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RESUMO  
O trabalho dignifica o ser humano, conforme Marx (2007) é a partir 
deste que se distinguem os homens dos animais, contudo, nos últimos 
anos as formas de exploração se tornaram cada vez mais tecnológicas e 
variadas. Visto isso, o presente artigo propõe-se a estudar se essas 
expressões da superexploração do teletrabalho na hodiernidade podem 
afetar a dignidade da pessoa humana conforme os ditames da 
Constituição Federal de 1988. Para isso utilizara-se como itinerário 
metodológico o método dedutivo. Sincronicamente, aplicou-se a 
pesquisa exploratória, e a abordagem qualitativa, com revisão 
bibliográfica de autores que estudam a temática como Antunes (2020), 
José Filho (2020) e Ferreira & Aguilera (2020). 
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ABSTRACT 
Work dignifies the human being, according to Marx (2007) it is from this 
that men are distinguished from animals, however, in recent years the 
forms of exploitation have become increasingly technological and 
varied. In view of this, the present article proposes to study whether 
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these expressions of the overexploitation of telework in modernity can 
affect the dignity of the human person according to the dictates of the 
Federal Constitution of 1988. For this, the deductive method will be used 
as a methodological itinerary. Synchronously, exploratory research and 
a qualitative approach were applied, with a bibliographic review of 
authors who study the theme such as Antunes (2020), José Filho (2020) 
and Ferreira & Aguilera (2020). 

 
Keywords: Covid-19; Human Dignity; Capitalism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objetivo investigar como as expressões da superexploração 

do teletrabalho na hodiernidade afeta a dignidade da pessoa humana, conforme os ditames da 

Constituição Federal de 1988. O trabalho à distância e on-line foi ampliado principalmente a 

partir da pandemia da Covid-19, em 2020, em virtude da necessidade de distanciamento social 

para contenção do vírus. 

Nesse contexto de crise pandêmica, social, política e econômica, com cerca de 12,6% da 

população brasileira desempregada5, que o teletrabalho se disseminou de formas diversas pelo 

país. Com isso, a distinção entre lazer, casa e trabalho se tornou tênue. A legislação trabalhista 

acerca do tema, conforme será analisado pormenorizadamente no desenvolver desse artigo, se 

mostrou insuficiente para suprir as demandas. 

Com base nesses fundamentos que esse artigo se propõe a discutir como a dignidade 

humana do trabalhador, conforme os moldes da Constituição Federal de 1988, podem ter sido 

afetados pelo teletrabalho e suas expressões físicas, psicológicas e sociais. 

Desse modo, tem-se como objetivos específicos: analisar o teletrabalho e sua expansão 

após o início da pandemia da covid-19; e discutir como a legislação brasileira aborda essas novas 

formas de trabalho”. 

Nesse viés, propõe-se a questionar: o teletrabalho, segundo os moldes atuais expressos 

na Reforma Trabalhista de 2017, e nos exemplos supramencionados no tópico anterior, poderia 

ser considerado uma ameaça ao direito fundamental à dignidade humana? 

Quanto à metodologia, utilizou-se o método dedutivo, pois, “parte de princípios 

reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira 

puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica” (GIL, 2008, p. 9). 

 
5 Dados do Instituto Nacional de Geografia - IBGE (2021). 
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Sincronicamente, aplicou-se a pesquisa exploratória, por essa possuir um planejamento flexível, 

e a abordagem qualitativa, considerando essa a melhor maneira de estudar a historicidade e o 

processo de desenvolvimento de um indivíduo no contexto em que o mesmo se formou 

(GÜNTHER, 2006, p.202). 

 Acerca dos procedimentos técnicos, foi-se empregada a pesquisa bibliográfica, 

revisando materiais já publicados, concomitantemente, recorreu-se à pesquisa documental 

que, conforme Gil (2008), que se diferem entre si, haja vista que a primeira utiliza 

fundamentalmente contribuições de vários autores sobre determinado assunto, e a segunda 

baseia-se em materiais que não receberam ainda um tratamento analítico. 

Dessa maneira, este artigo estruturou-se em cinco tópicos: 1 Introdução; 2 O prelúdio 

do teletrabalho; 3 Às duas faces do teletrabalho e sua expansão durante a pandemia da Covid-

19; 4 Superexploração e degradação: uma análise da dignidade humana no teletrabalho; 5 

Considerações Finais. 

Parafraseando Legião Urbana (1996) “Sem trabalho eu não sou nada, não tenho 

dignidade, não sinto o meu valor, não tenho identidade, mas o que eu tenho, é só um emprego, 

e um salário miserável”. E, é nessa contraposição entre trabalho alienante e extenuante, mas 

ao mesmo tempo dignificador e essencial para a reprodução humana, que esse trabalho intenta 

estudar. Mas em um nicho ainda núperrimo e com poucos estudos acerca da temática, o 

teletrabalho como um subjugador do direito à dignidade humana, conforme expresso na 

CF/1988. 

 

2 O PRELÚDIO DO TELETRABALHO 

 

O trabalho é algo essencial para a reprodução humana, e para seu desenvolvimento 

como sociedade, contudo, conforme expressado por Antunes (2015) e Neto (2012) o trabalho 

no sistema capitalista de produção é alienante, exploratório e coisificado, sendo uma mera 

mercadoria, utilizada como valor de troca.  

 As bases de produção nessa sociabilidade vigente é o trabalho assalariado, e esse se 

metamorfoseia sempre que necessário para a autorreprodução e metabolização6 do capital. 

Essas transformações podem ser identificadas nos últimos dois séculos, com a derrocada cada 

 
6 Termo utilizado por Mészáros (2002). 
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vez mais constante de novas formas de produção, manifestadas através do taylorismo7, que 

antepôs o fordismo8, sucedido pelo toyotismo9.  

 Mas foi com o declínio do fordismo/keynesianismo a partir da década de 1970, 

conjuntamente com a expansão das tecnologias de informação e comunicação (TICs), que 

encetaram-se as novas modalidades de trabalho, baseados na acumulação flexível10, na 

polivalência, na flexibilização de contratos e na terceirização de empresas e empregados. 

Conforme expresso por Sousa Filho e Gurgel (2018, p. 108) a administração flexível: 

 

Flexibiliza o contrato de trabalho em vários planos: exige a funcionalidade polivalente, 
a disponibilidade da força de trabalho consoante a conveniência da empresa (horário 
flexível, housework, banco de horas), a dispensa de obrigações sociais e trabalhistas 
(trabalhador jurídico) e algumas vezes o próprio salário. (remuneração flexível). 

 

E foi nesse contexto da década de 1970 e da crise do petróleo, que as bases limiares do 

teletrabalho surgiram, embora, não se possa caracterizar esse modelo de trabalho como 

imutável e único, é válido fundamenta-lo pelo uso intenso de TICs em sua execução, que 

permite um trabalho externo ao da empresa (Ferreira e Aguilera, 2021). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) defini o teletrabalho como o “realizado 

por uma pessoa, na sua residência ou em outro local que não seja o local de trabalho do 

empregador [...], independentemente de quem provê o equipamento, materiais ou outros 

insumos”. 

Em outros países as expressões “trabalho on-line”, “teletrabalho”, “trabalho a distância” 

e “home-office” são utilizados conceitualmente de formas distintas, entretanto, no Brasil a 

maioria dos pesquisadores as utilizam como sinônimos. E por vias disso, o presente trabalho 

partilhara-los como objetos de uma ideia semelhante, a do trabalho on-line, em casa, utilizando 

ou não os aportes tecnológicos dados pela empresa. Ademais, compartilha-se da ideia que esse 

 
7 O taylorismo foi uma das primeiras teorias que visavam o aumento da produção a partir de algumas técnicas e 
elementos ideológicos, o seu principal pensador foi Frederick Taylor que produziu tal vertente do final do século 
XIX ao início do século XX. 
8 O fordismo é um sistema de produção industrial criado por Henry Ford em 1914, e se caracterizava a partir de 
uma estrada móvel em que a máquina imprimia o ritmo de trabalho.  
9 A administração flexível flexibiliza o produto, que se descarta em curto prazo e se torna obsoleto com celeridade 
[...] flexibiliza a estrutura de produção, desterritorializando o processo produtivo; flexibiliza os pontos de venda; 
(Sousa Filho & Gurgel, 2018, p.108). 
10 Um dos marcos para essa mudança de modelo de produção foi o fim do denominado Estado de bem-estar social, 
dado através da recessão econômica de 1972.  
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trabalho pode ou não ter um salário fixo, direitos trabalhistas ou mesmo um contrato de 

trabalho. 

Isso se deve ao fato de o teletrabalho não ser um objeto singular e amorfo, ao contrário, 

ele se apresenta atualmente em constante transformação, podendo ser manifestado em 

escolas através do denominado Ensino à distância (EAD), em empresas que revezam os dias de 

trabalho com o home-office, ou até mesmo em moradores do Brasil empregados em empresas 

de outros países11. E é por essa inconstância que as leis brasileiras parecem aquém dessa alta 

complexidade, estabelecendo as primeiras legislações acerca da temática apenas em 2017, com 

a Reforma Trabalhista, as quais se mostraram em prática, bastante espaças e insuficientes.   

A Reforma Trabalhista executada através da Lei n.º 13.467 de 13 de julho de 2017, no 

Capítulo II-A, define os moldes do regime jurídico do teletrabalho no Brasil, conforme 

supracitado. Concomitantemente, conceitua o termo no art. 75-B, que expressa: “Considera-se 

teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do 

empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua 

natureza, não se constituam como trabalho externo”. 

No Brasil a expansão do trabalho on-line se deu principalmente (mas não 

exclusivamente), a partir do apogeu da pandemia da Covid-19 no mundo a partir do fim de 2019 

e início de 2020, quando se tornou necessário manter um distanciamento social, com vistas a 

dirimir a contaminação da doença. Dessa maneira, milhares de pessoas pelo mundo foram 

obrigadas a ficarem em suas casas e inserirem-se nessas “novas formas de trabalho”.  

 

3 ÀS DUAS FACES DO TELETRABALHO E SUA EXPANSÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

 

Diante da disseminação da Covid-19 o Governo brasileiro adotou uma série de medidas 

com o propósito de dirimir o contágio da doença. As resoluções se baseavam principalmente 

em mecanismos que isolassem socialmente os indivíduos em suas residências, visto que, a 

contaminação direta é a principal forma de contágio. 

Dentre as Medidas Provisórias (MP) adotadas pelo Estado brasileiro, destaca-se para 

essa pesquisa, a MP n.º 927 de 2020, essa (MP) dispunha sobre os meios que poderiam ser 

 
11 Sistematização dos tipos de teletrabalho por Rosenfield e Alves (2011b): a) trabalho em domicílio; b) trabalho 

em escritórios-satélite; c) trabalho em telecentros; d) trabalho móvel; e) trabalho em empresas remotas ou off-
shore; f) trabalho informal ou teletrabalho misto. 
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adotados pelos empregadores para enfrentamento dos efeitos econômicos em meio à crise 

pandêmica e econômica vivida. Visando assim reduzir os impactos sociais e econômicos, 

traduzidos no número de desempregados e falências. Conforme expresso no art. 3º, da 

precedida Lei: 

 

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

 

Além das adaptações das atividades laborais por parte dos trabalhadores, essa (MP) 

também flexibilizou algumas regras expressas na CLT. Dentre as mudanças, o art. 4º da (MP) 

(n.º 927/2020) que se deu, a possibilidade do “empregador, a seu critério, alterar o regime de 

trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância 

(...) independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos”. Essa mudança foi 

concedida de forma unilateral e única para o empregador, deixando aos trabalhadores a tarefa 

indigesta ou não, de se adaptar às disposições do patrão. 

No que concerne à rotina dos trabalhadores on-line, seja algo temporário pela pandemia 

ou não, é um ponto de bastante debate e controvérsias entre os teóricos, pois apresenta tanto 

benefícios quanto malefícios aos trabalhadores.  

Dentre os principais benefícios citados estão: diminuição do tempo gasto com 

deslocamento entre casa e trabalho, maior facilidade de reuniões com pessoas que estão a 

longas distâncias. Ferreira & Sabino (2020) citam ainda, a diminuição de engarrafamentos e de 

poluição ambiental, haja vista que, menos pessoas se deslocariam com seus carros. 

Em confluência, o VI Congresso de Gestão Pública (CONSAD), apresentou em 2013 o 

Plano Nacional de Desmaterialização de Processos, que tem como base central a 

desmaterialização dos documentos e processos administrativos, isso mostra benefícios 

tangentes ao meio ambiente (menos papel, clips, tonners e etc.), além de contribuir para um 

meio ambiente sustentável, resulta também em uma grande economia para o Estado.  
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Analogamente, o teletrabalho pode ser utilizado como uma política pública de inclusão 

social para deficientes. A reserva de postos de trabalho para pessoas com deficiência (PCD) é 

uma preocupação mundial, tanto que o Brasil ratificou a Convenção 159, prevendo medidas 

que visam à superação das dificuldades dos deficientes. E o teletrabalho mostrou-se eficiente 

ao inserir e manter trabalhadores PCDs no mercado de trabalho. 

Neste viés, trabalhadores/estudantes neurodivergentes, com óbice a aqueles que estão 

no espectro autista, possuem uma maior facilidade em trabalhar a distância, por inúmeros 

motivos, alguns deles são: não precisar se locomover (ônibus, metrôs e etc.), a maior 

possibilidade de interagir com chefes e colegas de trabalho através da escrita e não da fala, e 

etc. Isso se mostra como benefícios para muitos neurodivergentes por possuírem o que muitos 

denominam de “ressaca social” limitada, o que por vezes resulta em um ambiente de trabalho 

presencial (empresa) exaustivo e extenuante. 

Todavia, é válido mencionar que o espectro autista não é unívoco, ou seja, cada autista 

é singular e único, o que também se encaixa aos PCDs. Dessa maneira, é indubitável afirmar 

que trabalhar on-line ou na empresa (física) deve ser uma escolha desses trabalhadores, e não 

apenas uma decisão unilateral do empregador, conforme expresso no art. 4º da (MP) (n.º 

927/2020).  

Em contraposição aos benefícios do teletrabalho, uma série de pesquisadores da 

temática ‘trabalho’ criticam abertamente essas “novas morfologias do trabalho12”, dentre eles 

estão: Antunes (2020), Ferreira e Aguilera (2020), e José Filho (2020). 

As influências do teletrabalho se apresentam negativamente na sociedade em 

diferentes eixos, arraigando-se nas relações sociais, trabalhistas e humanas. Conforme Antunes 

(2020) o trabalho on-line rompeu com a separação entre o tempo de vida e o tempo de 

trabalho, o que concerniu em uma era de escravidão digital. Segundo o autor a empresa 

“moderna”, padrão da atualidade, é aquela que exige a flexibilidade do trabalhador, seja no 

horário de trabalho (sem jornadas preestabelecidas), seja na falta de remuneração fixa, em que 

o trabalhador deve ser polivalente, e sem direitos ou organização sindical. 

Sincronicamente, há ainda a perda de identidade coletiva, o isolamento social 

amplificando expressivamente a alienação do trabalhador no modelo de produção vigente. Em 

consonância, há ainda o crescimento no número de trabalhadores com doenças psicológicas e 

 
12 Termo utilizado por Antunes em suas obras. 
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físicas, conforme Ferreira & Aguilera (2020) “O adoecimento do trabalhador não iniciou na era 

digital, mas é inquestionável que ocorreu uma intensificação por esse fator e novas imediações 

surgem que precisam ser analisadas, de modo a evitar que esse cenário seja um vetor de 

doenças ocupacionais”. 

Diante do exposto, percebe-se que na “balança” que contrapõe benefícios e malefícios 

do teletrabalho, pende-se expressivamente para os malefícios, como apontado por Antunes 

(2020), é utópico acreditar que o teletrabalho trouxe mais benesses do que malefícios aos 

trabalhadores. Não obstante, isso não significa que o teletrabalho deva ser erradicado, mas sim 

que deve ser adaptado e reorganizado, para que possa se encaixar aqueles que dele necessita. 

O teletrabalho dane o trabalhador nas esferas físicas, mentais, cognitivas e afetivas, bem 

como sociais e trabalhistas (JOSÉ FILHO, 2020), e é a partir dessa premissa, que essa pesquisa 

visa analisar como o trabalho on-line afeta a Dignidade Humana expressa na Constituição 

Federal brasileira de 1988. 

 

4 SUPEREXPLORAÇÃO E DEGRADAÇÃO: UMA ANÁLISE DA DIGNIDADE HUMANA NO 

TELETRABALHO 

 

A dignidade humana pode ser definida como direito fundamental e um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito apresentado na Constituição Federal de 1988, 

segundo: art. 1º “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana”. 

É indubitável que antes de ponderar-se sobre como as expressões da superexploração 

do teletrabalho na atualidade afeta a dignidade da pessoa humana, conforme supracitado no 

tópico anterior é válido compreender o conceito de “dignidade humana”, visto que, embora 

seja um termo muito utilizado, é interpretado jurisprudencialmente de maneira ampla e 

diversa. 

MacCrudden (2008) apud Matos (2018) define a dignidade humana em três dimensões 

essenciais: 

 

(a) uma dimensão ontológica, que compreende o valor e o significado do ser humano 
para fins, por exemplo, de direito à vida; (b) uma dimensão relacional, a dizer, quais 
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formas de tratamento jurídico não correspondem ao respeito ao valor do ser humano; 
e, por fim, (c) a relação entre cidadão e Estado, a qual compreende as possíveis 
interferências injustificadas nas liberdades fundamentais. 

 

Em consonância o Supremo Tribunal Federal aludiu sobre esse princípio na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 3.510 de 2008: 

 
A expressão daquele princípio como fundamento do Estado brasileiro significa, pois, 
que esse existe para o homem, para assegurar condições políticas, sociais, econômicas 
e jurídicas que permitam que ele atinja os seus fins; que o seu fim é o homem, e esse 
é fim, quer dizer, como sujeito de dignidade, de razão digna e superiormente posta 
acima de todos os bens e coisas, inclusive do próprio Estado. É esse acatamento pleno 
ao princípio que torna legítimas as condutas estatais, as suas ações e as suas opções. 

 

A teoria da dignidade da pessoa humana pode ser considerada como um conceito 

“novo”, pouco abordado, e ainda abstrato. Analisar a ausência de dignidade humana é um 

trabalho quase Herculano13 sentenciado aos Juízes. 

Há uma incongruência dicotômica apresentada nessa questão, pois, embora o trabalho 

se exprima como um aspecto dignificador, constado inclusive como um direito de todos na atual 

Carta Magma, o trabalhador brasileiro, e mais especificamente aquele citado e estudado 

durante toda essa pesquisa, que é o trabalhador a distância, que trabalha em casa, através de 

meios remotos, vive cotidianamente uma série de situações que o degradam, e que põem em 

risco sua saúde mental e física. 

Neste viés ao passo que o trabalho é, conforme já supracitado, um dignificador da 

pessoa humana, e pressuposto da “condição essencial para que o homem desenvolva as suas 

potencialidades e eleve sua consciência moral14”. O trabalho no sistema capitalista de produção 

se mostra como fonte de desprazer e sofrimento, segundo Antunes (2008, p.3) “se por um lado, 

podemos considerar o trabalho como um momento fundante da vida humana‚ ponto de partida 

no processo de humanização, por outro lado, a sociedade capitalista o transformou em trabalho 

assalariado, alienado, fetichizado”. 

Para o trabalho ser digno no viés marxista ele precisa identificar o trabalhador enquanto 

individuo social, garantindo a esse uma relação com outros homens que também disponham 

de força de trabalho, para que assim possa se construir/formar uma identidade pelo trabalho 

(DELGADO, 2006). 

 
13 Termo utilizado pelo filosofo Ronald Dworkin.  
14 BENEDETTI (2021) 
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Em consonância Barreto (2010, p. 69) aborda que “essa valoração de si mesmo 

representa o caráter sublime da constituição moral do ser humano, sendo que a dignidade 

humana reside em última análise na preservação pelo homem da dignidade da humanidade”, 

essa valorização citada pelo autor representa o respeito valorativo entre seres humanos e 

principalmente de como cada pessoa se identifica, se expressa e se apresenta em seu meio. 

Mas como isso se exteriorizaria em um cotidiano de trabalhadores exaustos? Que não 

distinguem mais lazer e trabalho? Como se efetivaria essa Dignidade Humana na sociedade do 

trabalho alienado, mecânico e excruciante? 

 
“O significado do trabalho na realidade contemporânea não se prende às amarras de 
uma limitação meramente reprodutiva ou econômica e encerra um outro sentido, 
próprio de uma sociedade solidária – sociedade em que a exclusão é concebida como 
desvio social, que exige correção pelos seus próprios membros e instituições. Nessa 
compreensão, de corte histórico-axiológico e humanístico, o trabalho eleva-se como 
uma das fórmulas de inserção social, como meio que deve ser assegurado à pessoa, 
desempenhar um papel em sua comunidade”. (NASCIMENTO, 2006, p. 236). 

 

Não há, de forma alguma como formular essa consciência de classe, ou mesmo se 

dignificar com o seu trabalho se ele for alienado e incessante, como apresentado no 

teletrabalho. Sem uma limitação entre a esfera do trabalho e pessoal, perde-se a dignidade do 

trabalho, pois, isso o priva do descanso e desligamento, ou seja, de sua vida fora do mundo do 

trabalho. 

Esse trabalho intermitente deixa refém milhares de trabalhadores on-line, pois, em casa 

mesmo quando não estão no trabalho, ainda possuem demandas, e por isso sempre estão 

atuando. Quando se volta para as mulheres essa jornada muitas vezes se torna tripla, visto que, 

a mesma trabalha remotamente, faz as tarefas domésticas, e ainda cuida dos filhos.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo perpassou desde as primeiras formas de teletrabalho, que se deu 

com o fim do fordismo, até o limiar do trabalho flexibilizado e à distância, o atual trabalho on-

line. Analogamente abordou-se como essa forma de trabalho se expandiu diante a crise de 

saúde da Covid-19 a partir de 2020, que obrigou milhares de trabalhadores a ficarem em casa, 

trabalhando a distância, para que assim pudesse dirimir a contaminação do vírus. 
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Nesse ínterim, analisou-se como o trabalho no sistema capitalista de produção 

contrapõe a ideia posta por muitos pesquisadores do trabalho fundante do ser social, e 

dignificador, haja vista que, o mesmo se apresenta nessa sociabilidade como alienado, 

fetichizado e explorado. 

Diante do exposto, percebe-se que o direito à desconexão se torna imprescindível aos 

teletrabalhadores, que necessitam desconectar-se e principalmente dividir o horário de 

trabalho e lazer. Concomitantemente, este direito à desconexão se manifestaria como um pré-

fundamento o direito à dignidade humana. 

Isso, no entanto, não significa a erradicação do teletrabalho, conforme visto nos 

exemplos dos PCDs e dos neurodivergentes, ele é essencial para inserção e preservação de 

milhares de trabalhadores no mercado de trabalho. Todavia, a manutenção do trabalho a 

distância, nos moldes atuais, se mostra maléfico para os trabalhadores conforme aqui já 

extenuantemente suscitado. 

Outrossim, esse artigo não responde afirmativamente se o teletrabalho, nos moldes 

da atual legislação trabalhista brasileira, preserva direito à dignidade humana conforme os 

ditames da CF/88. Entretanto, pode-se afirmar, diante de todo o exposto, que o teletrabalho 

pode promover a violação sistemática desse direito, se não houver uma implementação de 

políticas públicas de inclusão pelo Estado. 
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