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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa o teletrabalho à luz da disciplina que lhe conferiu a Lei nº 13. 467, de 13 

de julho de 2017, que faz parte da denominada “reforma trabalhista”. O teletrabalho é hoje 

uma modalidade laboral cada vez mais difundida no Brasil, o que se deve ao avanço das 

tecnologias e à pandemia da Covid-19, o que demonstra a relevância da sua análise crítica. A 

disciplina legal do trabalho suscita uma série de questionamentos, que se pretende enfrentar 

na pesquisa, tais como: limitação da jornada de trabalho e direito à desconexão, custeio e 

manutenção dos equipamentos utilizados para prestação de serviços, medidas de segurança e 

saúde do trabalho e isolamento do teletrabalhador, este com sérios efeitos da sua capacidade e 

possibilidade do agir coletivo. A metodologia utilizada foi a dogmática e propositiva, pois 

realizou-se uma análise detida da disciplina legal conferida ao teletrabalho no Brasil, bem 

como foi proposto soluções interpretativas e legislativas para o enfrentamento das questões 

que o tema produz. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes telework in the light of the discipline that Law nº 13.467 of July 13, 

2017, which is part of the so-called “labor reform”, gave it. Telework is today an increasingly 

widespread work modality in Brazil, which is due to the advancement of technologies and the 

Covid-19 pandemic, which demonstrates the relevance of its critical analysis. The legal 

discipline of work raises a series of questions, which are intended to be addressed in the 

research, such as: limitation of working hours and the right to disconnect, funding and 

maintenance of equipment used to provide services, safety and health measures at work and 

isolation of the teleworker, the latter with serious effects on their ability and possibility of 

collective action. The methodology used was dogmatic and purposeful, as a detailed analysis 

of the legal discipline conferred on teleworking in Brazil was carried out, as well as 

interpretative and legislative solutions were proposed to face the issues that the theme 

produces. 
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