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Resumo

Muito  já  se  sabe  sobre  o  celebre  termo “globalização”.  O estreitamento  das 

barreiras inerentes as diferenças culturais, político-econômicas e sociais, fizeram tanto 

para as nações, como os indivíduos e as empresas – dentre outros – passarem por um 

intenso processo de integração, o que culminou nas mais diversas mudanças e na criação 

de uma nova ordem mundial. O advento das recentíssimas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC's) – como, por exemplo, a facilidade e a velocidade da transferência 

de dados via internet wireless, a realização de reuniões por videoconferência, o uso de 

aparelhos  portáteis  como  tablets  e  notebooks  (que  possuem  todas  as  ferramentas 

necessárias de um escritório e, frequentemente, ultrapassam-nas) – causaram uma vasta 

transformação no cotidiano do meio ambiente laboral; e até sua indagável necessidade 

de existência fática.  Mudanças essas que consubstanciaram uma nova abordagem às 

formas do exercício de trabalho e, consequentemente, sua necessidade (ou carência) de 

uma nova - e criativa - tutela jurídica, visando, principalmente, evitar um fenômeno que 

se avoluma e se torna cada dia mais real: a escravidão digital.

O teletrabalho surge em meio a esse recente clima de transição da modernidade. A 

evolução  dos  meios  de  comunicação  e  do  aumento  da  necessidade  de  produção  laboral 

propiciaram o desenvolvimento de várias formas de trabalho a distância, em que o trabalhador 

não  mais  é  obrigado  a  produzir  em  locais  e  horários  pré-determinados.  Isso  prejudica, 

também, as formas de fiscalização por parte de qualquer órgão. Em função disso, as empresas 

são  dotadas  do  poder  de  transformar  seus  teletrabalhadores  em  verdadeiros  “escravos 
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digitais”, fazendo com que estes permaneçam conectados com seus gadgets o tempo inteiro, 

em função do trabalho que ainda não foi delegado, mas que pode, a qualquer momento, ser 

responsabilizado ao teletrabalhador. Isso ocorre, não tão somente, nos vínculos tele laborais, 

todavia, os teletrabalhadores são mais hipossuficientes em relação a este tipo de abuso, uma 

vez que estão longe de serem fiscalizados, por qualquer medida protetiva, seja de sindicato ou 

de órgão protetivo dos direitos laborais, humanos e sociais. Já existem dados concretos em 

relação a atual utilização do teletrabalho no mundo. O descanso semanal do trabalhador vem, 

com o tempo, sendo reduzido de forma inversamente proporcional ao advento e evolução das 

inovações tecnológicas. O risco da escravidão digital é mais do que hipotético, é real.
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