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Resumo: Este artigo analisa o conflito de normas trabalhistas no espaço, oriundo do teletrabalho transnacional, 

levando em conta, a efetivação dos direitos humanos laborais nesta nova modalidade de trabalho. Com isso, 

objetiva-se compreender as nuances da relação de emprego e da proteção internacional ao trabalho e aos direitos 

humanos dos trabalhadores, bem como, verificar os aspectos trazidos pela globalização para dentro do cenário 

trabalhista, abordando, com a interpretação das definições, classificações e enquadramento jurídico do 

teletrabalho, a melhor solução destinada ao conflito espacial de leis trabalhistas. Considera-se um tema 

polêmico, sendo de suma importância a realização do corrente estudo, para que se possa encontrar um ponto de 

equilíbrio que traga uma solução ao conflito de normas espaciais, e que não cause lesão aos direitos 

fundamentais dos teletrabalhadores. Dentro desta conjuntura, é possível compreender qual é a norma aplicável 

ao conflito existente e que zele pela efetivação dos direitos humanos dos trabalhadores. Deste modo, conclui-se 

que a melhor maneira de solucionar a problemática do conflito espacial de normas trabalhistas advindas do 

teletrabalho transnacional é feita pela aplicação da norma mais favorável, protegendo-se assim, o hipossuficiente 

da relação laboral, considerando ser a melhor alternativa para resguardar a proteção dos direitos humanos e 

fundamentais dos trabalhadores. 

Palavras-chave: Conflito de normas trabalhistas no espaço. Tecnologia. Teletrabalho transnacional. 

 

 

Introdução 

 

O teletrabalho transnacional é um tema atual no direito trabalhista brasileiro, 

trazendo consigo muitas dúvidas, polêmicas e discussões com relação ao conflito de normas 

espaciais, que ocorre pelo fato de o teletrabalhador executar o teletrabalho em local distante, e 

muitas vezes, em país diferente ao do empregador, rompendo-se assim barreiras geográficas, e 

colocando em conflito ordenamentos jurídicos distintos, devendo-se assim, decidir a norma de 

qual território deverá ser aplicada ao caso concreto. 

A globalização trouxe diversas mudanças em diferentes setores do cenário social e 

jurídico brasileiro, fazendo surgir na rotina trabalhista novas modalidades de prestação de 

serviço à distância. Com o avanço das tecnologias e o desenvolvimento da informática e das 

telecomunicações e a praticidade da resolução de diversas situações pelos meios eletrônicos, o 
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teletrabalho trananacional se adapta muito bem ao cenário contemporâneo a que estamos 

inseridos, transformando assim, as tradicionais relações laborais.  

No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro carece de normas que regulamentem 

de forma ampla e específica os direitos cabíveis ao teletrabalhador, tendo em vista que essa 

nova modalidade de trabalho acaba por ocasionar pontos obscuros e lacunosos, possibilitando 

assim, várias formas de interpretação, nos mais diversos aspectos, em especial com relação ao 

teletrabalho transnacional, e o seu decorrente conflito de normas espaciais.  

Dentre essas modificações na seara trabalhista, os direitos humanos do trabalhador 

não podem ser esquecidos, devendo existir uma solução para esta problemática, que não 

busque apenas solucionar a questão do conflito de normas, mas sim, que traga além de uma 

segurança jurídica para esses teletrabalhadores, uma proteção integral de seus direitos básicos 

e fundamentais. 

 Assim, no primeiro tópico, objetiva-se a análise da regulamentação da relação de 

emprego no Brasil, preocupando-se em discorrer sobre seus aspectos históricos e 

característicos. Após, busca-se um entendimento sobre a proteção internacional do trabalho. 

Por fim, é feito um estudo do teletrabalho transnacional, investigando-se qual é o melhor 

critério a ser utilizado para solucionar o conflito de normas trabalhistas no espaço, dele 

decorrente. 

 

A proteção internacional do trabalho 

 

As relações de trabalho não ficam adstritas somente ao território de um único país, 

elas se alastram por diversos países, gerando situações que necessitam de um aparato jurídico 

não somente em âmbito interno dos Estados, mas também em âmbito internacional, visto que, 

a tendência do trabalho é tomar ainda mais espaço com trocas de serviços entre países 

distintos, fazendo com que o trabalhador se torne ainda mais exposto a elementos que possam 

prejudicá-lo em relação ao binômio capital e trabalho, carecendo de segurança jurídica 

internacional para evitar a ocorrência dessas situações. 

A internacionalização do direito do trabalho pode ser entendida sob dois aspectos 

diferentes. O primeiro é a existência de uma legislação internacional desenvolvida lentamente 

no decorrer do século XIX e que teve sua origem na insuficiência de legislação nacional para 

solucionar questões trazidas pela modificação das relações de produção e de participação dos 

trabalhadores. Outra situação é o estudo das relações internacionais, visando solucionar os 

problemas quanto à lei aplicável, no caso de conflito entre normas de dois ou mais países 
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diferentes, em uma relação de trabalho prestada fora do país de origem do trabalhador 

(NASCIMENTO, 2011, p. 125). 

O direito internacional do trabalho é o ramo do direito internacional público que cuida 

da proteção dos direitos dos trabalhadores, objetivando universalizar os princípios que se 

destinam à proteção do trabalhador, buscando alcançar melhores condições de vida e de 

trabalho, além de lutar pela tão sonhada simetria entre capital e trabalho (ABUD; 

MARQUES, 2013, p. 167). 

O meio utilizado pelo direito internacional do trabalho para alcançar seus objetivos é o 

tratado, sendo ele um acordo internacional realizado entre Estados, que deve ser feito por 

meio escrito e ser gerenciado pelo direito internacional. Os tratados não são obrigatórios, 

porém, após serem ratificados pelos Estados contratantes o seu cumprimento passa a ser 

indispensável (ABUD; MARQUES, 2013, p. 167). 

Com o fim da 1ª Grande Guerra Mundial, foi assinado um acordo de paz entre os 

países que dela participavam. Este acordo foi intitulado Tratado de Versalhes, elaborado no 

dia 28 de junho de 1919, que representou uma etapa muito importante com destino a 

institucionalização do direito internacional. O Tratado de Versalhes reconhece que o modelo 

capitalista de produção que vinha se disseminando, acabou por desprezar as condições de 

trabalho, tornando ainda maior a diferença social entre patrões e empregados (MOURA, 2014, 

p. 57). 

Assim, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), foi instituída pelo Tratado de 

Versalhes em 1919, possui sua sede na cidade de Genebra, com seus fundamentos 

disciplinados na Parte XIII do referido Tratado. Todos os países que integram a Organização 

das Nações Unidas (ONU) são, de forma automática, membros da OIT (GARCIA, 2013, p. 

126). 

A regulamentação da OIT deu-se em 1944, na Conferência Geral da OIT realizada na 

Filadélfia, evento este, que marcou o início de sua regulamentação na seara trabalhista, visto 

que, até então, essa regulamentação era exclusiva dos próprios países (MOURA, 2014, p. 57). 

Todos os anos, no mês de junho a Conferência Internacional do Trabalho tem se reunido para 

elaborar, aprovar ou revisar normas que se converterão em convenções ou recomendações 

(LEITE, 2014a, p. 697). 

Deste modo, entende-se que é por meio da OIT que temos garantidas as proteções 

trabalhistas em âmbito internacional, além de sua função ser de extrema importância para a 

criação e preservação do direito do trabalho, trazendo um alicerce a mais para a segurança 

jurídica que deve existir na relação de emprego. 
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A Conferência Internacional do Trabalho, em 1998, aprovou a Declaração da OIT 

sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Essa declaração enfatiza que o 

desenvolvimento de cada nação no ponto de vista econômico não pode ser efetivo, sem que 

esteja acompanhado pelos ideais de justiça social. A referida declaração reafirma princípios já 

existentes em outras convenções da OIT, elencando os direitos fundamentais do trabalho cuja 

aplicação deverá ser assegurada por todos os membros (ARAÚJO, 2009, p. 02). 

Os princípios trazidos pela declaração são os seguintes: a liberdade sindical e o direito 

de negociação coletiva; a supressão do trabalho forçado e obrigatório; a extinção do trabalho 

infantil e o banimento de qualquer discriminação em matéria de emprego e ocupação 

(GARCIA, 2013, p. 129). Esses princípios foram expressos e desenvolvidos por meio de oito 

convenções, que pela importância passaram a ser consideradas como fundamentais 

(CARBONELLI, 2015, p. 27). 

À vista disso, é inegável a importância da OIT na evolução do direito do trabalho e 

dos direitos sociais em todo o mundo, sendo que as normas internacionais produzidas, tanto 

convenções como recomendações, contribuíram de forma efetiva para a aprovação de leis e 

regulamentos nos ordenamentos jurídicos de todos os países, inclusive no Brasil (SCABIN, 

2015, p. 03). 

Com o surgimento efetivo do direito internacional do trabalho, aliado ao expansionismo 

da globalização e da economia sem fronteiras, nasceu nos Estados de diversas partes do mundo, 

a necessidade e a possibilidade de uma constitucionalização de regras e princípios concernentes 

a proteção aos direitos humanos dos trabalhadores em âmbito internacional (AMORIN, 2014, 

p. 98). 

Mostra-se necessário inicialmente, para um melhor e mais claro entendimento, fazer um 

breve esclarecimento terminológico do que são direitos humanos e direitos fundamentais. 

Cotidianamente essas duas expressões são utilizadas como sinônimos, tanto pela doutrina 

quanto pela jurisprudência. Contudo, existe uma diferença tênue, tendo em vista, que, a 

expressão direitos humanos é utilizada para referir-se a direitos consagrados em tratados 

internacionais, já, por sua vez, a expressão direitos fundamentais é empregada aos mesmos 

direitos, mas em escala constitucional, direitos estes, inseridos nas constituições (CASADO 

FILHO, 2012, p.15). 

Destarte, ao estudo em tela, importante se faz a conceituação e o entendimento dos 

direitos humanos. Desta forma: 
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Adota-se o conceito dos direitos humanos como o conjunto de faculdades e 

instituições que, em cada momento histórico, buscam concretizar as 

exigências da dignidade, da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da 

solidariedade humana. Estas devem ser reconhecidas positivamente em todos 

os níveis, sendo que tais direitos guardam relação com os documentos de 

Direito Internacional, por se referirem àquelas posições jurídicas 

endereçadas à pessoa humana como tal, independentemente de sua 

vinculação com determinada ordem constitucional. Assim, os direitos 

humanos são válidos para todos os povos e tempos, de modo a demonstrar 

um inequívoco caráter cosmopolita (AMORIN, 2014, p. 99). 

 

Os direitos humanos são divididos em três principais dimensões, sendo que a primeira 

dimensão trata dos direitos civis e políticos, a segunda dimensão dos direitos econômicos, 

sociais e culturais e a terceira dimensão protege o direito ao meio ambiente sustentável, à paz 

e ao desenvolvimento (CASADO FILHO, 2012, p. 41). Conquanto, alguns doutrinadores 

acrescentam uma quarta dimensão, que tutela os biodireitos e uma quinta que resguarda os 

direitos virtuais (LEITE, 2014b, p. 83).  

Dos princípios que regem os direitos humanos, cabe destacar o princípio da dignidade 

humana, que é o mais importante dentre todos, dada a sua abrangência, indeterminação e 

evolução. Ele atende a todos os anseios dos que veem seus direitos sendo violados, 

assegurando as necessidades vitais, mantendo as pessoas distantes da degradação, 

instrumentalização e submissão humana (AMORIN, 2014, p. 100). 

Tencionando pela busca da proteção internacional aos direitos humanos, no dia 10 de 

dezembro de 1948, no âmbito do Conselho Econômico e Social da ONU, foi criada a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em Paris, consistindo na mais valiosa vitória em 

campo internacional em matéria de direitos humanos (MALHEIRO, 2015, p. 109). 

A Declaração de 1948 buscou modernizar a gramática dos direitos humanos, inserindo a 

concepção contemporânea de direitos humanos, que é marcada pela universalidade e 

indivisibilidade de direitos. A universalidade empenha-se pela amplificação universal dos 

direitos humanos, sob a égide de que a condição de pessoa é o único requisito para possuir a 

titularidade de direitos, considerando o ser humano um ser moral, dotado de unicidade 

existencial e considerando a dignidade como valor intrínseco à condição humana. Já, a ideia de 

indivisibilidade de direitos humanos surgiu de uma visão integral de direitos, um exemplo é 

que a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a existência dos direitos sociais, 

econômicos e culturais. Neste exemplo, quando um deles é infringido, todos os demais também 

serão. Os direitos humanos estão inter-relacionados, compõem-se assim, de uma unidade 

indivisível (PIOVESAN, 2010, p. 06-07). 
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Com o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos começa a ser 

desenvolvido o Direito Internacional dos Direitos Humanos, com base na adoção de diversos 

instrumentos internacionais de proteção. A universalização dos direitos humanos propiciou a 

formação do sistema internacional de proteção desses direitos, sendo integrado por tratados 

internacionais que demonstram a consciência ética e contemporânea compartilhada pelos 

Estados, buscando a salvaguarda dos direitos humanos (PIOVESAN, 2015, p. 173). 

Ao lado desse sistema normativo global, existem também estruturas normativas 

regionais de proteção aos direitos humanos, sendo, que, atualmente destacam-se três sistemas, 

sendo eles: o sistema europeu e o americano, que possuem a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e o sistema africano (SCHNEIDER, 2015, p. 52). 

A grande virtude da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi a de definir de 

forma precisa o elenco de direitos humanos e de liberdades fundamentais a serem respeitados 

por todas as nações, marcando o início da internacionalização dos direitos humanos. Todavia, 

por ser uma resolução da ONU, não possui efeito jurídico vinculante, sendo incapaz de 

designar sansões e de gerar obrigações, possuindo efeitos meramente recomendatórios. Desta 

maneira, não possui mecanismos de controle e monitoramento (SCHNEIDER, 2015, p. 51). 

Com a existência dessa problemática, ainda em 1948 iniciou-se uma discussão para 

saber qual seria a melhor maneira de assegurar a observância universal dos direitos previstos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (PIOVESAN, 2015, p. 176). 

Longo caminho teve que ser percorrido para se chegar a este objetivo. Somente em 

1966 a Assembleia Geral da ONU adotou o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

sobre Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (AMARAL JÚNIOR, 2013, p. 510). 

A união da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que é o documento básico do 

sistema global de Proteção Internacional dos Direitos Humanos da ONU (MALHEIRO, 2015, 

p. 112). 

O Pacto sobre Direitos Civis e Políticos engloba uma categoria maior de direitos do que 

os que estão previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. As obrigações dos 

Estados-partes são tanto negativas quanto podem ser também, positivas expressas, 

respectivamente, quanto às obrigações de não torturar e de estabelecer um sistema legal para a 

punição dos direitos porventura violados (AMARAL JÚNIOR, 2013, p. 511). 

Por sua vez, o  Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi 

adotado em 19 de dezembro de 1966, em conjunto com o Pacto Internacional sobre Direitos 
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Civis e Políticos, no entanto, entrou em vigor somente no ano de 1976. Ele é um marco, pois 

assegurou a proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais, vencendo a resistência que 

existia por parte de alguns Estados e mesmo por parte da doutrina, que consideravam os 

direitos sociais como sendo meras recomendações (RAMOS, 2015, p. 155). 

Partindo-se de um reconhecimento quanto à proteção aos direitos humanos dos 

trabalhadores, destaca-se que as mudanças que foram surgindo com o passar dos anos, 

relacionadas ao direito do trabalho, e especialmente quanto à forma de como o trabalho é 

exercido e as condições de trabalho destinadas aos empregados, são reflexos do processo de 

globalização que está ocorrendo em diversas partes do mundo.  

Vale destacar, que as modificações que ocorreram com o desenrolar dos anos no aspecto 

econômico, de produção e trabalho, foram marcadas por três modelos distintos de produção, 

sendo eles: o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. 

O taylorismo foi marcado por verbalizar o modo capitalista de produção, tendo como 

principal objetivo controlar com eficácia a força de trabalho, focalizando mais no 

desenvolvimento de técnicas de organização de trabalho do que na tecnologia. Não obstante, 

em meados de 1914, incorporou-se a lógica taylorista, trazendo novos princípios, visando a 

produção em escala, especialmente no trabalho na linha de montagem. Na base fordista 

evidenciou-se a mecanização da produção, a padronização dos produtos e o fluxo contínuo de 

materiais através de máquinas, tudo, para aumentar a produção em massa (MACHADO, 2015, 

p. 02-03). 

Posteriormente ao fordismo-taylorismo, iniciou-se o regime de acumulação flexível, 

ocorrendo mudanças nas formas de organização do trabalho. Neste contexto, surge o toyotismo 

que substituiu a rigidez pela flexibilidade do processo produtivo aliado ao fortalecimento das 

inovações tecnológicas (MACHADO, 2015, p. 03). 

A conjuntura do panorama social, econômico e político do sistema capitalista, desde o 

final do século XX vêm causando importantes transformações no mundo do trabalho. É 

incontestável que os altos impactos causados pelas inovações tecnológicas afetaram a 

estrutura e a dinâmica do direito do trabalho. Com isso, surgiram novas formas de estruturar 

os empreendimentos empresariais, com base em home-office e pequenos estabelecimentos 

(GOMES; TEIXEIRA, 2015, p. 85). 

São inúmeros os efeitos trazidos pela globalização, sendo que, diversos são os setores 

da área do direito que sofreram com seus reflexos. Com relação ao direito do trabalho, quanto 

ao número de empregos, foi observada uma diminuição geral dos mesmos, chamando atenção 

também, à transição da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial, pela criação de 
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novos setores de serviço advindos da alta modernidade das tecnologias, pela descentralização 

da empresa e informatização do trabalho da pessoa física, bem como, pela a requalificação do 

trabalhador, exigindo-se assim, um grau determinado de ensino para adentrar como 

trabalhador (NASCIMENTO, 2011, p. 76-77). 

A globalização pode ser dividida em três fases: a primeira fase consiste na exploração 

do mundo e na descoberta de novas fronteiras; a segunda fase caracteriza-se pela exploração 

máxima das potencialidades que os trabalhadores tinham a oferecer, nos parâmetros estudados 

anteriormente, correspondendo essa fase ao período da Revolução Industrial; a terceira fase, 

contudo, caracteriza-se pela união das duas fases anteriores, harmonizando a existência de 

fronteiras com a exploração dos trabalhadores, surgindo a possibilidade de buscar o melhor 

lugar para aproveitar os investimentos com mão de obra, desfrutando ao máximo do que o 

trabalhador tem a oferecer, ainda que isso afronte os direitos fundamentais dos mesmos 

(BERTAGNOLLI; RIZZOTO; TONIAL, 2010, p. 138). 

Perceptível é a vasta influência da globalização no cenário trabalhista. Seus efeitos, 

com a chegada das tecnologias, por meio da internet, propiciou o fácil acesso aos meios de 

comunicação e de informação, bem como, trouxe novas possibilidades quanto à forma de 

produção utilizadas pelas empresas, fazendo nascer algumas questões importantes, que 

necessitam de atenção, sendo elas: a automação, a flexibilização das normas trabalhistas e o 

dumping social. 

A automação consiste em uma técnica que, sendo utilizada em determinado processo, 

tem como destinação principal, torná-lo mais produtivo e eficiente, com a menor utilização de 

energia possível, e com maior segurança, assim como, com menor emissão de poluentes. De 

forma sintética, a automação pode ser definida, como sendo, a substituição do homem pela 

máquina (DIAS; MARTIGNAGO, 2012, p. 1656). 

O rápido e intenso aprimoramento da tecnologia, provocado pela automação 

computadorizada, agravou a situação de desemprego, o que, com o passar do tempo, 

obedecendo a lei da oferta e da procura, vai reconduzir ao trabalho o pouco valor que sempre 

teve. Nesta transição de substituição do homem pela máquina, há uma desvalorização do 

trabalho, e em consequência, uma diminuição da importância obtida pelo direito do trabalho, 

fazendo surgir às ideias de flexibilização do direito do trabalho (PELEGRINI, 2014, p. 121-

122). 

Encontrar um equilíbrio para essa situação de crise social não é algo muito fácil, e a 

tendência entre a maior parte da doutrina é a flexibilização das leis trabalhistas. Essa 

flexibilização não pode gerar abuso e deve ser feita de forma muito responsável, não 
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possibilitando o enriquecimento para a empresa e nem pondo em risco os direitos que foram 

adquiridos pelos trabalhadores. Deve-se encontrar um limite razoável, ponderando os 

princípios da valorização e da dignidade do trabalhador com os princípios da preservação e 

saúde da empresa. O princípio da proteção ao trabalhador é o limite da flexibilização, 

proibindo exageros, aplicação errônea e desvios de finalidade (CASSAR, 2013, p. 31). 

Simultaneamente com a flexibilização dos direitos dos trabalhadores e em compasso 

com o desemprego causado pela utilização das tecnologias, nasce outro efeito, que aparece 

como consequência da evolução tecnológica, denominado dumping social (BERTAGNOLLI; 

RIZZOTO; TONIAL, 2010, p. 146). 

O dumping social, nada mais é do que uma concorrência desleal, em que, busca-se a 

eliminação da concorrência por meio da introdução no mercado nacional, de produtos 

estrangeiros, cujos preços são consideravelmente menores aos produtos similares de origem 

local, isso, pelo fato, de os produtos estrangeiros serem fabricados em países onde a proteção 

laboral é precária (RODRIGUES JR, 2014, p. 17). 

A propagação da globalização, com as alterações causadas na economia, e com o 

advento das tecnologias de informática e de comunicações, foram as principais questões que 

intensificaram a expansão e a modificação do trabalho, trazendo consigo a busca por maior 

segurança jurídica para a relação de emprego.  

Dito isto, é de grande importância que o direito do trabalho saiba como lidar com essas 

situações, dando a elas um resultado efetivo, fazendo com que os reflexos sobrevindos da 

globalização consigam se moldar à sociedade da melhor forma possível, afinal, avanços e 

modificações são necessários e fazem parte da transição que naturalmente ocorre com o 

passar dos tempos. Com a invasão dos efeitos da globalização no meio trabalhista, faz-se 

necessária uma atuação não só em âmbito interno de cada Estado, mas sim, é necessária uma 

atuação em escala internacional para regulamentar e adequar à nova perspectiva de trabalho 

que vem surgindo. 

 

Conflito de normas no espaço com relação ao teletrabalho transnacional e a busca pela 

efetivação dos direitos humanos laborais 

 

O trabalho conforme supracitado foi sofrendo gradativas modificações, em 

decorrência das alterações ocorridas na sociedade e que afetaram de forma fulminante as 

relações de trabalho. E o teletrabalho, surge em meio a essas transições, como uma nova 
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alternativa de trabalho flexível, que vem ganhando espaço e relevância dentre as formas 

tradicionais de trabalho. 

Com o advento da globalização e, plano internacional, suas consequencias são 

sentidas, com muita intensidade em âmbito laboral, o que trouxe a possibilidade de uma 

flexibilização não só quanto às leis, mas também, quanto ao local da prestação dos serviços 

por parte dos trabalhadores, criando a possibilidade de utilização de recursos telemáticos
3
 para 

a execução da atividade laboral, fazendo surgir uma descentralização produtiva em virtude do 

funcionamento em rede das empresas (NOGUEIRA, 2006, p. 130). 

Nesta linha, com maior destaque a partir da década de setenta, com base em estudos 

mais avançados sobre a chamada sociedade da informação, constata-se que o mundo entra na 

era da revolução tecnológica, influenciando de forma considerável o modo de agir, pensar e 

viver de toda a sociedade. Essa revolução tecnológica tem como resultado, o acelerado avanço 

das tecnologias e da telecomunicação, modificando as formas de relacionamentos sociais, 

pessoais, familiares e principalmente laborais (DALLA VALLE, 2014, p. 38). 

O marco mais notável da sociedade moderna é o surgimento da internet e a 

consequente criação das comunicações móveis, abrindo espaço para novas formas de trabalho 

(ELSNER, 2014, p. 51). Inegável que a internet facilitou de forma significativa as relações 

interpessoais em todas as partes do mundo, ocasionando assim, uma relativização do espaço 

geográfico, com o aparecimento de múltiplas relações, podendo citar como exemplo, as 

operações entre as empresas sem a presença física das pessoas (BITENCOURT, 2014, p. 61). 

O trabalho prestado por meios telemáticos de comunicação é costumeiro em diversas 

relações de trabalho. O empregado que executa seu serviço com a utilização de meios de 

comunicação e de telemática pode trabalhar dentro do estabelecimento da empresa, assim 

como, em qualquer outra localidade que achar oportuno, inclusive, fora do país em que está 

localizada a sede da empresa empregadora. Logo, comprova-se que a maior manifestação 

advinda da tecnologia no mundo do direito do trabalho, tem sido, sem nenhuma dúvida, o 

teletrabalho (DALLA VALLE, 2014, p. 33). 

Nessas circunstâncias, o teletrabalho, por ter intrínseco em sua natureza uma 

flexibilidade tanto com relação ao tempo, quanto com relação ao espaço, e pela utilização de 

tecnologias de informação, possibilita um alcance extraterritorial, considerando-se, desta 

                                                           
3
“[...] a expressão telemática nasce da combinação da telecomunicação com a informática. Assim, são exemplos: 

a internet, a intranet, o celular, o Skype, o WhatsApp, o Viber, a teleconferência, o MSN, entre outros. São, 

pois, todos os serviços de transmissão de informação à distância – texto, imagem e som – que se utilizam da 

telecomunicação (telefonia, fax, fibras óticas, satélites) e da informática (PCs, softwares, redes) [...]” 

(DALLEGRAVE NETO, 2013, p. 01). 
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maneira, a forma de trabalho mais harmoniosa com as necessidades oriundas da globalização 

(ESTRADA, 2002, p. 01-02). 

Quanto à origem e definição da palavra teletrabalho, tem-se que: 

 

Teletrabalho (tele vem do grego e significa “longe”, distância, e trabalho 

significa “atividade profissional”). O Termo é neologismo que significa: o 

trabalho a distância, com a utilização dos recursos tecnológicos das 

comunicações e informações, para substituir o deslocamento diário ao lugar 

de trabalho, na sede da empresa (CALVO, 2014, p. 33). 

 

Concernente à conceituação, destaca-se que “[...] o avanço da tecnologia permite o 

labor preponderantemente fora do estabelecimento do empregador [...], embora mantendo o 

contato com este por meio de recursos eletrônicos e de informática, principalmente o 

computador e a internet” (GARCIA, 2013, p. 231, grifo do autor). 

É necessária, para a caracterização do teletrabalho, a presença indispensável de três 

elementos: o primeiro é a localização do trabalhador para o exercício de suas funções, que 

deve ser distante do local onde os resultados da atividade laboral foram esperados; o segundo 

é que o empregador, ou aquele que dá as ordens para o trabalho, não pode controlar 

fisicamente o trabalhador; e o terceiro elemento é o controle indireto, feito por meio dos 

resultados alcançados, ou seja, com base na tecnologia empregada pelo trabalhador ao 

desenvolver seu trabalho (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014, p. 192). É necessário que 

exista uma correlação entre esses elementos e que eles ocorram simultaneamente, somente 

assim estará configurado, de forma legítima o teletrabalho (ESTRADA, 2002, p. 02). 

Para que exista o teletrabalho é imprescindível à utilização de meios informáticos e de 

telecomunicação, que sejam aptos a permitir que o trabalhador consiga manter-se em contato 

com a empresa e que torne possível o controle e exercício do poder de direção por parte do 

empregador (NOGUEIRA, 2006, p. 132). 

O teletrabalho é dividido em quatro espécies distintas, sendo elas: teletrabalho em 

domicílio, o qual já foi claramente conceituado acima; teletrabalho no centro-satélite de 

telesserviços, onde, por exemplo, o trabalho é realizado em um edifício de escritórios de 

inteira propriedade da empresa, em que, o teletrabalhador opta por trabalhar naquele local por 

ser mais próximo a sua casa, sendo assim mais fácil seu acesso; teletrabalho internacional, 

que é o trabalho realizado em um país diferente do país sede da empresa, no qual o trabalho é 

realizado com o uso de tecnologias e na residência do trabalhador, possibilitando uma maior 

flexibilidade de horário na realização dos encargos por parte do empregado; e ainda, 

teletrabalho para central de atendimento de serviços (call-center), que é o trabalho realizado 
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em local distinto do local físico da empresa, em que o horário cumprido pelo trabalhador deve 

ser o horário estabelecido pela empresa para tal cargo, ou seja, o trabalhador tem um horário a 

ser cumprido (GOULART, 2009, p. 36-37, grifo nosso). 

Ao presente estudo, cabe destacar de forma mais detalhada o teletrabalho 

internacional, conforme conceituação supracitada e, que também pode ser denominado de 

teletrabalho transfronteiriço ou teletrabalho transnacional. 

Essa modalidade de teletrabalho é aquela, em que, o teletrabalhador possui seu 

domicílio e labora em um determinado país, porém, o seu trabalho é prestado para empresa 

localizada em país diferente do seu. Com a facilitação das técnicas de informática e de 

telecomunicação, o teletrabalho pode ser considerado, como sendo de natureza transregional, 

transnacional ou transcontinental, uma vez que quebra barreiras geográficas e temporais 

(ESTRADA, 2002, p. 07, grifo nosso). 

O teletrabalho transnacional é impulsionado pela popularização do acesso às 

tecnologias de comunicação, tornando as relações de trabalho internacionais mais frequentes e 

facilitadas. Um dos fatores de trânsito de trabalhadores para outros países é a busca por 

espaços sócio-políticos que melhor se adaptem ao momento econômico que se encontram, 

bem como, pelas crises econômicas que atingem determinadas regiões motivando assim, a 

criação de movimentos em busca de melhores condições de vida e de trabalho, propiciando a 

transnacionalização das relações de emprego. Isto posto, é muito comum a contratação de 

brasileiros por empresas transnacionais e de estrangeiros por empresas nacionais 

(BITENCOURT; FINCATO, 2015, p. 2238). 

Assim como o uso de meios telemáticos e informatizados no mercado de trabalho é 

capaz de extinguir algumas profissões, permite em contra partida, criar novas formas de 

trabalho, como ocorreu com o teletrabalho que nasceu da utilização dessas tecnologias. A sua 

importância é tão significativa, que a OIT passou a tratar deste assunto por meio da 

Convenção nº. 177 (MUNIZ; ROCHA, 2013, p. 103). 

A Convenção nº. 177 de 1996 dispõem do teletrabalho em domicílio, porém esta 

convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil. Nos termos do inciso do artigo 1º, a
4
, dessa 

                                                           
4
Tradução livre da autora: “Artigo 1: Sobre os efeitos da presente Convenção: (a) a expressão trabalho 

a domicílio significa o trabalho que uma pessoa, designada como trabalhador a domicílio, realiza: (i) 

em seu domicílio ou em outros locais que escolha, distintos dos locais de trabalho do empregador; 

(ii) em troca de uma remuneração; (iii) com o fim de elaborar um produto ou prestar um serviço 

conforme as especificações do empregador, independentemente de quem proporcione o 

equipamento, os materiais ou outros elementos utilizados para isso, a menos que essa pessoa possua 

autonomia e independência econômica necessária para ser considerada como trabalhador 

independente em virtude da legislação nacional e de decisões judiciais”. 
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norma internacional, o trabalho em domicílio é aquele prestado por uma pessoa que, realiza 

seu trabalho em algum lugar de sua escolha, desde que, este lugar seja distinto do local de 

trabalho do empregador, em troca do trabalho realizado a pessoa recebe uma remuneração, 

com o objetivo de elaborar um produto ou prestar um serviço que foi solicitado pelo 

empregador, isso deve ocorrer independentemente de quem proporciona os equipamentos e 

materiais para a realização do trabalho estabelecido. Fica excetuado dessa condição aquele 

que tiver autonomia e independência suficiente para ser considerado trabalhador independente 

(GARCIA, 2012b, p. 3). 

Ainda, a referida convenção em seu artigo 4º, prevê que, na medida do possível, deve-

se promover uma igualdade entre os trabalhadores em domicílio e os demais trabalhadores 

assalariados (MARTINS, 2014, p. 156). 

Desta maneira, estando presentes os requisitos necessários para a caracterização do 

vínculo de emprego, deve ser respeitada a igualdade de tratamento entre os trabalhadores à 

distância e os demais empregados, isso está devidamente fundamentado no artigo 5º, caput
5
 e 

7º, XXXII
6
 da Constituição Federal, bem como, nos artigos 6º e 83 da CLT (GARCIA, 2013, 

p. 233). 

Em esfera internacional o teletrabalho, com a existência da Convenção nº. 177 da OIT, 

ganha importância e reconhecimento, afinal, toda a sociedade mundial passou por fortes 

modificações no campo das tecnologias, trazendo para o seio da sociedade as necessidades de 

adaptações nas relações de emprego. No Brasil, o teletrabalho vem ganhando um vasto 

espaço, fazendo com que estudiosos e legisladores da área trabalhista busquem soluções para 

questões que envolvam esse modelo de trabalho, bem como, discutam questões sobre seu 

enquadramento jurídico na legislação brasileira. 

No Brasil, não existe atualmente uma legislação específica sobre o teletrabalho, que 

abranja todas as suas peculiaridades (PONTES, 2010, p. 04). Em consequência dessa falta de 

legislação e pelas semelhanças existentes entre o trabalho em domicílio e o teletrabalho, 

aplica-se a este último, as normas que regulamentam o trabalho em domicílio (GARCIA, 

2012b, p. 03). 

Para ter-se caracterizada a natureza jurídica do teletrabalho, mostra-se necessária uma 

análise das condições concretas de execução da prestação de serviços, devendo determinar se 

                                                           
5
Artigo 5º da Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]”. 
6
Artigo 7º da Constituição Federal: [...] “XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e 

intelectual ou entre os profissionais respectivos; [...]”. 
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estão presentes os requisitos necessários para a configuração da relação de emprego, que deve 

ser prestado por pessoa física, de forma não eventual, com onerosidade, pessoalidade e 

subordinação (ESTRADA, 2014, p. 91). 

Mesmo que o teletrabalho seja realizado fora do estabelecimento de emprego, se 

estiverem presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, estará caracterizada a relação de 

emprego. E, em razão das características diferenciadas que o teletrabalho possui, cabe uma 

análise mais aprofundada com relação aos elementos da subordinação e da pessoalidade 

(GARCIA, 2013, p. 233). 

A subordinação é o elemento diferenciador da relação de emprego. É sabido que 

existem várias formas de trabalho que não possuem vínculo empregatício. Por este motivo, a 

relação de emprego somente vai se configurar na medida em que for possível a identificação 

da subordinação no âmbito laboral. É através da subordinação que nasce para o empregador o 

poder empregatício, e para o empregado o dever de obediência (ALVARENGA, 2014, p. 01). 

Em decorrência do desenvolvimento tecnológico e das modificações ocorridas no 

modo de produção empresarial, como por exemplo, o teletrabalho e a especialização do 

conhecimento, propagando uma maior liberdade na prestação dos serviços, sobrevêm uma 

relativização da subordinação jurídica do empregado com relação às formas tradicionais de 

trabalho (ALVARENGA, 2014, p. 3).  

A forma de entendimento e aplicação da subordinação sofreu alterações significativas 

com a Lei nº. 11.551, de 11 de dezembro de 2011, a qual modificou a redação do artigo 6º da 

CLT, além de acrescentar um parágrafo único a este artigo. Essas modificações incorporaram, 

de forma implícita, os conceitos de subordinação objetiva e de subordinação estrutural, 

igualando essas dimensões, para fim de reconhecimento de relação de emprego, à 

subordinação clássica, em que, a subordinação é realizada por meio direto e pessoal de 

comando, controle e supervisão do trabalho (DELGADO, 2014, p. 307). 

A partir disso, passa a estar positivada a afirmação de que o controle do trabalho pode 

ocorrer à distância e por meios informatizados e telemáticos, equiparando-se assim, aos meios 

pessoais e diretos de comando (MENDES; SALES, 2013, p. 309). 

A referida lei possibilita uma ampliação do artigo em questão, aceitando que o 

trabalho a distância seja realizado tanto no domicílio do empregador, como em qualquer outro 

local que for escolhido pelo teletrabalhador. Porém, neste caso, trata-se de teletrabalho 

subordinado e não de teletrabalho autônomo, e como tal, o teletrabalho subordinado faz jus a 

todos os direitos trabalhistas como qualquer outro empregado (ESTRADA, 2014, p. 91). 
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Com isso, pode-se depreender que, estando presente o vínculo de emprego, com a 

comprovação da existência da subordinação, mesmo sendo o teletrabalho uma forma 

diferenciada de exercício da atividade laboral, estão garantidos todos os direitos trabalhistas 

assegurados aos demais empregados. Contudo, no Brasil, por ainda não existir uma 

regulamentação especifica ao teletrabalho, que normatize todos os seus aspectos, como 

direitos e deveres atinentes a ele, faz-se necessária à aplicação de normas gerais que 

regulamentam a relação de emprego, devendo interpretá-las de modo coerente a essa 

modalidade especial de vínculo laboral (GARCIA, 2013, p. 235). 

Importante referir, que não é um pequeno momento, em que o trabalhador faz contato 

com a empresa por meios eletrônicos que vai caracterizar a real existência do teletrabalho. 

Deve-se levar em consideração que o teletrabalho é uma nova espécie de labor e que não irá 

se consubstanciar em ínfimos momentos e contatos tecnológicos, mas sim, em uma rotina de 

trabalho modificada pelo uso das tecnologias, na qual, o trabalho em local distante do 

ambiente da empresa tomadora do serviço e o exercício e controle deste serviço é feito por 

meios eletrônicos.  

O teletrabalho tranancional traz consigo um ponto nevrálgico, colocando em conflito a 

lei de países distintos para a solução de problemas que surgem dessa relação laboral. E, para 

solucionar essa questão a doutrina traz posicionamentos antagônicos quanto às possibilidades 

de soluções existentes para esses conflitos de leis trabalhistas no espaço, por seu turno, a 

jurisprudência está mais pacífica quanto a isso.  

Dentro do território de um Estado, existe sempre um complexo de normas que impõem 

direitos e obrigações aos seus habitantes, e esse sistema jurídico não é o mesmo para todos os 

países. O ordenamento jurídico sofre variações de Estado para Estado, em face das 

características de cada população, levando em conta os costumes de cada povo e as diferenças 

existentes quanto à religião, tradição, raça e condições econômicas (AMORIN; OLIVEIRA 

JÚNIOR, 2011, p. 04).  

Um direito local colide com outro direito local, e entre eles está o trabalhador, seja ele 

nacional ou estrangeiro, que possui um confronto de leis a ser resolvido.  Cabe desta maneira, 

ao direito internacional privado encontrar a solução pertinente para solucionar o conflito de 

leis no espaço. O direito internacional privado cria suas próprias regras, que se transformam 

em soluções capazes de resolver essas questões (STRENGER, 2005, p. 46). 

Dentre as soluções trazidas pela doutrina e jurisprudência para solucionar o conflito de 

leis no espaço decorrentes do teletrabalho transnacional, assinala-se que, de acordo com a 

primeira corrente doutrinária, “o critério mais aceito é o da lei de execução do contrato de 
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trabalho (lex loci laboris ou lex loci executionis). Importa, segundo esse critério o local em 

que o empregado efetivamente presta seus serviços, sendo-lhe aplicável a respectiva lei 

daquele local” (MARTINS, 2014, p. 54, grifo do autor). 

A Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado, também denominado 

Código de Bustamante ou Convenção de Havana, prevê em seu artigo 198
7
, que é territorial a 

legislação da proteção social do trabalhador, regendo, assim, a lei do local do trabalho, não 

podendo prevalecer à autonomia da vontade (MARANHÃO, 2005, p. 172, grifo do autor). A 

Convenção de Roma, em seu artigo 6º, 2, letra “a”
8
, também se manifesta neste sentido, 

estabelecendo que, para solucionar o conflito de leis no espaço, aplica-se o critério da 

territorialidade (BITENCOURT; FINCATO, 2015, p. 2243). 

Esse entendimento foi por longo tempo aplicado e resguardado pela Súmula 207 do 

TST
9
, porém, essa súmula foi cancelada no ano de 2012 (DELGADO, 2014, p. 245). No 

entanto, para a corrente doutrinária adepta ao critério da territorialidade, mesmo com o 

cancelamento da Súmula 207 do TST, mantém-se a aplicação do artigo 198 do Código de 

Bustamante, no sentido de que a relação de emprego deve ser pautada pela lei do local da 

prestação do serviço (GARCIA, 2012a, p. 05). 

A esse propósito, importante destacar que existe entendimento jurisprudencial o qual 

concorda que mesmo com o cancelamento da Súmula 207 do TST, continua prevalecendo o 

disposto no Código de Bustamante, alegando que, o cancelamento da referida súmula não cria 

entendimento contrário ao princípio da lex loci executionis. Para tanto segue trecho do recurso 

ordinário de nº. 0001210-31.2011.5.01.0040, externado pela nona turma do Tribunal Regional 

do Trabalho da 1ª Região: 

 

O autor não prestou serviços no Brasil; apenas foi contratado aqui. Toda a 

execução do contrato de trabalho ocorreu em Angola. É princípio do direito 

internacional que o direito do trabalho e o previdenciário são regidos pela lei 

do local da prestação de serviços. O Código de Bustamante é uma 

Convenção de Direito Internacional Privado ratificada pelo Brasil por meio 

do Decreto nº 18.871/29. O seu artigo 198 de tal Código dispõe é territorial a 

legislação do local de trabalho. O fato de Súmula 207 do TST ter sido 

cancelada não significa que prevaleceu o entendimento contrário, até porque 

estamos tratando de princípio universal (Lex locis executonis). Ressalta-se 

                                                           
7
Artigo 198 do Código de Bustamante: “Também é territorial a legislação sobre acidentes do trabalho e proteção 

social do trabalhador”. 
8
Artigo 6º da Convenção de Roma: “Contrato individual de trabalho [...] 2. Sem prejuízo no disposto no artigo 

4º. e na falta de escolha feita nos termos do artigo 6º., o contrato de trabalho é regulado: a) Pela lei do país em 

que o trabalhador, no cumprimento do contrato, presta habitualmente o seu trabalho, mesmo que tenha sido 

destacado temporariamente para outro país [...]”. 
9
Súmula 207 do Tribunal Superior do Trabalho: “A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no 

país da prestação de serviço e não por aquelas do local da contratação”.  
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que tal princípio é de proteção do trabalhador, pois evita que se utilize o 

local da contratação como forma para fugir a encargos trabalhistas (RIO DE 

JANEIRO, Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, 2013, p. 06). 

 

 

Em sentido de aceitação ao critério da lex loci executionis, assevera-se que 

 

No tocante à lei a ser aplicada na solução da lide interespacial trabalhista, 

o emprego da legislação do país no qual o trabalho é prestado, a lex loci 

executionis, ganha espaço nos ordenamentos jurídicos, tanto brasileiro 

como de outros países. Nessa tessitura, determinava a Súmula n. 207 do 

Tribunal Superior do Trabalho: “A relação jurídica trabalhista é regida 

pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do 

local da contratação” [...] (DEL’OLMO, 2014, p. 258). 

 

De acordo com esta corrente, deve-se aplicar sempre a lei do país em que o 

teletrabalhador prestou o seu serviço. Mesmo que a lei do seu país de origem, por exemplo, 

seja mais benéfica a ele, aplica-se o critério da territorialidade, pautado na premissa de que 

todos os trabalhadores que trabalham em um mesmo país devem possuir os mesmos direitos e 

obrigações, idealizando a igualdade entre todos os trabalhadores que ali laboram. 

Por outro lado, existe um entendimento oposto ao critério da lex loci executionis. 

Sendo que, de acordo com esta segunda corrente, o conflito de leis no espaço é dirimido pela 

aplicação do critério do local virtual da prestação do serviço, isto é, do local sede da empresa, 

onde são recebidas as informações do teletrabalho realizado. Defendendo esse critério, 

evidencia-se a existência de 

 

Uma outra interpretação do "lex loci laboris" no trabalho conectado, ou 

também chamado de "interativo", a lei a ser aplicada não seria do lugar onde 

se encontrar fisicamente o teletrabalhador, senão a do país no qual está sendo 

recebida a prestação. Deste ponto de vista o direito aplicável seria do país 

estrangeiro, mesmo que o teletrabalhador não tivesse saído do lugar de 

origem (ESTRADA, 2002, p. 09). 

 

Esta se torna uma questão muito sensível, pelo fato de ser difícil a identificação do 

espaço virtual em que o teletrabalhador está inserido, sendo necessário um conhecimento do 

que consiste o ciberespaço para a compreensão do que seria o espaço virtual utilizado pelo 

teletrabalhador para exercer o seu labor. 

Por este ângulo, o referido critério, que é pautado pela solução do conflito de leis com 

base na legislação do país em que está localizada a sede da empresa, surge com o argumento 

de que o teletrabalho transnacional é realizado no ciberespaço, e para elucidar sua 

compreensão, faz-se uma conceituação de ciberespaço, sendo que: 
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[...] ciberespaço será considerado como todo e qualquer espaço 

informacional multidimensional que, dependente da interação do usuário, 

permite a este o acesso, a manipulação, a transformação e o intercâmbio de 

seus fluxos codificados de informação. Assim sendo, o ciberespaço é o 

espaço que se abre quando o usuário conecta-se com a rede. Por isso mesmo, 

esse espaço também inclui os usuários dos aparelhos sem fio, na medida em 

que esses aparelhos permitem a conexão e troca de informações. Conclusão, 

ciberespaço é um espaço feito de circuitos informacionais navegáveis [...] 

(SANTAELLA, 2007, p. 45). 

 

Ainda, de acordo com esta percepção, quando o teletrabalhador estiver conectado de 

forma on-line com seu local de trabalho, essa conexão faz com que exista uma ligação com o 

local de trabalho, como se ele estivesse realizando o seu trabalho no próprio ambiente da 

empresa em sua concepção clássica, de firma física e presencial, pois recebe seu trabalho em 

ambiente virtual e este trabalho só é concluído quando as informações chegam até a empresa. 

Por este fato, a lex loci laboris atinente ao teletrabalhador é o local onde se encontra o 

estabelecimento empregatício, e, como não há regulamentação específica em nível global 

quanto a isso, a lei aplicável neste caso é a do local de estabelecimento da empresa (CAIRO 

JUNIOR, apud BITENCOURT; FINCATO, 2015, p. 2245). 

O entendimento desta corrente, em suma, considera o critério da territorialidade 

superado, tendo em vista que o teletrabalho não é realizado em local físico, mas sim em local 

virtual, sendo competente, neste caso, a lei do país que recebe o seu trabalho, que recebe as 

informações por ele emitidas, aplicando-se desta forma, a lei do Estado em que se encontra a 

sede da empresa para a qual o teletrabalhador presta seus serviços. 

No entanto, existe ainda outro posicionamento quanto a essa situação, que vai em 

desencontro ao critério de conexão da territorialidade e do local de recebimento dos serviços. 

É valoroso acentuar que, antes mesmo do cancelamento da Súmula 207 do TST, o critério da 

territorialidade já vinha sendo atenuando, permitindo dessa maneira, a aplicação no direito do 

trabalho brasileiro, do critério do princípio da norma mais favorável. Esse princípio foi sendo 

utilizado com base na Lei nº. 7.064/82 que tutelava as relações jurídicas do empregado que 

fosse transferido para o exterior depois de já ter laborado no Brasil para o mesmo 

empregador. Contudo, em abril de 2012, com o cancelamento definitivo da mesma, foi 

firmando o entendimento pleno de que o princípio da norma mais favorável seria a solução 

para este tema jurídico (DELGADO, 2014, p. 245-246, grifo nosso). 
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Assim, a Lei nº 7.064/82 trouxe orientações diferentes daquelas que estavam contidas 

na Súmula 207 do TST, pois, em seu artigo 3º, inciso II
10

 está prevista a aplicação da lei 

brasileira de proteção ao trabalho, desde que não seja incompatível com o contido na lei, 

quando for mais favorável do que a legislação territorial, com relação ao conjunto de normas 

que constituem a matéria. Com a referida lei, a aplicação da lei mais favorável ao trabalhador 

ganha sustentação, aplicando-se sempre a lei mais favorável, se esta o for, em detrimento da 

lei do local de prestação dos serviços (BELFORT, 2014, p. 88). 

Corroborando o quanto exposto, o julgado da terceira turma do TST tem comungado 

do mesmo entendimento ora mencionado, trazendo a sustentação de que o princípio da norma 

mais favorável era aplicado ainda antes do cancelamento da Súmula 207 do TST, isso se 

conclui pela decisão ao agravo de instrumento nº. 3320420105030035, o qual segue trecho 

abaixo: 

[...] De toda maneira, esclareça-se que a jurisprudência trabalhista, sensível 

ao processo de globalização da economia e de avanço das empresas 

brasileiras para novos mercados no exterior, passou a perceber a 

insuficiência e inadequação do critério normativo inserido na antiga Súmula 

207 do TST (lex loci executionis) para regulação dos fatos congêneres 

multiplicados nas duas últimas décadas. Nesse contexto, já vinha ajustando 

sua dinâmica interpretativa, de modo a atenuar o rigor da velha Súmula 

207/TST, restringido sua incidência, ao mesmo tempo em que passou a 

alargar as hipóteses de aplicação das regras da Lei n. 7.064/1982. Assim, 

vinha considerando que o critério da lex loci executionis (Súmula 207) - até 

o advento da Lei n. 11.962/2009 – somente prevalecia nos casos em que foi 

o trabalhador contratado no Brasil para laborar especificamente no exterior, 

fora do segmento empresarial referido no texto primitivo da Lei n. 7064/82 

[...] (Brasil, Tribunal Superior do Trabalho, 2016, p. 11). 

 

Apoiando o disposto na decisão supracitadas, serve como exemplo o Código de 

Portugal que, em seu artigo 4º, item três preceitua que: “as normas deste Código só podem ser 

afastadas por contrato de trabalho quando este estabeleça condições mais favoráveis para o 

trabalhador e se delas não resultar o contrário” (NASCIMENTO, 2011, p. 523). 

Na CLT, a norma mais favorável está inserida no artigo 620
11

. Esse dispositivo 

assegura a possibilidade de melhores condições aos trabalhadores, independente da posição 

hierárquica em que se encontra a norma, existindo uma flexibilidade na hierarquia das 

                                                           
10

Artigo 3º da Lei nº 7.064/82: “A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido 

assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços: [...] II - a 

aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto 

nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada 

matéria”. 
11

Artigo 620 da Consolidação das Leis do Trabalho: “As condições estabelecidas em Convenção quando mais 

favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo”. 
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mesmas, buscando atender as necessidades do hipossuficiente na relação de emprego 

(FREITAS; SILVA, 2010, p. 05). 

Não prevalece no direito do trabalho, necessariamente, a metodologia hierárquica de 

aplicação das normas, ou seja, existindo a possibilidade de aplicação de duas ou mais normas 

a um mesmo caso concreto, deve-se aplicar sempre a que for mais favorável ao empregado, 

não levando em conta o posicionamento desta norma na escala de hierarquia (REZENDE, 

2013, p. 24). 

Quanto a Súmula 207 do TST, atualmente cancelada, pode-se dizer que ela era apenas 

a regra geral, devendo sempre buscar a proteção dos direitos sociais dos trabalhadores, mesmo 

que, para isso, fosse necessário ir contra o critério da territorialidade (VECCHI, 2014, p. 358). 

Em concordância com a aplicação da norma mais favorável ao empregador 

 

[...] tendo em vista o princípio constitucional da norma mais favorável, 

previsto no art. 7º, caput, da CF de 1988 [...] bem como o art. 4º, incs. II e 

IX, da CF de 1988
12

, esta interpretação deveria ganhar em sustentação. 

De fato, independentemente de qualquer lei regulando a matéria, o que 

realmente deveria prevalecer é o princípio previsto expressamente no 

caput do art. 7º da CF de 1988 que, como se disse, é um princípio 

fundamental de interpretação e, portanto, obrigatório não só para o juiz, 

mas também para o legislador (VECHI, 2014, p. 358, grifo do autor). 

 

Constata-se que, a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador trata-se de um 

critério pacificador do conflito de leis no espaço, afinal, está assentado em norma 

constitucional, consagrado no artigo 7º da Constituição Federal, como sendo, um direito 

fundamental aos trabalhadores (BELFORT, 2014, p. 88). 

Evidencia-se que, em se tratando de matéria trabalhista, a doutrina clássica, em sua 

maioria, aponta que o ápice da hierarquia das fontes deve ser ocupado pela norma mais 

favorável ao empregado, tendo em vista, que o critério da territorialidade deve ser utilizado 

apenas como regra geral, sendo que, deve ser dirigida uma proteção mais firme ao 

hipossuficiente da relação de emprego, aplicando-se assim, a norma mais favorável, como 

forma de garantir a eficácia dos direitos humanos fundamentais dos trabalhadores nas 

prestações de serviços transnacionais (BITENCOURT; FINCATO, 2015, p. 2249). 

Com efeito, observa-se que o teletrabalho veio definitivamente para ficar, 

conquistando um amplo espaço dentro do ordenamento jurídico brasileiro e internacional. No 

                                                           
12

Artigo 4º da Constituição Federal: “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: [...] II - prevalência dos direitos humanos; [...] IX - cooperação entre os povos para 

o progresso da humanidade; [...]”. 
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entanto, a solução de conflitos de leis trabalhistas no espaço, que surgem com essa nova 

forma de trabalho ainda não é totalmente pacífica, existindo três caminhos completamente 

opostos para esta solução, porém, com um objetivo comum, de se chegar assim, a melhor 

solução quanto ao direito aplicável ao conflito de leis no espaço e que proporcionem a 

efetivação dos direitos humanos laborais. Entretanto, não é pretendido com esse trabalho, se 

ver esgotada a discussão doutrinária com relação a esse assunto, busca-se apenas, chamar a 

atenção para a exibida temática, que tem muita coisa ainda para ser descoberta e debatida em 

âmbito trabalhista. 

 

Conclusão  

 

Com esse novo horizonte, de avanços tecnológicos e informacionais, abre-se espaço 

para a inserção de novas modalidades de trabalho que se utilizam dessas ferramentas para o 

seu desenvolvimento. O teletrabalho transnacional enquadra-se perfeitamente dentro dessas 

possibilidades, caracterizando-se por ser um conceito contemporâneo de organização de 

trabalho, em que, o teletrabalhador presta seus serviços virtualmente, por meios telemáticos, 

cumprindo os objetivos contratuais em local distante do local em que está situada a empresa, 

ou seja, o trabalhador não se encontra fisicamente na sede de trabalho de seu empregador. No 

entanto, esta nova espécie de trabalho traz consigo um ponto crítico, colocando em conflito a 

lei de países distintos para a solução de problemas que surgem dessa relação laboral.  

Dentre as soluções trazidas pela doutrina para solucionar o conflito de leis no espaço 

decorrentes do teletrabalho transnacional, assinala-se que, de acordo com a primeira corrente 

aplica-se o critério da territorialidade (lex loci laboris ou lex loci executionis), importando, o 

local em que o empregado efetivamente presta seus serviços, sendo-lhe aplicável a respectiva 

lei daquele local. Esta corrente esteve fundamentada por muito tempo, pela Súmula 207 do 

Tribunal Superior do Trabalho, ocorre que, a mesma foi cancelada no ano de 2012. Por outro 

lado, uma segunda corrente, defende que a solução do conflito de leis deve ser feita com base 

na legislação do país em que está localizada a sede da empresa. Esse posicionamento baseia-

se no argumento de que, o teletrabalho não é realizado em local físico, mas sim em local 

virtual, sendo competente, neste caso, a lei do país que recebe o seu trabalho, que recebe as 

informações por ele emitidas, aplicando-se assim, a lei do Estado em que se encontra 

localizada a sede da empresa, para a qual o teletrabalhador presta seus serviços. 

Não obstante, a terceira e mais adequada corrente vai em desencontro com critério de 

conexão da territorialidade e do local de recebimento dos serviços, aplicando-se, segundo este 
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posicionamento, o critério da norma mais favorável ao trabalhador, o que tomou ainda mais 

força com o cancelamento definitivo da Súmula 207, firmando o entendimento pleno de que o 

princípio da norma mais favorável seria a solução para este tema jurídico. 

À vista disso, pode-se dizer que existindo conflito espacial de normas trabalhistas, a 

aplicação do critério da norma mais favorável mostra-se mais congruente e adequado para 

solucionar esta questão, pelo fato de primar pela proteção ao hipossuficiente da relação 

laboral, que neste caso, é o trabalhador. E isso, justifica-se, por tudo o que foi relatado no 

presente estudo, desde as humilhações e explorações pelas quais os trabalhadores foram 

obrigados a suportar ao longo de muitos anos, bem como, pelo reconhecimento por todas as 

lutas e manifestações em que foram protagonistas, com o intuito de conseguir ver reconhecida 

uma proteção quanto às condições de trabalho, de garantia de seus direitos fundamentais e 

trabalhistas dentro da relação de emprego, bem como, pelo respeito a sua dignidade e direitos 

fundamentais.  

 Diante do cenário social contemporâneo, que passa por constantes modificações e 

evoluções, por ser o princípio da norma mais favorável um princípio considerado universal e 

substancial dentro do direito do trabalho, deverá o mesmo ser aplicado sempre que existir 

algum conflito espacial de normas transnacionais, protegendo os direitos fundamentais e a 

dignidade humana de todos os trabalhadores. 
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