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Resumo 
A presente pesquisa tem como objetivo a compreensão dos critérios abarcados na Consolidação das Leis trabalhistas para a 
caracterização de vínculo empregatício no exercício do teletrabalho, enfatizando o critério de subordinação, que é considerado um dos 
mais importantes por grandes doutrinadores brasileiros. Inicia-se o estudo citando os principais aspectos do teletrabalho, bem como, 
sua evolução histórica e aplicabilidade no mundo. Em seguida, é notório destacar a posição da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) em relação ao tema. Por fim, é de extrema relevância esclarecer as distinções dessa modalidade de trabalho em relação às 
demais.  Todo o artigo será realizado com fundamentos legais, posicionamento doutrinário e jurisprudências do Tribunal Superior do 
Trabalho - TST e Tribunais Regionais do Trabalho - TRT’s. 
Palavras-Chave: Direito do Trabalho; Teletrabalho; Vínculo Empregatício; Subordinação. 

 
Abstract 
This research aims to understand the criteria encompassed the Consolidation of Labor Laws for the characterization of employment in 
the exercise of telework emphasizing the criterion of subordination, which is considered one of the most important by large Brazilian 
Scholars. Begins the study citing the main aspects of telework, as well as its historical evolution and applicability in the world. Then it is 
clear highlight the position of the ILO (International Labour Organization) in this regard. Finally, it is extremely important to clarify the 
distinctions of this working mode over the other. Any item will be performed with legal grounds, doctrinal position and jurisprudence of 
the Superior Labor Court - TST and Labour Regional Courts - TRT's. 
Keywords: Labor Law; Teleworking; Employment; Subordination. 
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Introdução 

Diante da evolução tecnológica, o mundo 
também se atualizou no que concerne à 
conceituação de trabalho. A aquisição cada vez 
mais de objetos informáticos, o intenso 
crescimento do uso da internet pela população 
deu início a uma modalidade de trabalho que só 
tende a crescer, ou seja, o teletrabalho. 

Na legislação brasileira, mais precisamente 
o disposto no artigo 6º da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, fica muito clara a definição do 
trabalho em domicílio no atendimento aos 
preceitos legais, e que em nada diverge dos 
demais. Não há uma referência nítida ao 
teletrabalho, mas existe um entendimento de que 
se trata de uma nova forma de obrar com suas 
características próprias.  

A cerca disso, o teletrabalho deve seguir os 
critérios instituídos no artigo 3º, isto é, para ser 
considerado um trabalho essa espécie deve 
manter a prestação de serviços de acordo com a 
pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e 
principalmente a subordinação. 

O teletrabalho é considerado uma 
modalidade de trabalho realizado de forma flexível 
e ausente do estabelecimento empresarial, sem 
lugar previamente definido. Ou seja, o teletrabalho 
pode ser realizado em qualquer lugar desde que 
seja utilizado algum acessório para a consecução 
deste. 

 

É de extrema relevância abordar esse tipo 
de estudo, pois se trata de uma nova espécie de 
trabalho e que conforme pesquisas em diferentes 
partes do mundo está em desenvolvimento e 
crescimento ao ponto de ser implantada em 
qualquer lugar.  

Com o quadro de degradação ambiental, 
estresses, falta de tempo, correria do dia a dia, 
surge como uma possível solução desse problema 
de nível mundial o teletrabalho, inserindo como 
consequência mais qualidade de vida aos 
funcionários e rendimento elevado no trabalho os 
grandes empresários, instituições e até mesmo 
grandes tribunais aderem à alternativa. 

O presente artigo tende a abordar o 
conceito e características do teletrabalho. Também 
é notório destacar a importância da implantação 
deste nas grandes instituições tendo como 
consequência principal a qualidade de vida, a 
diminuição de doenças advindas do estresse e o 
aumento de produtividade na empresa.  

Por fim, o grande objetivo do trabalho é 
caracterizar o teletrabalho como uma forma de 
trabalho e que respeita todos os preceitos legais 
para que seja considerado um trabalho como 
qualquer outro, porém com características 
próprias. Diante disso, tem-se a preocupação aqui 
de preservar o critério de subordinação, 
apresentar o posicionamento divergente, porém 
defender de toda e qualquer forma que para ser 
considerado um trabalho é necessário à 



  
 

obediência aos preceitos do artigo 3º da CLT. Na 
ausência de um dos critérios não há de se falar em 
relação empregatícia principalmente ao critério de 
subordinação. 

 
O surgimento do teletrabalho e seu 
desenvolvimento no mundo 

Para Estrada (2008) é grande a dificuldade 
para se precisar o momento em que o teletrabalho 
surgiu. Tem-se o relato que a primeira aplicação 
do teletrabalho se deu em 1857 com o 
experimento de John Edgar Thompson. Na 
ocasião, Thompson havia descoberto que era 
possível executar o gerenciamento das equipes de 
sua companhia, Penn Railroad, de forma remota 
através de um sistema privado de telégrafo. 

Estrada (2008) ressalta ainda que o 
teletrabalho foi, de fato, executado por Nilles, 
investigador da NASA, que criou a sigla 
telecommuting na década de 1970. Nilles se 
convenceu que a tecnologia poderia permitir o 
trabalhador executar suas funções em sua casa ou 
próxima dela, não havendo, portanto, a 
necessidade de ir ao trabalho todos os dias.  

Ainda sobre o surgimento dessa modalidade 
de trabalho, Martinez (2014), considera a 
relevância da obra “A Terceira Onda”, de Alvin 
Toffler. Alvin era um visionário, que soube prever a 
evolução e atualização do trabalho, que seria 
executado cada vez mais na residência dos 
colaboradores da organização. Diversos são os 
motivos para que isso viesse a acontecer, 
principalmente o trânsito de um lugar para outro 
das grandes capitais bem como, o gasto do 
empregador com as instalações, manutenção e 
ativo imobilizado da empresa. 

Jardim (2004) cita a existência de duas 
traduções em inglês da palavra teletrabalho, sendo 
elas: telework e telecommuting. Ambas as 
palavras foram criadas por Jack Nilles, 
considerado por muitos o pai do teletrabalho. O 
termo traduzido, na Europa é definido como uma 
espécie de trabalho realizado à distância. 

O teletrabalho pode ser conceituado como 
uma modalidade de trabalho flexível ao tempo e 
espaço, sendo executado fora do estabelecimento 
empresarial, sem lugar previamente definido. Ou 
seja, o teletrabalho pode ser realizado em lugares 
públicos tais como, praça, quarto de hotel, no 
domicílio do empregado, ou até mesmo em 
escritórios descentralizados da empresa a que 
presta serviço. 

Cunha (1982) elenca o termo teletrabalho 
através da união de dois vocábulos: Tele, de 
origem grega, que significa distância, um local 
longevo ou afastado de um ponto; enquanto 
Tripalium, de origem latina, deu origem à palavra 
trabalho. O termo em latim constituía uma espécie 
de instrumento de tortura alicerçada por três 
hastes de madeira.  

No entendimento de SAKO (2010), 
teletrabalho é aquele realizado à distância, ou 

seja, fora do estabelecimento empresarial, sempre 
que a prestação laboral seja dirigida por meio 
telemático ou informatizado.  

A rigor, o teletrabalho não é 
necessariamente executado no domicílio do 
empregado. Há, por exemplo, telecentros (locais 
situados fora da sede da empresa) que são 
pequenos estabelecimentos interligados com a 
sede da empresa por meio eletrônico. 

Um bom exemplo é o trabalho efetuado em 
vários países, ou seja, quando o empregador e 
empregado possuem suas atuações em países 
diferentes, bem como a atividade nômade, quando 
não há fixação de área geográfica. 

Martinez (2014) conceitua o teletrabalho 
como uma organização, em que o prestador dos 
serviços não fica na empresa e sim se mantém 
presente de forma virtual, ou seja, com o auxílio 
das opções que a informática e meios de 
comunicação disponibilizam. 

Estrada (2006) define o termo teletrabalho 
como toda e qualquer alteração do local onde 
normalmente é executado o trabalho. É 
basicamente a inversão de paradigma, ao invés de 
enviar o trabalhador ao trabalho, envia-se o 
trabalho ao trabalhador. 

 O Código do Trabalho de Portugal de 2009, 
no art. 165º, dispõe que teletrabalho é uma 
prestação de serviço laboral subordinado 
juridicamente, em local alheio ao da empresa, 
utilizando para isso recursos de comunicação e 
tecnologia. 

No caso do Brasil, não há uma lei específica 
intitulando o teletrabalho, porém a nova redação 
do artigo 6º da CLT modificado através da Lei 
12.551/2011 ressalta que não há diferença entre 
as formas de trabalho na organização do 
empregador ou em domicílio do empregado desde 
que haja um vínculo empregatício. 

No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, 
a regulamentação do teletrabalho se deu na 
Resolução Administrativa 1.499/2012 permitindo a 
aplicação do teletrabalho direcionado ao limite 
máximo de 30% da respectiva lotação tendo 
prioridade os servidores portadores de alguma 
necessidade especial.  O Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT) publicou em 2012 a 
resolução 109/2012, ficando admitida a realização 
de teletrabalho na Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo graus a título de experiência.  

Silva (2004) cita a proposta da OIT, 
Organização Internacional do Trabalho, que em 
1990 trouxe uma definição básica de teletrabalho, 
onde o trabalhador não possui contato ou vínculo 
pessoal com os outros colaboradores. O trabalho 
distante do local de origem, é desenvolvido com 
auxílio de ferramentas tecnológicas, meios de 
comunicação e informática. 

 Nessa recente modalidade de trabalho o 
uso da internet é essencial, bem como, o uso de 
computadores, telefones, e toda a tecnologia 
existente facilitando assim a execução do serviço 



  
 

em vários locais. Trata-se, pois, de um trabalho 
realizado de forma integral ou não fora da fábrica 
patronal e longe dos demais colegas, cumprindo 
todos os requisitos estabelecidos em lei e sendo 
executado com o auxílio da tecnologia vigente, 
podendo a empresa aplicar essa modalidade para 
o número de empregados que lhe vier a favorecer. 

A partir da década de 1970, o trabalho a 
domicílio começa a se expandir pelo mundo. O 
teletrabalho surge com a inovação tecnológica 
cada vez mais crescente. É uma adaptação do 
trabalho diante dos recursos advindos das últimas 
décadas. 

O teletrabalho é equiparado por muitos 
como um trabalho em domicílio, entretanto, 
enquanto o trabalho em domicílio não pode 
ultrapassar o limite residencial o teletrabalho não 
se limita a um ambiente, pelo contrário ele pode 
ser executado fora da empresa, mas sem a 
obrigação de ser em casa. O teletrabalho no 
domicílio do empregado pode ser considerado 
uma modalidade do teletrabalho. 

Conforme citado, o teletrabalho possui suas 
espécies. Tem-se o teletrabalho executado no 
domicílio do empregado, ou em telecentros, 
aquele realizado de forma nômade ou móvel, isto 
é, sem a obrigatoriedade de trabalhar em um lugar 
específico. Diante disso, é possível concluir que a 
execução desse tipo de trabalho sempre será 
precedida de instrumentos de comunicação e 
telemáticos ainda que seja realizado em casa ou 
em local indeterminado.  

Pesquisas indicam cada vez mais a 
possibilidade de crescimento desse setor. Um 
estudo realizado no ano de 2008 pela ONG Market 
Analysis, com 345 trabalhadores em nove capitais, 
incluindo São Paulo, mostra que o serviço virtual já 
é adotado por 23% dos funcionários do setor 
privado. As microempresas são as que mais se 
utilizam do teletrabalho. Hoje, há mais de 10,6 
milhões de teletrabalhadores no País - em 2001, 
eram apenas 500 mil. 

Segundo a organização Manager Itália, no 
país o percentual de trabalhadores que estão 
alocados na modalidade de teletrabalho, não 
passa de 4%, bem abaixo da média Européia, que 
chega a quase 9%. O Jornal 247 Pelegrini (2012) 
cita que o país com maior percentual de 
teletrabalhadores no continente é a Dinamarca, 
com quase 17%. Países como Espanha, França e 
Alemanha encontram-se na média de 8%. 

Sabe-se que atualmente inúmeras 
empresas adotam o sistema de teletrabalho, 
dentre elas pode-se destacar as de grande porte 
tais como: BT Global Service; DELL; Du Pont; 
Ernest & Young; HP; IBM; Natura; Serpro; Shell; 
SonicWall; Symantec; Ticket (G. Accor). No caso 
da empresa IBM, há cerca de 10 anos opera com 
esse método.  

Em maio de 2011, foi realizado o primeiro 
Seminário de Teletrabalho no Brasil na Cidade de 
São Paulo. No evento foram discutidos temas 

como o teletrabalho e a empregabilidade de 
pessoas portadoras de deficiência mental e física. 

Já em 05 de junho de 2014 ocorreu o 
primeiro Fórum ABRH – Nacional de Teletrabalho 
abordando diversas questões, quais sejam: legais, 
sindicais, tecnológicas, trabalhistas, aspectos 
sobre trabalho a distância dentre outros. Na 
ocasião, Sônia Boiarov, fundadora do Torres Del 
Teletrabajo, um edifício virtual que promove o 
encontro de teletrabalhadores com as empresas, 
participou via tecnologia e divulgou os dados da 
IDC consultoria especializada, onde se tem a 
previsão de 1 bilhão e 300 milhões de 
profissionais trabalhando a distância no ano de 
2015.  

Diversos são os fatores para tamanho 
crescimento do teletrabalho no Brasil e no Mundo. 
É uma adaptação à realidade a fim de evitar a alta 
circulação de veículos nas grandes cidades, a 
superlotação de transportes públicos, estresses 
constantes, gastos, e outros. Os benefícios 
advindos do teletrabalho são inúmeros tendo 
como um dos principais, o ganho de saúde física e 
mental, redução da emissão de poluentes, a 
flexibilização de horário e consequentemente o 
rendimento.  

 
O teletrabalho na ótica da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 

Na Convenção 177 de 1996 da OIT, foi 
possível definir a compreensão de trabalho em 
domicílio. Trata-se daquele que é executado 
remotamente, em local diferente do patronal, mas 
que contenha a remuneração pelo serviço 
prestado ou produto elaborado, independente de 
quem forneça o material, insumo ou equipamento 
para a confecção. 

 Há também a recomendação de nº 184/96, 
denominada de Convenção Sobre o Trabalho a 
domicílio, ambas adotadas na 83ª Conferência 
Internacional do Trabalho, realizadas em junho de 
1996.  Tal convenção definiu os cuidados que os 
empregados e empregadores deveriam ter para 
evitar problemas de segurança e saúde, devendo 
ser analisada em casos de teletrabalhadores a 
domicílio.  

No vigésimo item da convenção de número 
177 da OIT em 1996 está elencado que o sujeito 
empregador deverá dar ciência dos riscos do 
trabalho e prestar a informação dos procedimentos 
ou processos a serem tomadas no afã de evitar 
riscos. Vale ressaltar que cabe ao colaborador se 
valer das normas de segurança para zelar por sua 
saúde, integridade ou vida. O item seguinte 
informa ainda, que se o colaborador estiver em 
condições de risco por não haver procedimentos 
ou particularidades que o resguarde, terá o direito 
de não realizar suas obrigações. 

No ano de 2011, a OIT – Organização 
Internacional do Trabalho realizou um estudo 
detalhado sobre o teletrabalho - A Promoção do 
Trabalho Decente: A autoestrada para o 



  
 

teletrabalho. 
Vale ressaltar que a recomendação 184 e a 

Convenção 177, de 1996, da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), ambas sobre o 
trabalho a distância ainda não foram implantadas 
oficialmente no Brasil. Há em tramitação os 
projetos de lei que tratam do tema (4505/2008, 
4793/2012, 274/2013 e 326/2013). 

 
Aspectos essenciais para a caracterização de 
relação empregatícia 

Ao se tratar de relação empregatícia é 
relevante considerar a distinção entre o emprego e 
o trabalho, ou seja, cada um em sua maneira 
detém características próprias para configurarem 
como tal. Pode-se considerar que o emprego é 
uma espécie de trabalho.  

Delgado (2011) coloca que a relação 
empregatícia trata-se de qualquer relação jurídica 
em que há um serviço executado por labor 
humano, ou seja, um caráter genérico 
empregatício. 

 A relação de emprego está contida, entre 
outras no pode-se chamar de trabalho. Logo, é 
possível colocar que o emprego é um tipo de 
trabalho. Porém nem todo trabalho é um emprego. 
Martinez (2014), diz haver uma relação de cunho 
jurídico de trabalho quando os participantes 
envolvidos tendem a assumir figuras onde um 
ofereça a atividade laboral e o outro preste à 
contraposição desta atividade executada com uma 
remuneração pecuniária.  

Assim, podemos entender que existirá uma 
relação empregatícia quando a prestação de 
serviço e a contraprestação pelo serviço estiverem 
juntas no processo.  

Diante das diversas espécies do trabalho, o 
teletrabalho surge como uma relação de emprego 
mediante o contrato de trabalho. É sabido que 
para se obtiver uma caracterização de emprego 
cabe o cumprimento dos pressupostos do artigo 3º 
da Consolidação das Leis Trabalhistas que elenca 
empregado, toda pessoa física que presta um ou 
mais serviços remunerados e não esporádicos a 
um empregador. 

Para que um trabalhador seja considerado 
empregado é imprescindível o preenchimento de 
todos os requisitos presentes no artigo 3º, sendo 
eles, pessoalidade; subordinação; onerosidade; e 
a não eventualidade. Uma vez ausente qualquer 
um destes requisitos tem-se descaracterizada a 
relação do trabalhador como empregado.  

A pessoalidade, nada mais é que o 
cumprimento laboral pelo próprio empregado. 
Sobre essa característica, MARTINEZ (2014) trata 
a admissão de um colaborador levando em 
consideração todas as características e aptidões 
pessoais. Esse perfil que motiva o empregador a 
designar a pessoa ao objeto desejado. No 
conceito de “pessoalidade” existe, portanto, a ideia 
de intransferibilidade, ou seja, de que somente 
uma específica pessoa física, e nenhuma outra em 

seu lugar, pode prestar o serviço ajustado.  
No que concerne à onerosidade, significa 

vantagens recíprocas. Trata-se de recebimento de 
remuneração, retribuição financeira em função dos 
serviços prestados. No caso da onerosidade, fica 
vedado o exercício do serviço de forma gratuita, 
descaracterizando a relação de emprego caso isso 
venha acontecer.   

O empregador emite a remuneração pelo 
serviço executado pelo trabalhador. Logo, para 
toda prestação de trabalho deve corresponder 
uma contraprestação pecuniária ou in natura. Não 
há uma configuração trabalhista sem a 
remuneração ou vantagem ao prestador, ou seja, 
por força somente de fé, caridade, finalidade social 
ou ideologia. Cassar (2014) explica que a 
remuneração pecuniária ou utilitária caracteriza a 
onerosidade. 

 Em relação à duração não eventual ou 
contínua, significa dizer que o serviço deve ser 
prestado de forma contínua, permanente, habitual 
e não de forma esporádica.  

A expressão “não eventual” citada no art. 3° 
da CLT deve conter interpretação no âmbito do 
solicitante ou empregador. A necessidade daquele 
tipo de serviço ou mão de obra para a empresa é 
permanente ou acidental. Cassar (2014) coloca, 
porém, que a interpretação em sentido literal do 
referido dispositivo normativo não deve ser literal, 
pois pode levar a falsa interpretação de que o 
episódico e fortuito é o trabalho daquele 
empregado em relação àquele tomador.  

Por fim, tem-se a subordinação, sendo um 
dos elementos mais importantes do conceito de 
relação de emprego. Essa característica não pode 
ser confundida com subordinação econômica. A 
subordinação em questão se refere aquela 
resultante da relação jurídica estabelecida entre o 
empregado e seu empregador. 

 Cassar (2014) retoma que há uma 
diferenciação, ou seja, a subordinação ou 
dependência hierárquica tem sido muito utilizada 
como critério diferenciador entre o contrato de 
emprego e os demais contratos de trabalho 
(autônomo, representação, mandato etc.) O 
prestador de serviço presta também obediência ao 
contratante, independente do nível hierárquico.  

O Rel. Juiz Convocado Milton Vasques 
Thibau de Almeida (2010) esclarece em 
jurisprudência um vínculo de emprego, ainda que 
o trabalho seja feito de forma distante do ambiente 
patronal: 

“EMENTA: VÍNCULO DE EMPREGO - PRO-
FESSOR - CURSOS À DISTÂNCIA. Como 
bem destaca a sentença recorrida, o reclaman-
te foi contratado intuitu personae para trabalhar 
no assessoramento dos cursos à distância. A 
intermitência invocada pela reclamada não 
descaracteriza o vínculo jurídico de emprego 
entre o professor e a instituição de ensino, por 
não ser imprescindível que o empregado com-
pareça ao estabelecimento de ensino todos os 
dias, especialmente no presente caso concreto, 
por ter sido contratado o reclamante para traba-
lhar na execução do Projeto Pedagógico dos 



  
 

Cursos à Distância instituído pela Universidade 
reclamada, portanto só comparecendo às ativi-
dades presenciais com a freqüência que lhe for 
determinada pelo empregador, o que não des-
caracteriza a "não eventualidade" do vínculo ju-
rídico contratual que preside o relacionamento 
jurídico entre as partes. Em se tratando de en-
sino à distância não é imprescindível a presen-
ça física do empregado no estabelecimento de 
ensino diariamente para que haja a configura-
ção da relação de emprego, como ocorre com 
o trabalho externo e com o teletrabalho. Quem 
se insere num Projeto Pedagógico de Cursos à 
Distância, trabalha para o empregador em ca-
sa, participa de uma equipe de teletrabalho ou 
que seja contratado para trabalhar on line sozi-
nho em casa, tem plenamente preenchido o re-
quisito da não eventualidade necessária para a 
proclamação judicial da existência do vínculo 
jurídico de emprego. Os cursos à distância até 
podem ter curta duração, ser seqüenciados ou 
ser descontinuados, o que depende exclusiva-
mente do poder de comando empresário e não 
da vontade individual dos professores contrata-
dos. A atividade empresarial de educação su-
perior adotada pela reclamada é permanente, 
como instituição de ensino superior privada - 
uma Universidade particular - , cuja caracterís-
tica de permanência fundamenta o princípio ju-
rídico da continuidade da relação de emprego, 
de molde a afastar a suposta eventualidade por 
ela invocada. (TRT/MG – Proc. 
00423.2009.042.03.00.1 – Recurso Ordinário – 
Rel. Juiz Convocado Milton Vasques Thibau de 
Almeida. DJ/MG 08.02.2010. (Disponível em: 
http://www.trt3.jus.br/; Acesso em: 
01/12/2014)”. 

 

Ainda sobre o tema, cabe citar o exemplo de 
trabalho realizado no próprio domicílio do 
empregado e se identificados os requisitos da lei 
trabalhista será considerada a relação de 
emprego: 

 

“RELAÇÃO DE EMPREGO. A prestação de 
serviços na residência do empregado não 
constitui empecilho ao reconhecimento da rela-
ção de emprego, quando presentes os pressu-
postos exigidos pelo artigo 3º da CLT, visto que 
a hipótese apenas evidencia trabalho em domi-
cílio. Aliás, considerando que a empresa forne-
ceu equipamentos para o desenvolvimento da 
atividade, como linha telefônica, computador, 
impressora e móveis, considero caracterizada 
hipótese de teletrabalho, visto que o ajuste en-
volvia execução de atividade especializada 
com o auxílio da informática e da telecomuni-
cação.” (TRIBUNAL: 3ª Região, 7ª Turma, RO - 
00977-2009-129-03-00-7, DEJT: 26-11-2009 
PG: 97 - Relator Convocado Jessé Cláudio 
Franco de Alencar). (Disponível em: 
http://www.trt3.jus.br/. Acesso em: 
01/12/2014)”. 

 

Portanto, para a concretização de vínculo 
empregatício, devem ser respeitados os elementos 
fático-jurídicos constantes nas leis trabalhistas.  
Tal caracterização é de extrema relevância para o 
direito trabalhista, visto que há uma diferenciação 
nos direitos do empregado dependendo do tipo de 
trabalho realizado. 

 

Teletrabalho: natureza de trabalho 
subordinado, autônomo ou parassubordinado? 

Para a realização de trabalho por meio do 
teletrabalho tem-se permitido considerar as 
hipóteses de subordinação, autonomia ou 
parassubordinação. A natureza jurídica do 
teletrabalho é determinada a partir da forma em 
que o serviço será prestado. 

O termo subordinação advém de Sub-
ordinare, ou seja, ordenar a alguém com nível 
hierárquico menor ou a quem se solicita o serviço. 
Martinez (2014) cita a subordinação, surgindo à 
medida que o tomador dos serviços (e não o 
prestador, como acontece no trabalho autônomo) 
define o tempo e o modo de execução daquilo que 
foi contratado. 

O ponto central do direito individual do 
trabalho é a subordinação. Nascimento (2011) 
ensina que a subordinação, em tese, consistia em 
pôr à disposição a própria força de trabalho a favor 
da outra parte contratante, endereçada segundo o 
próprio escopo pessoal do trabalhador, o que se 
identificou com a submissão da prestação ao 
critério diretivo do empregador.  

Cassar (2014) relata que subordinação, é 
basicamente, entender e seguir as regras, 
condutas e normas outorgadas pelo empregador 
inerentes ao contrato, zelando pela conduta 
profissional. Faz-se necessário ressaltar que estas 
condutas devem ser legais e não abusivas. Aliás, 
em dezembro de 2011 foi acrescido o parágrafo 
único ao art. 6° da CLT (Lei n° 12.551/2011) 
esclarecendo que o trabalho à distância executado 
por meio da informática ou da telemática não 
afasta a subordinação do empregado. Em boa 
hora o legislador modernizou a CLT e espancou de 
vez qualquer dúvida sobre a possibilidade de 
vínculo de emprego do trabalhador totalmente 
externo, mas controlado ou fiscalizado pelo 
empregador, prática que foi permitida pelos 
modernos meios da tecnologia.  

Logo abaixo segue jurisprudência do 
Tribunal Regional do Trabalho a cerca do 
cumprimento ao artigo 3º enfatizando o critério da 
subordinação: 

 

“EMENTA: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE SUBORDI-
NAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovando-se 
nos autos que os serviços eram prestados com 
autonomia, assumindo o obreiro os riscos de 
sua atividade, inclusive, mediante o uso de fer-
ramentas próprias e a remuneração de ajudan-
tes, não há como declarar a existência de rela-
ção de emprego, visto que ausente elemento 
fático-jurídico essencial para sua caracteriza-
ção.” (TRT 3ª Região Sétima Turma Proc. n. 
00998-2010-041-03-00-1 RO Relator Convoca-
do Marcio Toledo Gonçalves Publicado em 
15/03/2011). (Disponível em: 
http://www.trt3.jus.br/; Acesso em: 
01/12/2014)”. 

 

É notório destacar também o pensamento 
de Martins (2014), sobre a existência ou não de 

http://www.trt3.jus.br/
http://ext02.tst.gov.br/pls/ap01/ap_num_unico.inicio?num_unico=RO;00977-2009-129-03-00-7
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subordinação, citando que ela acaba por ficar 
mitigada. Na maioria das vezes é possível 
observar mais autonomia do que a própria 
subordinação. São dissolvidas as ordens de 
serviço. Um ocupante de alto cargo, como um 
executivo, por exemplo, pode não possuir um 
subordinado, ou alguém a quem pode ordenar. O 
prestador de serviço não conterá uma jornada 
específica a cumprir, pois há a liberdade de início 
e término, a não ser que haja uma espécie de 
acompanhamento, controle ou auditoria sobre as 
atividades. Assim, surge um tipo novo de 
subordinação, onde o prestador do serviço pode 
até ficar alheio à subordinação do empregador. 
Surge a partir daí, uma forma de 
telessubordinação, à distância, mais leve que a 
normal. Há a possibilidade, porém de haver um 
controle das atividades ou serviços executados, 
com o auxílio de meio de comunicação e 
tecnologia, por relatórios, quantidade de produção, 
se for o caso. O trabalhador prestaria os serviços e 
atividades como se estivesse na empresa. A 
existência de autonomia do trabalhador pode ser 
medida quando, por exemplo, há a dependência 
técnica do empregador e não o contrário disso, 
pois somente o trabalhador pode saber como se 
realiza um programa de computador.  

A relação de trabalho autônomo é 
caracterizada pelo exercício por conta própria, isto 
é, não há nenhuma relação de subordinação ou 
dependência. Sendo assim, o trabalhador 
autônomo se responsabiliza por seus atos, e 
eventuais riscos que sua atividade possa trazer. 

Nascimento (2010) configura o profissional 
autônomo como um trabalhador que não delega 
funções a terceiros, bem como, não transfere 
poderes de organização do seu exercício, logo, 
existe uma auto-organização, em que não há uma 
submissão ao poder de controle e ou, poder de 
disciplina em relação a outrem. Ele exerce sua 
atividade econômica laboral dentro do que lhe é 
conveniente e julga adequado no âmbito de sua 
atividade ou serviço a que se propõe. 

Barros (2001) relata a discussão da 
natureza jurídica do teletrabalho com a 
organização no que se refere às particularidades 
do contrato de trabalho, citando ainda que o 
teletrabalho não detém a autonomia da relação 
jurídica entre o prestador de serviços e 
teletrabalhador. A característica da subordinação é 
acentuada no contrato de trabalho do teletrabalho, 
provocando consequentemente uma alteração no 
significado do trabalho subordinado obrigando 
assim a reconstrução do sistema de indícios até 
então utilizados para desvendar a dependência. 

Há jurisprudências relativas ao tema 
justificando as teses doutrinárias de que o 
teletrabalho não pode ser equiparado ao trabalho 
autônomo: 

 

"RELAÇÃO DE EMPREGO. TRABALHO AU-
TÔNOMO. O trabalho do homem livre acompa-
nhou o movimento pendular da economia, se-

gundo a tendência de cada época - liberal ou 
intervencionista. O trabalho subordinado e o 
trabalho autônomo foram, durante séculos, os 
pontos extremos de uma mesma linha, na qual 
se inseriram obrigatoriamente os diversos fato-
res da produção, inclusive o custo da mão de 
obra. Durante cerca de cinquenta anos viu-se, 
no Brasil, por força da CLT, a progressiva aglu-
tinação jurídica em torno do trabalho subordi-
nado, fruto até de uma exigência do sistema 
fordista da produção. Nos últimos anos, contu-
do, tem-se presenciado um forte movimento em 
sentido inverso, em decorrência das substanci-
ais mudanças na forma de prestação de servi-
ços - teletrabalho, microinformática, robotiza-
ção, trabalho a domicílio - sem que se atente 
para o determinismo do art. 3º da CLT. Neste 
contexto, se o trabalho não eventual é prestado 
com pessoalidade, por pessoa física, com one-
rosidade, resta ao intérprete examinar a subor-
dinação. Esta, cada vez mais, vem se diluindo 
diante da quebra da estrutura hierárquica da 
empresa fordista e suas características deslo-
caram-se da esfera subjetiva para a esfera ob-
jetiva, sem se falar que a desprestigiada de-
pendência econômica volta a ganhar importân-
cia. Preenchidos estes pressupostos, o contra-
to de emprego se assume por inteiro." (TRT da 
3ª Região - 4ª T - RO 00750.2003.047.03.00.0 - 
Rel. Luiz Otávio Linhares Renault - DJMG 
7/8/2004 - p. 9). (Disponível em: 
http://www.trt3.jus.br/. Acesso em: 
01/12/2014)”. 

 

“EMENTA: RELAÇÃO DE EMPREGO RECO-
NHECIDA - TRABALHO EM RESIDÊNCIA - 
AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. Para que a rela-
ção de emprego seja reconhecida, imprescindí-
vel que se achem caracterizados os suportes 
fáticos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, 
quais sejam: trabalho prestado com pessoali-
dade, não eventualidade, onerosidade e subor-
dinação. Entrementes, se o trabalho é desen-
volvido no âmbito da residência do empregado, 
a subordinação se visualiza por ângulos que 
lhe são peculiares, porque peculiar é a situação 
do trabalhador”. (TRT 3ª Região. Quarta Tur-
ma. Proc. n. 01648-2009-152-03-00-0 RO. Re-
lator Fernando Luiz G.Rios Neto. Publicado em 
21/06/2010). (Disponível em: 
http://www.trt3.jus.br/. Acesso em: 
01/12/2014)”. 

 
Logo, não há de se falar em teletrabalho 

autônomo se este não possui subordinação que é 
o elemento diferenciador para configurar o 
trabalhador autônomo dos demais. No exercício do 
teletrabalho, o empregado se obriga a realizar os 
serviços conforme regra legal. Não é facultado ao 
empregado a subordinação, se o trabalhador 
assume o contrato realizado entre ele e o 
empregador consequentemente fica subordinado 
as regras estipuladas.  

Muito se tem discutido sobre a possibilidade 
de enquadrar o teletrabalho na parassubordinação 
ou subordinação objetiva.  

A temática da relação entre teletrabalho e a 
parassubordinação tem sido bastante apontada 
pelos doutrinadores principalmente a respeito da 
subordinação objetiva ou passubordinação, tem-se 
a concepção de uma subordinação vinculada e 
intermediária a autonomia. Ou seja, seria uma 

http://www.trt3.jus.br/
http://www.trt3.jus.br/


  
 

subordinação variante e mais flexível. 
O entendimento acima coaduna com o 

pensamento do autor Amauri Mascaro (2011), 
onde o direito do trabalho contemporâneo, tanto 
no plano dogmático como no legislativo, vem 
procurando explicações para o regulamento deste 
que é considerado um novo método de trabalho 
profissional que não se enquadra nos perfis hoje 
prevalecentes. Na Itália houve um grande 
crescimento da chamada parassubordinação e na 
Alemanha, a figurou-se a ideia dos quase 
empregados.  

Destarte, CASSAR (2014) afirma em sua 
obra que a subordinação está constantemente 
presente na relação de empregatícia, e certas 
vezes se encontra ainda mais tênue e em outras 
situações de forma menos intensa. Normalmente 
quando há a alteração de hierarquia, ou grau 
intelectual do serviço prestado, menos densa fica 
a subordinação. Inversamente, quanto menor o 
nível hierárquico, ou quando há um rebaixamento 
na posição funcional, mais densa tende a se tornar 
o vínculo de subordinação.  

Segundo o artigo 6° da CLT, o trabalho 
alocado fora de sua origem, facilita a diminuição 
da densidade dessa subordinação, pois o 
funcionário tende-se a sentir mais confortável 
longe do empregador, salvo quando há uma 
espécie de prestação de contas, seja por meios de 
comunicação ou internet. 

Diante disso, fica evidenciado que no 
exercício do teletrabalho o empregado se sujeita 
ao requisito de subordinação ainda que essa seja 
de certa forma mais flexível. 

Ainda sobre subordinação, Cassar (2014) 
elenca em sua doutrina defesas de teorias 
embasando quatro tipos de subordinação, quais 
sejam, subordinação clássica e 
parassubordinação; subordinação estrutural, 
integrativa ou reticular; subordinação direta e 
indireta e subordinação objetiva e subjetiva.  

Tem-se subordinação direta quando a 
ordem parte do próprio empregador, chefe, isto é, 
não há nenhum tipo de intermediação no contato 
de comando. Já a subordinação indireta é 
realizada no momento em que a ordem parte do 
chefe, mas é solicitada por outro empregado, ou 
seja, há nessa situação uma intermediação entre o 
chefe imediato e uma pessoa de confiança na 
empresa que exerce o comando. 

O entendimento acima a cerca da 
subordinação direta e indireta coaduna com a do 
autor Martinez (2014), que cita os casos de 
terceirização, onde a organização contratada cede 
a mão de obra ao cliente, ou seja, à empresa 
contratante. Nestes casos há uma divisão da 
subordinação jurídica, onde a empresa contratante 
passa a ser responsável também pela gestão, 
exigindo que o serviço a ser prestado siga suas 
diretivas, ou seja, subordinação indireta, mas não 
se esquecendo da subordinação direta, 
exemplificado quando há a aplicação de sanções, 

por parte da empresa cedente da prestação de 
serviço. 

Há na jurisprudência, mais precisamente no 
inciso III da Súmula n° 331 do TST uma distinção 
clara em relação à subordinação direta e indireta: 

 

Súmula nº 331 do TST 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
LEGALIDADE (nova redação do item IV e inse-
ridos os itens V e VI à redação) - Res. 
174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 
31.05.2011  
I - A contratação de trabalhadores por empresa 
interposta é ilegal, formando-se o vínculo dire-
tamente com o tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 
03.01.1974).  
   
II - A contratação irregular de trabalhador, me-
diante empresa interposta, não gera vínculo de 
emprego com os órgãos da Administração Pú-
blica direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, 
da CF/1988).  
   
III - Não forma vínculo de emprego com o to-
mador a contratação de serviços de vigilância 
(Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação 
e limpeza, bem como a de serviços especiali-
zados ligados à atividade-meio do tomador, 
desde que inexistente a pessoalidade e a su-
bordinação direta.  
   
IV - O inadimplemento das obrigações traba-
lhistas, por parte do empregador, implica a res-
ponsabilidade subsidiária do tomador dos ser-
viços quanto àquelas obrigações, desde que 
haja participado da relação processual e conste 
também do título executivo judicial.  
   
V - Os entes integrantes da Administração Pú-
blica direta e indireta respondem subsidiaria-
mente, nas mesmas condições do item IV, caso 
evidenciada a sua conduta culposa no cumpri-
mento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 
21.06.1993, especialmente na fiscalização do 
cumprimento das obrigações contratuais e le-
gais da prestadora de serviço como emprega-
dora. A aludida responsabilidade não decorre 
de mero inadimplemento das obrigações traba-
lhistas assumidas pela empresa regularmente 
contratada.  
   
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador 
de serviços abrange todas as verbas decorren-
tes da condenação referentes ao período da 
prestação laboral.  

Precedentes: 

Item I 

IUJRR 3442/1984, Ac. TP 2208/1986 - Min. 
Marco Aurélio Mendes de Farias Mello  
 DJ 10.10.1986 - Decisão por maioria. (Dispo-
nível em: 
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_c
om_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SUM-
331. Acesso em: 01/12/2014)”. 

 
Cumpre registrar o modelo de subordinação 

pretendido por grande parte da doutrina, que é a 
subordinação objetiva e subordinação subjetiva. 
Cassar (2014) distingue os dois modelos. Se o 
empregador aplica as diretivas a serem 
executadas pelo funcionário, é considerada a 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SUM-331
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SUM-331
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SUM-331


  
 

subordinação subjetiva, quando recai sobre o 
serviço prestado pelo trabalhador, objetiva.  

Destarte, é importante mencionar a 
existência de subordinação estrutural, integrativa 
ou reticular que o Martinez (2014) defende o que 
se classifica como subordinação estrutural, 
integrativa ou reticular, que se caracteriza pela não 
obrigatoriedade da ordem, ou seja, subordinação 
direta. Essa nova ordem é aplicada usualmente 
quando há a terceirização de atividades que se 
estruturam com a meta ou fim do projeto ou 
empreendimento, por isso estrutural e integrativa. 
É uma nova vertente de organização produtiva, 
cujo alicerce é a prestadora do serviço, por isso 
reticular, que se espalha pela abertura, expansão 
e fragmentação. 

Cumpre acrescentar a exemplificação da 
situação citada acima na seguinte jurisprudência: 

 

Ementa: SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL, IN-
TEGRATIVA OU RETICULAR - OU SIMPLES-
MENTE SUBORDINAÇÃO. CARACTERIZA-
ÇÃO. A subordinação como um dos elementos 
fático-jurídicos da relação empregatícia é, si-
multaneamente, um estado e uma relação. Su-
bordinação é a sujeição, é a dependência que 
alguém se encontra frente a outrem. Estar su-
bordinado é dizer que uma pessoa física se en-
contra sob ordens, que podem ser explícitas ou 
implícitas, rígidas ou maleáveis, constantes ou 
esporádicas, em ato ou em potência. Na socie-
dade pós-moderna, vale dizer, na sociedade in-
fo-info (expressão do grande Chiarelli), basea-
da na informação e na informática, a subordi-
nação não é mais a mesma de tempos atrás. 
Do plano subjetivo - corpo a corpo ou bo-
ca/ouvido- típica do taylorismo/fordismo, ela 
passou para a esfera objetiva, projetada e der-
ramada sobre o núcleo empresarial. A empresa 
moderna livrou-se da sua represa; nem tanto 
das suas presas. Mudaram-se os métodos, não 
a sujeição, que trespassa o próprio trabalho, 
nem tanto no seu modo de fazer, mas no seu 
resultado. O controle deixou de ser realizado 
diretamente por ela ou por prepostos. Passou a 
ser exercido pelas suas sombras; pelas suas 
sobras - em células de produção. A subordina-
ção objetiva aproxima-se muito da não even-
tualidade: não importa a expressão temporal 
nem a exteriorização dos comandos. No fundo 
e em essência, o que vale mesmo é a inserção 
objetiva do trabalhador no núcleo, no foco, na 
essência da atividade empresarial. Nesse as-
pecto, diria até que para a identificação da su-
bordinação se agregou uma novidade: núcleo 
produtivo, isto é, atividade matricial da empre-
sa, que Godinho denominou de subordinação 
estrutural. A empresa moderna, por assim di-
zer, se subdivide em atividades centrais e peri-
féricas. Nisso ela copia a própria sociedade 
pós-moderna, de quem é, simultaneamente, 
mãe e filha. Nesta virada de século, tudo tem 
um núcleo e uma periferia: cidadãos que estão 
no núcleo e que estão na periferia. Cidadãos 
incluídos e excluídos. Trabalhadores contrata-
dos diretamente e terceirizados. Sob essa ótica 
de inserção objetiva, que se me afigura alar-
gante (não alarmante), eis que amplia o concei-
to clássico da subordinação, o alimpamento 
dos pressupostos do contrato de emprego tor-
na fácil a identificação do tipo justrabalhista. 
Com ou sem as marcas, as marchas e as man-
chas do comando tradicional, os trabalhadores 

inseridos na estrutura nuclear de produção são 
empregados. Na zona grise, em meio ao fogo 
jurídico, que cerca os casos limítrofes, esse cri-
tério permite uma interpretação teleológica de-
saguadora na configuração do vínculo empre-
gatício. Entendimento contrário, data venia, 
permite que a empresa deixe de atender a sua 
função social, passando, em algumas situa-
ções, a ser uma empresa fantasma - atinge 
seus objetivos sem empregados. Da mesma 
forma que o tempo não apaga as característi-
cas da não eventualidade; a ausência de co-
mandos não esconde a dependência, ou, se se 
quiser, a subordinação, que, modernamente, 
face à empresa flexível, adquire, paralelamen-
te, cada dia mais, os contornos mistos da clás-
sica dependência econômica. (TRT-MG RO 
00366-2007-025-03-00-3, Quarta Turma, Rela-
tor: Luiz Otávio Linhares Renault, Data de Pu-
blicação: 26-04-2008) (Disponível em: 
http://www.trt3.jus.br/. Acesso em: 
01/12/2014)”. 

 
Por fim, é de extrema relevância mencionar 

a existência de subordinação clássica e 
parassubordinação. Para essa situação, existem 
três correntes.  

Cassar (2014) destaca em sua obra a 
existência de 03 (três) teorias referentes à 
parassubordinação. A que coloca a 
parassubordinação entre a subordinação e o 
trabalho autônomo, abrangendo a mão de obra 
que não é enquadrada em nenhuma das 
vertentes, a exemplo, a representação comercial, 
o profissionalismo liberal e outras em que há as 
características de continuidade, pessoalidade e 
coordenação. 

Barros (2007) dá o entendimento que em 
trabalhos com veia artística, como fotografia, 
dublagem, apresentação, produção e atuação há 
parassubordinação, pois mesmo possuindo 
liberdade e autonomia, tendem a prestar 
esclarecimentos e estar à disposição do tomador. 
Logo, haveria assim, um 3° gênero ao lado da 
subordinação e do autônomo, a infungibilidade, ou 
seja, a presença pessoal ativa, coordenação e 
integração com a parte estrutural da organização, 
seja ela um cronograma, direção ou objetivo, no 
que se refere à finalidade.  

Martins (2014) coloca parassubordinação 
com o mesmo significado de telessubordinação. 
Logo, nesse tipo de subordinação, há bastante 
controvérsia, porém, pode-se dizer que a 
parassubordinação é uma espécie de 
subordinação dirigida para empregados que 
possuem certa flexibilidade.  

Ainda sobre o tema cumpre relatar a 
jurisprudência abaixo: 

PARASSUBORDINAÇÃO. JORNALISTA. 
CORRESPONDENTE. NATUREZA 

JURÍDICA DO CONTRATO RELACIONADO 
COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

Encontra-se sob o manto da legislação traba-
lhista, porquanto presentes os pressupostos do 
art. 3° da CLT, a pessoa física que prestou 
pessoalmente os serviços de correspondente 
jornalístico, onerosamente. Ao exercer a ativi-
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dade relacionada com a busca de notícias, bem 
como com a respectiva redação de informa-
ções e comentários sobre o fato jornalístico, o 
profissional inseriu-se no eixo em torno do qual 
gravita a atividade empresarial, de modo que, 
simultaneamente, como que se forças cinéti-
cas, a não eventualidade e a subordinação, es-
ta última ainda que de maneira mais tênue, se 
atritaram e legitimaram a caracterização da re-
lação empregatícia. As novas e modernas for-
mas de prestação de serviços avançam sobre o 
determinismo do art. 3° da CLT, e alargam o 
conceito da subordinação jurídica, que, a par 
de possuir diversos matizes, já admite a varia-
ção periférica da parassubordinação, isto é, do 
trabalho coordenado, cooperativo, prestado ex-
tramuros, distante da sua original concepção 
clássica de subsunção direta do tomador de 
serviços. Com a crescente e contínua horizon-
talização da empresa, que se movimenta para 
fora de diversas maneiras, inclusive via terceiri-
zação, via parassubordinação, via micro ateli-
ers satélites, adveio o denominado fenômeno 
da desverticalização da subordinação, que con-
tinua a ser o mesmo instituto, mas com traços 
modernos, com roupagem diferente, caracteri-
zada por um sistema de coordenação, de a-
marração da prestação de serviços ao empre-
endimento por fios menos visíveis, por cordões 
menos densos. Contudo, os profissionais, prin-
cipalmente os dotados de formação intelectual, 
transitam ao lado e se interpenetram na subor-
dinação, para cujo centro são atraídos, não se 
inserindo na esfera contratual do trabalho autô-
nomo, que, a cada dia, disputa mais espaço 
com o trabalho subordinado. Neste contexto 
social moderno, é preciso muito cuidado para 
que os valores jurídicos do trabalho não se cur-
vem indistintamente aos fatores econômicos, 
devendo ambos serem avaliados à luz da for-
mação histórica e dos princípios informadores 
do Direito do Trabalho, de onde nasce e para 
onde volta todo o sistema justrabalhista. O veio 
da integração objetiva do trabalhador num sis-
tema de trocas coordenadas de necessidades 
cria a figura da parassubordinação e não da 
para-autonomia. Se a região é de densa nebu-
losidade, isto é, de verdadeiro fog jurídico, a a-
tração da relação jurídica realiza-se para dentro 
da CLT e não para dentro do Código Civil, que 
pouco valoriza e dignifica o trabalho do homem, 
que é muito livre para contratar, mas muito 
pouco livre para ajustar de maneira justa as 
cláusulas deste contrato. TRT/MG – Proc: 
00073.2005.103.03.00.5 – Rel. Designado: Juiz 
Luiz Otávio Linhares Renault. DJ/MG 
01/10/2005. (Disponível em: 
http://www.trt3.jus.br/. Acesso em: 
01/12/2014)”. 

 
 

 Por conseguinte, Cassar (2014) ressalta 
em sua obra a origem da parassubordinação um 
possível início na década de 70, na Itália, com a lei 
n° 533 (Código de Processo Civil, art. 409), que 
passava à Justiça do Trabalho o encargo de 
avaliar os conflitos decorrentes de contratos 
colaborativos e de representação comercial, desde 
que fossem pré-coordenados, mas sem 
subordinação, ou seja, contratos projetos.  

Há, porém quem indique a relação de 
teletrabalho como forma de parassubordinação, 
como coloca Machado (2009), interando que 
teletrabalho é um tipo de telessubordinação, 

diferente do trabalho prestado na organização de 
origem, por possuir a característica de autonomia. 
Entretanto, pode-se dizer que não contém no 
Direito Trabalhista brasileiro uma regulamentação 
precisa voltada para o teletrabalho e a 
jurisprudência tende cada vez mais tratar o tema 
como uma modalidade de trabalho autônomo, por 
vezes, um empregado em domicílio, quando 
presentes todos os elementos qualificadores da 
relação de emprego. 

A temática entre o teletrabalho e a 
existência de subordinação é extensa. Mas é certo 
que nesse tipo de trabalho não há de se falar em 
autonomia e sim subordinação. 

 
Conclusão 

O teletrabalho pode ser entendido como 
uma espécie de trabalho flexível em ao tempo e 
espaço, sendo realizado não da forma 
convencional e sim fora do estabelecimento 
patronal, sem lugar previamente definido. Ou seja, 
o teletrabalho pode ser realizado em qualquer 
lugar até mesmo em praças, quarto de hotel, no 
domicílio do empregado, shoppings ou até mesmo 
em escritórios descentralizados da empresa a que 
presta serviço desde que se utilize de 
computadores, telefones, e toda a tecnologia 
existente facilitando assim a execução do serviço 
em vários locais. 

A princípio, o teletrabalho não é 
obrigatoriamente executado no domicílio do 
empregado. Existe atualmente telecentros (locais 
situados fora da sede da empresa) que são 
pequenos estabelecimentos interligados com a 
sede da empresa por meio eletrônico. 

No Brasil, não existe uma lei específica 
estabelecendo os critérios caracterizadores do 
teletrabalho, porém a nova redação do artigo 6º da 
CLT modificado através da Lei 12.551/2011 
ressalta que não há diferença entre as formas de 
trabalho: na organização do empregador ou em 
domicílio do empregado desde que haja um 
vínculo empregatício. 

O teletrabalho possui suas variadas 
modalidades. Existe por exemplo, o teletrabalho 
executado no domicílio do empregado, ou em 
telecentros, aquele realizado de forma nômade ou 
móvel, isto é, sem a obrigatoriedade de trabalhar 
em um lugar específico. Posto isso, é possível 
concluir que a realização desse trabalho sempre 
será precedida de instrumentos de comunicação e 
telemáticos ainda que seja realizado em casa ou 
em local indeterminado.  Diante dessa diversidade 
de espécies do trabalho, o teletrabalho surge 
como uma relação de emprego mediante o 
contrato de trabalho. É sabido que para se obtiver 
uma caracterização de emprego cabe o 
cumprimento dos pressupostos do artigo 3º da 
Consolidação das Leis Trabalhistas que elenca 
empregado, toda pessoa física que presta um ou 
mais serviços remunerados e não esporádicos a 
um empregador. 
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Para que um trabalhador seja considerado 
empregado é imprescindível o preenchimento de 
todos os requisitos presentes no artigo 3º, sendo 
eles, pessoalidade; subordinação; onerosidade; e 
a não eventualidade. Portanto, para a 
concretização de vínculo empregatício, devem ser 
respeitados os elementos fático-jurídicos 
constantes nas leis trabalhistas.  Tal 
caracterização é de extrema relevância para o 
direito trabalhista, visto que há uma diferenciação 
nos direitos do empregado dependendo do tipo de 
trabalho realizado. Logo, pode-se concluir que se 
o teletrabalho segue os ditames do artigo 6º da 
CLT, fica identificada a ausência de autonomia e 
presença marcante de subordinação. 
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