governo, não movem investimentos no Brasil. 
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Mesmo com a diminuição de custos do trabalho após a reforma, não há qualquer 

evidência de que isso tem sido incentivado crescimento da produção. Provavelmente, 

pelo contrário, tem restringindo o aumento do consumo.  

É fato que a economia pode crescer com redução dos salários e aumento da 

desigualdade, como aconteceu na ditadura, contudo, um crescimento como aquele 

ocorreria provavelmente apesar da reforma – relacionado a outras variáveis e políticas 

públicas diferentes das atuais (Estado dirigindo a acumulação, ou algum fato externo 

imponderável, como crescimento brutal da demanda pelos produtos que exportamos) –, 

e não por influência dela. Os empresários que atuam no Brasil, em regra, parecem 

condicionar suas inversões a uma expansão prévia e exógena (sem sua participação) da 

demanda (AROUCA, 2018). 

. 
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3. O TELETRABALHO NA PERSPECTIVA DA REFORMA TRABALHISTA  

3.1. O TELETRABALHO E A REFORMA  

Não é novidade que nos últimos anos estamos vivenciando uma verdadeira 

revolução tecnológica, que a cada ano vem se intensificando e se aprimorando, com a 

criação de vários meios de acesso ao mundo virtual e no campo da informática, tornando 

cada vez mais fácil o desenvolvimento de atividades e, principalmente, comunicação. 

Devido a esse grande crescimento, o cenário trabalhista também se desenvolveu 

e se modificou adaptando-se a nova realidade, que trouxe mudanças positivas com a 

introdução de tecnologias de informação e comunicação para as relações de trabalho. 

Tanto o ambiente industrial como a prestação de serviços em outros locais, adotaram 

essas novas tecnologias. 

Se antes a relação de trabalho era pautada na territorialidade (sempre exigindo o 

desempenho presencial), e com contagem de tempo. Atualmente passou a ser pautada 

nos resultados e metas atingidas. Com o avanço da tecnologia e a nova visão 

proporcionada por ela, surgiu uma nova modalidade de trabalho, que vem se tornando 

cada vez mais usual, chamada de teletrabalho (BONFIM, 2019). Isso porque, com as 

muitas possibilidades e facilidades de comunicação entre empregado e empregador, o 

local da realização do trabalho e o controle do tempo passam a ser menos relevantes do 

que outrora. 

Devido ao crescimento dessa modalidade de trabalho, a Lei nº 13.467/17- Reforma 

Trabalhista, inseriu na CLT um capítulo para tratar deste tema, dispondo sobre conceitos 

inerentes a classe, que é denominada pelo legislador de Teletrabalho (TOMAZI, 2019). 

O teletrabalho, como bem explica o legislador: 

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços 
preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de 
tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se 
constituam como trabalho externo. (BRASIL, 2017) 
 

Ou seja, podemos observar duas características básicas: a primeira possui relação 

com o ambiente da prestação de serviços, que deve ser realizado fora da sede da 

empresa, mas não necessariamente no domicílio do empregado, podendo ser 

desenvolvido em qualquer ambiente da preferência do trabalhador (BONFIM, 2019). 
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A outra é em relação a forma do trabalho, onde a questão não é somente trabalhar 

à distância, mas sim através do uso de tecnologia, os denominados mecanismos 

“telemáticos”, ou seja, o trabalho realizado com computadores e outros meios de 

informação, comunicação e tecnologia, que proporcionam a realização e envio das 

tarefas designadas, a produção de resultados e a interação entre empregados e 

empregador. 

Os principais benefícios trazidos pelo teletrabalho são: flexibilidade de horários, 

economia do tempo gasto com locomoção e transporte, também maior convívio familiar. 

Já os malefícios giram em torno do isolamento, falta de interação entre os outros 

funcionários, menor proteção da inspeção laboral, dentre outras desvantagens. Devido a 

isso, o texto trazido pela Reforma Trabalhista aborda questões inerentes aos 

empregados que trabalham através desse regime. Visa-se colocar normas a serem 

seguidas na relação contratual, buscando atenuar riscos e problemas decorrentes do 

teletrabalho, além de tornar uniforme critérios que antes não possuíam regulamentação 

(TOMAZI, 2019). 

Uma questão importante trazida pela lei, no §2º do art. 75-C da CLT, é sobre a 

alteração do regime de teletrabalho para o regime presencial pelo empregador, mediante 

acordo com o trabalhador ou de forma unilateral. Também é abordada a questão da 

aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos utilizados para desenvolver a 

atividade, onde se observa:  

 
Artigo 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, 
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura 
necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso 
de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. 
(BRASIL, 2017) 
 

Assim, fica claro que ao teletrabalho é aplicada a flexibilização contratual trazida 

pela Reforma, que dá ao empregador e ao empregado maior liberdade para pactuar as 

cláusulas contratuais e acordar sobre grande parte do vínculo empregatício. 

Com relação aos acidentes de trabalho, fica expresso: 

 
Art. 75 – E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa 
e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes 
de trabalho.  
 



35  

Parágrafo único.  O empregado deverá assinar termo de responsabilidade 
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. (BRASIL, 
2017) 
 

Apesar de não constar expressamente na CLT a responsabilidade do empregador 

por danos decorrentes do teletrabalho, os Enunciados nº 72 e 83 aprovados na 2ª 

Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho dispõe entendimento no sentido 

que: 

[...] o regime de teletrabalho não exime o empregador de adequar o ambiente de 
trabalho às regras da NR-7 (PCSMO), da NR-9 (PPRA) e do artigo 58, § 1o, da 
Lei 8.213/91 (LTCAT), nem de fiscalizar o ambiente de trabalho, inclusive com a 
realização de treinamentos. (VOLIA, 2019, p. 83) 
 

Deste modo, podemos observar que a regulamentação do Teletrabalho preencheu 

uma lacuna na lei e trouxe uniformidade de entendimentos que estavam em discussão. 

Entretanto, muitas questões ficaram omissas, como o ônus da prova em caso de 

demanda processual, a responsabilidade do empregador em acidentes decorrentes da 

prestação de serviços e doenças ocupacionais e as horas extras, por exemplo, que ainda 

dependem do posicionamento jurisprudencial.  

A previsão legal para o teletrabalho aparece no artigo 6º da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), que afasta as distinções 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.  

O parágrafo único do dispositivo, introduzido em 2011, estabelece que: 

 
[...] 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. (BRASIL, 2011) 
 

A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) introduziu um novo capítulo na CLT 

dedicado especialmente ao tema: é o Capítulo II-A, “Do Teletrabalho”, com os artigos 75-

A a 75-E). Os dispositivos definem o teletrabalho como  

 
[...] a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do 
empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação 
que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. (BRASIL, 2017) 
 

Assim, operações externas, como as de vendedor, motorista, ajudante de viagem 

e outros que não têm um local fixo de trabalho não são consideradas teletrabalho. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm
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De acordo com o texto, embora o trabalho seja realizado remotamente, não há 

diferenças significativas em relação à proteção ao trabalhador. “Os direitos são os 

mesmos de um trabalhador normal. Ou seja, vai ter direito a carteira assinada, férias, 13º 

salário e depósitos de FGTS”, explica o Ministro Agra Belmonte, do Tribunal Superior do 

Trabalho (BRASIL, 2017). 

Fato é que, para que o teletrabalho seja bem-sucedido, é importante que haja um 

interesse tanto do empregador quanto do empregado, com todas as condições devidas 

e ajustadas no contrato de trabalho. Contudo, sabe-se que esse meio de exercício laboral 

possui vantagens e desvantagens, ao empregado e ao empregador, o que será abaixo 

devidamente explanado. 

 

3.2. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO TELETRABALHO 

Assim como todo e qualquer trabalho essa modalidade de trabalho a distância 

possui suas vantagens e desvantagens. Iremos elencar a seguir tais ponderações. 

Há vantagens advindas com o teletrabalho e estas atingem tanto o patrão como o 

empregado. Evitar os longos deslocamentos, aumento de produtividade, redução de 

custos e formação de novos campos de trabalho são pontos positivos. Por outro lado, 

como há também desvantagens (FINCATO 2017).  

Para o empregado, as desvantagens mais apontadas foram o isolamento social e 

falta de interação com outros funcionários e também, reduz-se as oportunidades de 

carreira ou até mesmo sua ausência; para os empregadores, são citadas a falta de 

lealdade dos teletrabalhadores com a empresa em termos de comparecimento; a falta de 

legislação; as objeções feitas pelos sindicatos a esta forma de trabalho e a forte 

dependência da tecnologia (SOBRATT 2017).  

Diante disso, o teletrabalho atende às necessidades e exigências de um mundo 

empresarial pautado na eficiência e no lucro, sem dissociar prioridades como a competição 

de mercado e as reduções de espaço e custos, compartilhando benefícios e contribuindo 

com a sustentabilidade econômica, ambiental e social. Atitudes estas consideradas 

estratégias fundamentais na atualidade, diante do crescimento exacerbado da humanidade 

e o consumo ilimitado em meio aos riscos de deficiência das reservas naturais, procurando 

atender as necessidades presentes sem comprometer gerações futuras. 
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Para a empresa há diminuição de custos, pois pode eximir vale transporte, 

despesas com as instalações como água, energia, aluguel, telefone, higienização, 

móveis, dentre outros impostos. O ponto essencial é a produtividade porque quando 

labora fora do ambiente da empresa, o teletrabalhador pode exercer suas funções com 

maior motivação e liberdade, pelo fato de não estar no mesmo local que seus chefes. 

Além disso, teletrabalho recupera e valoriza a melhor parte do artesanato e da 

indústria, e que permite retorno às pequenas unidades produtivas ou mesmo ao trabalho 

em casa. No artesanato, as oficinas eram separadas umas das outras, ao contrário do 

momento atual em que cada unidade produtiva é ligada às outras por via telemática, pois 

as matérias-primas não são materiais, mas imateriais. 

Os benefícios podem ser delineados como financeiros, econômicos e redutores do 

absenteísmo e rotatividade de pessoal para as empresas. É comprovada a melhora da 

continuidade das operações, redução de custos diversos e melhores resultados no 

trabalho. A experiência das empresas demonstra que o teletrabalho, representa muitas 

vantagens face a algumas desvantagens (SOBRATT, 2017).  

Em princípio, pode ocorrer redução dos custos tradicionais, tais como aluguéis, 

consumo de energia elétrica, gás e água, vale-transporte, auxílio-combustível e 

estacionamento. Em contrapartida, influi na redução da quantidade de pessoas 

transitando pelas ruas, contribui para a diminuição dos acidentes de trânsito, dos 

acidentes de trabalho, colabora com a questão ambiental, entre outros. E um ponto 

interessante é o respeito e fidelidade do trabalhador diante da confiança conferida pela 

empresa ao lhe proporcionar a oportunidade de trabalhar na segurança e aconchego do 

lar, priorizando sua qualidade de vida (SOBRATT, 2017). 

Observa-se que na contratação de um teletrabalhador há flexibilidade, já que sua 

admissão pode ocorrer, e não haver contato pessoal do responsável pela empresa e o 

empregado. Desta forma, admite-se que empresas internacionais contratem um 

teletrabalhador, já que o serviço deve ser realizado através de equipamento tecnológico 

fornecido pela empresa. 

Por outro lado, a produtividade do teletrabalhador se sobressai sobre todas as 

vantagens, posto que redobrará seus esforços para atingir determinada meta, pois 
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somente assim conseguirá obter o seu salário, já que geralmente não labora por hora ou 

dia, mas sim por produtividade. 

Para o teletrabalhador há diversas vantagens, dentre elas, mais tempo para 

dedicar-se à família, tendo em vista que o labor será realizado no próprio domicílio ou em 

local mais próximo a sua residência; o que aumenta a convivência com seus filhos, 

esposo, esposa e outros familiares (BONFIM, 2019).  

Outro fator importante é a redução dos gastos com deslocamento realizado 

diariamente para a empresa, seja por automóvel próprio, ônibus ou metrô. Mesmo sendo 

escritório mais próximo da residência do teletrabalhador, há redução de gastos e tempo 

e isso faz com que o empregado trabalhe por mais tempo pois também gastará menos 

tempo se locomovendo para o trabalho. 

É importante destacar os riscos que traz para o teletrabalhador enfrentar 

diariamente o trânsito para se locomover até a empresa. Se o mesmo for trabalhar com 

o seu próprio carro, além dos gastos com combustível e manutenção, possui diversos 

riscos inerentes como: colisões, furtos, roubos, além do cansaço e estresse que o trânsito 

causa para o motorista, além de não correr o risco de sofrer um acidente de trabalho, o 

que também é muito bom para a empresa, que não terá gastos adicionais caso isso 

ocorra. 

Muitos obreiros enfrentam diariamente ônibus ou metrô para conseguirem se 

deslocar até o lugar do labor e vivenciam o caos social da superlotação dos meios 

públicos de transporte, o que causa maior estresse ao trabalhador depois de um longo 

dia de jornada (TOMAZI, 2020).  

A introdução do teletrabalho na prática laborativa da empresa, requer 

planejamento, assim como análise das atividades propostas à prática desta modalidade 

de modo a efetivar os objetivos organizacionais anteriormente citados. Estas 

normatizações em caráter geral, bem como adequações do contrato de trabalho são 

medidas que possibilitam base documental que a sustente. O teletrabalho conforme 

estabelece o art. 6º da CLT (BRASIL, 1943), não distingue o trabalho realizado no 

estabelecimento do empregador do executado no domicílio do empregado ou o realizado 

a distância desde que esteja caracterizada a relação de emprego.  
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Considerando que, em relação ao domicílio, entende-se como o local de prestação 

do serviço e o vínculo empregatício é caracterizado pela subordinação, em que pese o 

parágrafo único do mesmo artigo fazer relação à subordinação jurídica através dos meios 

telemáticos e informatizados de comando. Neste sentido, evidencia-se que a efetivação 

do teletrabalho é substancialmente concreta, a partir de que há argumentos capazes de 

produzir efeitos, que podem ser positivos ou negativos. Sendo que efetividade não se 

confunde com eficiência ou eficácia (GODINHO, 2019). 

Para tanto são imprescindíveis os cuidados na implantação dessa modalidade de 

prestação de serviços, cujas vantagens podem ser enumeradas e incontestáveis, bem 

como, acrescentam-se as possíveis desvantagens, cujas acepções serão elencadas em 

momento posterior no decorrer da contextualização deste trabalho. 

Considerando que certas características do teletrabalho, como a flexibilidade de 

horário, a ausência física do empregador, a desconcentração ou o tipo de trabalho 

realizado ainda ocasionam confusão com o trabalho autônomo. 

Neste contexto, transcreve-se a justificativa apresentada ao Congresso Nacional 

por Eduardo Valverde, autor do Projeto de Lei que deu origem a Lei n 12.551/2011: 

 
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 teletrabalho 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. (BRASIL, 2004) 

 
Destaca-se a inovação legislativa teve a finalidade de atribuir à atividade prestada 

pelo teletrabalhador o status de legítima relação de emprego. Assim, o teletrabalho não 

se distingue de outras modalidades se presentes os requisitos da relação empregatícia. 

O teletrabalhador possuirá ainda o poder de administração do seu tempo, não 

tendo obstrução de registro de horário ou de cartões de pontos, possibilitando maior 

flexibilidade entre labor e deveres diários com a família e amigos e lazer (TOMAZI 2019). 

Outra vantagem social muito relevante é a inclusão de pessoas com deficiência. 

O teletrabalho pode ser uma solução para as empresas que atuam com mais de 100 
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(cem) funcionários, pois estas empresas precisam contratar determinado percentual de 

funcionários com necessidades especiais. 

Considerando que o maior problema deste tipo de contratação é a falta de 

acessibilidade às vagas, fator determinante para seu preenchimento. Segundo 

informações constantes das empresas, não há candidatos em número suficiente, e 

menos ainda para as vagas que exigem algum tipo de qualificação. Concluem as 

empresas que não há interesse pelas vagas, mas precisam provar estas alegações.  

Segundo um estudo da Global Evolving Workforce (Força de Trabalho em 

Evolução) com 5000 profissionais de empresas de 12 países, sendo 10% do Brasil. O 

resultado constatou que entre os trabalhadores brasileiros que optam pelo “home office”, 

49% sentem menos estresse, 45% dirigem menos, 33% dormem mais e 52% conseguem 

dedicar mais tempo para a família. Os dados estão disponíveis no site da Sociedade 

Brasileira de Teletrabalho e Tele atividades (SOBRATT, 2017). 

Dentre as desvantagens do teletrabalho, também apresenta malefícios, tanto para 

o empregado como para a empresa, conforme será abordado a seguir. 

Caso a empresa resolva fazer a implantação do teletrabalho isso impactará em 

todos, tanto na empresa como em seus empregados que terão que se habituar a nova 

forma de trabalho imposta pela empresa, o que naturalmente não é uma coisa fácil.  

Para uma empresa que conta com a rotina habitual de seus trabalhadores, chegam 

diariamente à empresa, registram o ponto, mantém diálogos e trocam experiências - 

mudar repentinamente o sistema para o teletrabalho, poderá causar certa dificuldade no 

início quanto à adaptação desta forma de gestão. Além de haver o risco de queda de 

produção, pois todos colaboradores da empresa precisam adaptar-se ao novo sistema, 

onde muitos terão facilidade e outros não (VOLIA, 2020). 

As empresas encontram grande dificuldade no que tange à legislação que 

regulamenta o teletrabalho no Brasil, mas já existem diversos itens que modernizam o 

sistema de trabalho, hoje regulado pela CLT. 

Outra desvantagem que sempre foi preocupação nesta modalidade é a 

vulnerabilidade das informações da empresa, sendo que uma medida de segurança 

possível nesse sentido, é permitir acesso a dados sensíveis somente na própria empresa, 

para evitar fraudes e roubo de informações por parte de seus próprios empregados. 

7
7 
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O apontamento referencial nas desvantagens do teletrabalho é a questão dos 

riscos ocupacionais, vistos como obstáculo, que precedem a implantação dessa 

modalidade nas corporações. As discussões referem-se ao ambiente de realização do 

trabalho à distância, que não difere em nada de qualquer outro trabalho, no que se refere 

a higiene e segurança dos trabalhadores. As medidas de prevenção e correção de fatores 

de risco previstas à empresa são as mesmas ao teletrabalhador (SOBRATT, 2019). 

O teletrabalhador também passa por algumas dificuldades, tais como, o 

distanciamento de outros funcionários da empresa, prejudicando o diálogo e a amizade 

que fazem parte da convivência humana. O distanciamento faz com que a troca de 

experiências entre eles extermine, já que não terão contato físico para conversarem 

sobre determinado problema ou dificuldade encontrada no serviço. 

Isso faz com que muitas empresas adotem um tipo de teletrabalho por apenas 3 a 

4 dias na semana, obrigando o teletrabalhador a ir pelo menos um dia da semana a 

empresa para que possa fazer essa socialização com seus colegas de trabalho, para que 

não ocorra esse tipo de rejeição ou exclusão do ambiente de trabalho, e caso seja 

necessário que tenha um acompanhamento psicológico. 

Entre as dificuldades percebidas, a questão da saúde é essencial, pois as 

consequências negativas poderão refletir nos resultados do trabalho. Deste modo, o 

treinamento prévio deverá enfatizar esse aspecto, fazer alertas e sugerir atividades 

físicas que no mínimo interfiram no comodismo e sedentarismo mórbido, resultantes da 

atividade (TOMAZI, 2019). 

Ponto importante é o teletrabalhador saber gerenciar e administrar o seu tempo, 

já que muitos estão laborando em seus lares e isto pode dificultar sua produtividade, 

cabendo a ele saber o horário correto de iniciar suas atividades trabalhistas e seus 

compromissos particulares; outro ponto interessante é a questão de saber administrar o 

horário de acordar, intervalos e o término das atividades. 

Boa parte das relações trabalhistas de teletrabalho é realizada na casa do 

empregado, sendo minoria os outros modos, e assim, dificulta ao teletrabalhador saber 

diferenciar o seu ambiente doméstico do seu posto individual de trabalho. Destaca-se a 

redução do tempo de contato com o empregador, que se resume em listar deveres, 

objetivos e formas de planejamento. 
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Além da organização e limpeza do local onde a atividade laborativa é executada, que 

pressupõem condições seguras e institui prevenções diversas, a SOBRATT (2013) 

apresenta recomendações que incluem: eletricidade, e instalações elétricas da casa em 

boas condições. Desconectar os equipamentos quando necessário. Evitar o uso de 

extensões duvidosas sem aterramento.  

A fiação deve ser devidamente organizada e sem riscos. Extintor de emergência para 

o caso de incêndio. Projeto ergonômico previsto pela NBR 17 e níveis de iluminação 

estabelecidos pela NBR 5413, da ABNT (registradas no INMETRO), preferencialmente de 

acordo com os seguintes requisitos: Iluminação: 500 Lux, níveis de ruído: Máximo 65 

DB(A), temperatura do ambiente: 20/23ºC, umidade relativa do ar: não inferior a 40%, 

velocidade do ar não superior à 0,75 m/s, cadeira com características ergonômicas (NR-

17), mesa com bordas arredondadas (sem quinas) e dimensões de profundidade e altura 

ergonômica e posicionamento do computador de forma ergonômica 

Há ainda a questão da energia consumida, manutenção do sistema e possíveis 

visitas que o empregador fará à residência do teletrabalhador. Os gastos com energia 

ficarão a cargo do teletrabalhador; nos casos de manutenção do sistema, o 

teletrabalhador deverá acolher o técnico em sua residência, privando-o da autonomia e 

liberdade que possui em seu lar; quanto às visitas à casa do teletrabalhador, elas serão 

feitas pelo empregador ou gerente da empresa com o objetivo de analisar o local de 

trabalho, verificar se há dúvidas ou problemas a serem sanados, recaindo na perda de 

autonomia e liberdade no asilo inviolável do indivíduo. 

A Lei ampliou o alcance do artigo 6º aos trabalhadores à distância, equiparando 

os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão aos meios 

pessoais e diretos; configurando aqueles, também, forma de subordinação. Porém, 

entende-se que existe uma necessidade de inserção adequada desta modalidade na 

legislação, ou seja, deverá especificar diretamente o teletrabalho, tendo em vista suas 

inúmeras peculiaridades. 

Com tudo que foi explanado sobre as vantagens e desvantagens do teletrabalho, 

podemos analisar que suas vantagens são maiores que as desvantagens, motivo este 

que diversas empresas já aderiram ao teletrabalho e mais ainda estão para aderir, 

principalmente empresas de telemarketing, obviamente que tendo todos os cuidados 
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necessários para tal implementação e adequação deste teletrabalhador para realizar seu 

trabalho em seu domicílio sem qualquer dificuldade ou problema que possa afetar a ele 

ou a sua família. 

  O Teletrabalho só vem crescendo cada vez mais no Brasil e para isso podemos 

verificar alguns números disponíveis no site da SOBRATT que informam que 68% é o 

percentual de empresas brasileiras que praticam o teletrabalho, em suas diferentes 

modalidades, o que é um número pequeno se compararmos com outros países como 

Estados Unidos (85%), Canadá (85%), França e Alemanha (77%). 

É o que mostrou a pesquisa Home Office Brasil edição 2016, feita com 325 

empresas de diferentes segmentos e portes, de diversas regiões do país. O interesse por 

parte das empresas também aumentou, o que reflete em um crescimento de 47% no 

número de participantes, em relação à primeira edição. 

Os números apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostram que 30 milhões de brasileiros trabalham em casa, consolidando um 

movimento que começou com empresas de tecnologia e hoje é condensado por 

diferentes profissionais de diversos segmentos da economia. (SILVA, 2018) 

Estima-se que entre 150 e 200 milhões de pessoas pratiquem o teletrabalho ao 

redor do mundo e que esse número dobre até 2030 (SOBRATT, 2017). 

São Paulo é uma cidade composta por 645 municípios, sendo que destas segundo 

o último Censo, 1,5 milhão de paulistanos - ou 27% dos que têm emprego - trabalham no 

mesmo local onde vivem. Segundo pesquisadores, esse contingente ajuda a criar 

empregos perto de áreas residenciais, e isso gera redução engarrafamentos e estimula 

o comércio local. (AGENCIA ESTADO, 2013). 

 

3.3. O TELETRABALHO E OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 

O ano de 2020 teve início com uma crise que, certamente, entrará para os marcos 

da História, a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). De origem duvidosa, que 

suscita diversas opiniões e teses, o que restou comprovado foi que o isolamento social é 

a principal estratégia de prevenção da pandemia, levando diversos trabalhadores dos 

mais variados setores a modificar sua rotina de trabalho. 

Sem aviso de adaptação ou preparação, muitos profissionais foram impelidos a 
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adotar o regime de home office pela impossibilidade de irem aos seus escritórios ou 

ambientes de serviço sem que fossem expostos ao risco de contaminação. 

O problema principal dessa inserção compulsória nesse regime é que, além de 

todo o contexto de uma pandemia que abalou as estruturas econômicas do globo (o que, 

desencadeando a iminência do desemprego, confere mais pressão ao trabalho a ser 

executado), há ainda a adaptação necessária no que tange à conciliação com as 

atividades domésticas e o cuidado com os filhos que, por sua vez, ficaram impelidos de 

irem à escola. 

De acordo com Losekann e Mourão (2020, p. 72), tem-se: 

A COVID-19 e as medidas decorrentes de isolamento acarretaram a necessidade 
de adaptação imediata das relações de trabalho. O home office foi a solução 
adotada para uma parcela da força de trabalho e representou desafios 
significativos, principalmente, para empresas que contavam com o controle 
presencial de frequência como pilar das relações trabalhistas. Esse debate foi 
apenas iniciado e ainda estamos aprendendo a lidar com todas as mudanças 
provocadas pela pandemia.   
Trabalhadores buscam a adaptação em tempo recorde a um teletrabalho que não 
teve espaço de ser corretamente estruturado e planejado. Gestores ainda estão 
descobrindo a medida certa da distribuição de tarefas, evitando, por ensaio e 
erro, os extremos da sobrecarga e do afrouxamento de metas. A definição de 
metas factíveis deve ser uma condição para o sucesso desse regime, 
promovendo a produtividade e a inovação e preservando a saúde mental e o 
bem-estar de todos os trabalhadores. 
 

Não obstante, há ainda o despreparo por diversas ocasiões do ambiente onde o 

trabalho será executado. Não somente a falta de um local silencioso, com equipamentos 

e condições necessárias à realização do trabalho com privacidade, há também uma maior 

possibilidade de falha no suporte organizacional do trabalho, por ter sido tão 

repentinamente suscitado. 

Notoriamente, é importante ressaltar que a adoção do teletrabalho com o objetivo 

de evitar o contato social em meio à crise sanitária de propagação de um vírus está 

fincada em uma das diversas Medidas Provisórias publicadas nesse período, a MP 927, 

que trazia: 

Art. 3º  Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de 
calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser 
adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: 
I - o teletrabalho; 
II - a antecipação de férias individuais; 
III - a concessão de férias coletivas; 
IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados; 
V - o banco de horas; 
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VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no 
trabalho; 
VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e 
VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS.  
 

Cabe ressaltar que os artigos 4º e 5º trouxeram a possibilidade de alteração do 

regime presencial para o teletrabalho de forma unilateral, ou seja, sem que houvesse 

concordância do empregado, independentemente de existir ou não acordos individuais 

ou coletivos, sendo dispensado, inclusive, o registro prévio dessa alteração no contrato 

de trabalho, o que se mostra, conforme já observado em tópicos anteriores, contrário ao 

estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Além disso, a medida trouxe, realizando a leitura do texto, um requisito básico de 

notificação prévia do empregado com antecedência mínima de 48 horas por meio escrito 

ou eletrônico para que ele fosse inserido no teletrabalho.  

Não é distante das discussões suscitadas o fato de que tal imposição, nos casos 

em que ocorreu, de distanciou consideravelmente das condições ideais de saúde e 

segurança dos trabalhadores. Ainda que se esteja vivendo um período de pandemia, não 

há que se negar que, a nebulosidade de informação e a dificuldade de se fiscalizar os 

ambientes (seja pelo empregador, seja pelos órgãos competentes), é um ponto sensível 

a ser observado. 

Percebe-se, ademais, que esse afastamento das regras de duração de jornada e 

condições de trabalho, tendo em vista que o empregado em regime de teletrabalho está 

excluído da proteção da jornada de trabalho, gera, por outro lado, a possibilidade de um 

adoecimento causado não pela contaminação pelo coronavírus, mas pelo extremo da 

situação vivenciada. 

Sabe-se que as Medidas Provisórias são normas com força de lei editadas pelo 

Presidente da República em situações de relevância e urgência, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988, tendo prazo de vigência de 60 dias. Tal período é 

prorrogado automaticamente por igual período em caso de não conclusão da votação 

nas duas Casas do Congresso, para conversão em lei ordinária e, não sendo apreciada 

em quarenta e cinco dias da publicação, entra em regime de urgência (BRASIL, 1988). 

No caso da referida Medida, teve seu prazo expirado em 20 de julho de 2020. 

Conforme tratado no site do Senado Federal, embora o texto houvesse sido votado pelos 
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deputados (que o transformaram no Projeto de Lei de Conversão), não houve acordo 

para a votação final no Senado. 

Ao observar o trâmite da MP se percebe, realmente, que houve uma grande 

confusão no que tange à aprovação do texto. Os senadores apresentaram mais de mil 

emendas, sendo que o texto já havia sofrido alterações na Câmara dos Deputados. O 

presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou também que, pelo fato de ter sido 

votada remotamente, a falta de entendimento entre as lideranças partidárias pode ter sido 

mais forte (BRASIL, 2020). 

Conforme destaca Ricardo Calcini (2020, n.p.): 

O Senado, ao deixar de votar a referida medida provisória, põe em xeque o 
próprio crescimento da economia do país e a retomada gradual de postos de 
trabalho, na medida em que as empresas precisam de uma legislação mais 
contemporânea para lidar com um momento de total anomalia. A legislação 
trabalhista, tal como posta hoje sem a MP 927, não consegue, em tempo e modo, 
lidar com esta atual situação excepcional. Infelizmente, aplicar a CLT, para 
enfrentar as consequências ocasionadas pela Covid-19, é estimular a não 
abertura de postos de trabalho, inclusive incentivando as rescisões contratuais 
daqueles poucos ainda existentes no país. 

 

Tendo a MP deixado de viger, há o retorno das normas estabelecidas conforme a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Destaque-se que embora não esteja mais vigendo, 

todos os atos praticados e efetivados dentro do prazo de vigência possuem validade, não 

sendo anulados. Assim, os contratos, bem como as alterações feitas à época da vigência 

são válidos, quando observados sob o pálio dessa MP. 
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CONCLUSÃO 

O Direito do Trabalho é um ramo jurídico de grande importância, que surgiu como 

autêntico meio de expressão do humanismo jurídico e instrumento de renovação social. 

O direito trabalhista constitui atitudes de intervenção jurídica em busca de um melhor 

relacionamento entre o homem trabalhador e para aqueles para os quais o trabalho se 

destina. Visa também estabelecer uma plataforma de direitos básicos e fundamentais. 

Portanto, a definição de direito do trabalho é o conjunto de normas e princípios que 

regulamentam o relacionamento entre empregado e empregadores. 

No mundo inteiro, a discussão sobre o direito do trabalho começou junto com a 

Revolução Industrial, no final do século XVIII. As relações de trabalho no emaranhado de 

um sistema capitalista industrial eram realizadas diretamente entre empregadores e 

trabalhadores, sem a regulamentação ou normatização do Estado. Desse modo, o 

trabalho e o pagamento eram definidos unicamente pelos empregadores, que ofereciam 

cargos àqueles que aceitavam aquelas condições. 

Essa relação desordenada resultou na precarização e na condição desumana do 

trabalho. Existiam jornadas de 16 horas diárias. Muitos homens, mulheres e crianças 

trabalhavam em fábricas totalmente desprotegidos e sem supervisão. Os salários 

injustos, havia adoecimento dos trabalhadores e nenhuma garantia em casos de 

desemprego ou acidentes de trabalho. 

Essas condições, que eram recorrentes no mundo afora e fizeram com que os 

trabalhadores se organizassem enquanto categoria para que se criassem sindicatos. 

Estas organizações sindicais, serviram para a mobilização na conquista de direitos que 

protegessem o trabalhador e a relação de trabalho, oferecendo condições dignas e 

seguras. 

Tais movimentos autônomos de trabalhadores evidenciaram a necessidade de 

uma legislação rígida que protegessem o trabalho e os trabalhadores, criando sistemas 

de amparo, além de disponibilizar critérios contratuais básicos (como o salário mínimo, o 

limite de horas de trabalho, entre outras conquistas). 

No Brasil, especificamente, a discussão sobre o direito do trabalho começou no 

final do século XIX, por conta da escravidão, que só foi abolida tardiamente em 1888, e 

por conta da economia pouco industrializada e predominantemente rural e agrícola. Isso 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
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mudou em 1923, com a criação do Conselho Nacional do Trabalho (CNT), um órgão que 

primariamente tinha como objetivo estabelecer as regras criadas pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) após a Primeira Guerra Mundial. 

Em 1934, surge, durante o primeiro governo do presidente Getúlio Vargas, a 

primeira Constituição brasileira a tratar do direito do trabalho, marcando a mudança 

econômica do país, que passou a investir mais no setor industrial e menos na agricultura. 

A Constituição de 1934 garantia aos trabalhadores direitos fundamentais, como o 

salário mínimo, jornadas de trabalho de oito horas, repouso semanal, férias anuais 

remuneradas, liberdade dos sindicatos e diversas outras normas de proteção e garantias 

aos trabalhadores. 

Mesmo com várias conquistas para os trabalhadores brasileiros, a garantia de 

direitos trabalhistas e a formação do direito do trabalho no âmbito jurídico, a verdadeira 

revolução na área dentro do território nacional ocorreu em 1943, ainda durante o governo 

Vargas, com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

No ano de 2017, em um conturbado cenário político, surge reforma trabalhista. A 

reforma representou uma importante mudança na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017.  A reforma é válida apenas 

para trabalhadores regidos pela Consolidação de Leis Trabalhistas. 

O teletrabalho, conhecido por alguns como home office, foi regulamentado com a 

nova reforma. O colaborador só precisa fazer um acordo com a empresa definindo as 

suas obrigações, horas em que irá trabalhar e quem irá arcar com os custos gerados pelo 

trabalho, como por exemplo materiais, luz, água e dentre outros. 

Consiste basicamente na prestação de serviços fora das dependências da 

empresa e mediante a utilização da tecnologia (informática), redes de telefonia, internet, 

e outras formas de telecomunicação e comunicação à distância, ou de equipamentos 

específicos que possibilite a prestação de serviços sem a necessidade de o empregado 

se deslocar até o ambiente da empresa. 

De acordo com o art. 6º da CLT, os pressupostos da relação de emprego não se 

distinguem entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado 

no domicílio do empregado e o realizado a distância. 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
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O art. 75-C da CLT dispõe que o empregador poderá realizar a alteração entre 

regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, 

registrado em aditivo contratual. A prevalência do acordado sobre o legislado trás 

inseguranças e novos desafios para o trabalhador. 

Todavia, durante a pandemia do novo coronavírus no ano de 2020, algumas 

relações de trabalho sofreram fortes impactos e, sem aviso prévio o teletrabalho passou 

a ser implantado, o que trouxe desafios numerosos tanto pra os empregadores, quanto 

aos empregados. 

É importante, nesse sentido, observar que, ao passo que o empregador está longe 

do empregado, que trabalha sem sua supervisão física, há também o fato de que o 

trabalhador vive sob intensa pressão, tendo em vista o aumento da carga de trabalho 

aliado ao fato de que todo e qualquer espaço pode ser um local laboral. 

Desta forma, o presente trabalho buscou suscitar assim reflexões para que 

floresçam discussões, e sobretudo questionamentos quanto a atividade dos aplicadores 

de direito na tomada de decisões que envolvam os direitos trabalhistas e direitos 

fundamentais. 
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