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RESUMO 

O presente estudo busca compreender como as inovações tecnológicas têm afetado as 

relações laborais e sociais entre empregador e empregado, entendendo ainda como a hierarquia 

tem sido impactada nas relações de direção e subordinação com a introdução dessas tecnologias 

no sistema produtivo, especialmente com o surgimento do teletrabalho. Apresenta o 

teletrabalho como tendência para as organizações por representar um modelo que proporciona 

a redução de custos para as organizações aliada ao aumento da produtividade dos trabalhadores. 

Analisa os aspectos jurídicos que regulamentam essa atividade laboral no Brasil. Destacando 

as principais vantagens e desvantagens atribuídas à modalidade, tanto sob a ótica de autores já 

conceituados como também pela perspectiva de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará que se submeteram à pesquisa de campo realizada, ainda que esse regime de trabalho ainda 

não tenha sido implementado nas unidades do poder judiciário estadual paraense.  
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ABSTRACT 

The present study seeks to understand how technological innovations have affected the 

labor and social relations between employer and employee, understanding how hierarchy has 

been impacted in the relations of direction and subordination with the introduction of these 

technologies in the productive system, especially with the emergence of teleworking. It presents 

teleworking as a tendency for organizations to represent a model that provides cost reduction 

for organizations combined with increased worker productivity. It analyzes the legal aspects 

that regulate this labor activity in Brazil. Emphasizing the main advantages and disadvantages 

attributed to the modality, both from the point of view of authors already considered, as well 

as from the perspective of servants of the Court of Justice of the State of Pará who underwent 

field research, although this work regime has not yet been implemented in the units of the 

paraense state judiciary. 
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1 Refere-se ao trabalho de conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Senso em Gestão Pública, com ênfase em 
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Graduando em Direito – ESMAC. Pós-graduando em Gestão Pública com ênfase em Desenvolvimento de Pessoas 
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3 Mestre em Administração pelo Minter (UFPA e UFRN). Especialização em Docência do Ensino Superior pelo 

Centro Universitário do Pará - CESUPA (2004). Especialização em Planejamento Estratégico pelo programa 

PLANEAR da Universidade Federal do Pará. Graduado em Administração - Ciências Gerenciais (2002) pelo 

CESUPA. Professor efetivo de Graduação e Pós-Graduação. Consultor em Organizações Empresariais e Sociais. 
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INTRODUÇÃO 

Na sociedade produtiva atual gestores tem buscado a compreensão da importância do 

trabalho para o indivíduo e para a sociedade, especialmente após as intensas transformações 

promovidas pela constante evolução da tecnologia da informação e da comunicação, o que tem 

levado a grandes mudanças nas relações e interações sociais entre empregador e empregado, 

especialmente no tocante a fatores subjetivos, como a satisfação, o bem-estar e a liberdade desse 

trabalhador, além dos aspectos relacionados à hierarquização e subordinação advindos dessa 

inovação tecnológica no ambiente de trabalho. 

Mais do que nunca as organizações têm buscado aliar competitividade no mercado de 

trabalho com a motivação e satisfação do trabalhador, daí porque modelos como o teletrabalho 

tem funcionado como um atrativo maior para retenção de capital intelectual nas instituições 

modernas, proporcionando significado e qualidade de vida ao trabalhador, além da capacidade 

de potencializar o poder criativo do indivíduo, libertando-o da concepção de simples máquina 

de produção em troca de uma contraprestação na forma de salário. 

Essa modalidade laboral tem sido cada vez mais difundida e operacionalizada no setor 

privado, que já adotou a experiência há mais de uma década, registrando resultados bastante 

positivos, especialmente no tocante à redução de custos estruturais e aumento na produtividade 

de seus trabalhadores, que ao evitarem grandes deslocamentos, geram uma economia de tempo 

que representa ganho em produtividade, bem como contribui para a própria melhoria da 

mobilidade urbana nas grandes cidades. 

A Administração Pública por sua vez, diante da necessidade de imprimir uma gestão 

cada vez mais eficiente e célere, também está se valendo do teletrabalho para oferecer uma 

melhor prestação de serviço à sociedade, principalmente com o advento de novas tecnologias 

de comunicação e informação que permitem a realização de atividades, independentemente de 

localização geográfica. 

Para este estudo, adotamos como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica para 

melhor fundamentação do tema, com a utilização de material já publicado por autores 

renomados no assunto, seja por meio de livros, revistas, periódicos ou artigos disponibilizados 

na internet, bem como a realização de pesquisa de campo por meio da aplicação de questionário 

objetivo junto a servidores dos Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na 

comarca de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de mensurar o grau de 

conhecimento e aceitação desses servidores acerca do assunto, além das perspectivas dos 
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mesmos quanto às vantagens e desvantagens, tanto para o servidor quanto para a organização, 

de uma eventual aplicação da modalidade em suas unidades judiciárias. 

 

 

1. O TRABALHO COMO FATOR INTRÍNSECO AO DESENVOLVIMENTO DO 

HOMEM 

 

1.1. Seu sentido para o indivíduo 

O estudo da relação do homem com sua atividade laboral tem fomentado amplas 

discussões nos mais variados ramos da ciência, Pereira e Tolfo (2016) afirmam que isto se deve 

principalmente ao fato de que o trabalho assumiu uma relevância central na vida das pessoas, 

seja sob o aspecto da construção da subjetividade e identidade, como categoria sociológica 

chave, ou ainda como meio necessário à subsistência humana, configurando-se então numa 

necessidade instrumental. Assim, diversas áreas do conhecimento tentam, amparadas por 

conceitos e teorias, encontrar respostas para todo esse fenômeno que ocorre em torno do mundo 

do trabalho, a fim de dar significado e sentido para o exercício dessa atividade pelo homem. 

A partir de uma perspectiva sociológica, Antunes (2002) salienta a centralidade e a 

importância do trabalho, relacionando os sentidos do trabalho com os sentidos da vida, a ponto 

de afirmar que só há possibilidade de um trabalho com sentido se este estiver atrelado também 

a uma vida dotada de sentido. E, sob a ótica de que o trabalho é o primeiro momento de 

realização do homem, argumenta que se este for autônomo, livre e autodeterminado, também 

será dotado de sentido, possibilitando ao mesmo tempo o uso do tempo livre, o que contribuirá 

para a emancipação do sujeito. 

Segundo Hackman e Oldham (1976) citados por Morin (2001), para uma pessoa a 

concepção de trabalho com sentido está associada com o quanto ela o acha importante, útil e 

legítimo, para que tenha impacto na motivação e na satisfação pessoal com o trabalho. 

Blanch Ribas (2003 apud Pereira e Tolfo, 2016) aborda, a partir de três tipos existentes, 

os significados do trabalho, definindo-os como neutro, positivo e negativo. Conceitua que o 

trabalho quando não representa tarefa nobre e nem indigna, assume o seu valor neutro na vida 

do indivíduo, não representando algo positivo ou negativo, associado apenas à sua função 

instrumental, como ferramenta para alcance de um fim, como garantir a sobrevivência. Já em 

seu aspecto negativo, traz o trabalho como representação de castigo, maldição e opressão, 

imprimindo uma ideia para o indivíduo de que laborar é uma atitude degradante e que somente 

quando outras pessoas trabalham por si é possível alcançar status de cidadania e dignidade. E 
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quanto ao seu aspecto positivo, traduz o trabalho como fonte de prazer, de autorrealização, 

elevada satisfação, vocação, algo de extremo valor e missão de vida. 

E por fim, quanto ao contexto das relações sociais, Dejours (2004) afirma que o trabalho 

vai além da atividade, se desdobrando num mundo de relações: 

[...] o trabalho é aquilo que implica, do ponto de vista humano, o fato de 

trabalhar: gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da 
inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às situações; é 

o poder de sentir, de pensar e de inventar [...] o trabalho não é em primeira 

instância a relação salarial ou o emprego; é o «trabalhar», isto é, um certo 

modo de engajamento da personalidade para responder a uma tarefa 
delimitada por pressões (materiais e sociais) (DEJOURS, 2004, p. 31). 

 

1.2. Inovações tecnológicas e seus impactos nas relações de trabalho contemporâneas 

Para Silva (2014), é notável que a evolução da tecnologia da informação tem imprimido 

mudanças significativas e aceleradas no comportamento das pessoas no convívio em sociedade. 

Assim, seria inevitável que essas transformações alcançassem o ambiente laboral das 

organizações. O uso de tecnologia de ponta, movida por smartphones, notebooks, tablets e 

outros equipamentos tem alterado sobremaneira a forma como as pessoas realizam as atividades 

que lhe são atribuídas.  

Segundo a autora, diante dessa alta demanda de tecnologia, aliada ao acesso facilitado 

à conectividade, uma grande concorrência passa a existir entre as organizações, que buscam a 

alocação de profissionais cada vez mais qualificados, a fim de incrementarem resultados e o 

alcance de metas pré-estabelecidas no menor período de tempo. 

Busca-se com isso alcançar vantagem competitiva, onde cada organização cria a melhor 

forma de atrair e manter esses profissionais em seus quadros, o que no conceito de Fleury (2006) 

corrobora com o surgimento da gestão do conhecimento, ao passo que as organizações aderem 

à valorização do seu capital intelectual. 

Assim, segundo Sennett (2006) essas organizações contemporâneas passam a levar em 

consideração mecanismos mais sofisticados de poder, dentre eles, a flexibilização de tempo e a 

realização das atividades do trabalho fora do ambiente da organização, que são realidades cada 

vez mais presentes no mundo do trabalho atual. 

Além disso, as organizações buscam constantemente o aumento de sua produtividade, 

aliada à redução de custos e diminuição na rotatividade de colaboradores, oferecendo a estes 

melhorias em sua qualidade de vida, preocupando-se com o ambiente organizacional por 

entenderem que isso irá representar ganho de produtividade e melhor desempenho, trazendo 

retorno positivo tanto para a organização quanto para o indivíduo (Pazini; Stefano, 2009).  
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De maneira que, o uso acentuado da tecnologia tem incentivado a modificação de 

aspectos culturais e sociais da organização, exigindo do trabalhador cada vez mais 

conectividade para sua participação nas atividades da empresa, surgindo daí uma nova geração 

de trabalhadores, mão-de-obra especializada, para atender uma clientela a cada dia mais 

exigente, produzindo transformações nas relações de trabalho em todo o mundo.  

Acerca dessas mudanças provocadas pelo uso da tecnologia da informação, Silva (2004) 

descreve que há uma tendência cada vez maior da virtualização do trabalho e das organizações, 

citando como exemplo o processo ocorrido durante a fase da industrialização, quando o trabalho 

manual foi sendo gradativamente substituído pelas máquinas, daí porque afirma que cada vez 

mais o trabalho virtual substituirá os locais tradicionais de trabalho. 

Segundo Pinto (2013), outro ponto dessa sociedade informacional, se dá pelo fato de 

que para que o trabalho proporcione significado e qualidade de vida para o profissional, precisa 

incentivar o indivíduo ao exercício de sua criatividade e ampla capacidade intelectual, buscando 

deste alcançar o máximo de sua produtividade, que deve estar relacionada a fatores subjetivos, 

tais como um ambiente de trabalho que proporcione bem-estar e motivação, aliada a um alto 

nível de liberdade e espontaneidade. 

Daí porque, o autor acima entende que a adequação e maior adesão das organizações ao 

modelo do teletrabalho tem sido um importante marco nessa nova ordem das relações de 

trabalho no mundo contemporâneo, como forma de tentar satisfazer essas necessidades 

subjetivas do trabalhador, permitindo a este o desempenho de várias atividades em seu próprio 

domicílio, ao passo que antes só eram realizadas nas dependências da organização, mediante 

intensa vigilância e subordinação por parte dos empregadores. 

Bustos Ordoñez (2012 apud SILVA, 2014, p. 11) aponta que em face do cenário de 

profundas transformações de ordem política, social e econômica, o teletrabalho representa um 

fenômeno que promove grandes mudanças, dentre elas, flexibilidade, tecnologia da informação 

e comunicação e novas formas de interação social. 

 

2. SOBRE O TELETRABALHO   

 

2.1. Como tendência para as organizações 

O modelo de trabalho à distância tem sido uma tendência irreversível em todo o mundo 

e no Brasil não poderia ser diferente. Acerca do assunto, o ex-presidente da Sociedade Brasileira 

de Teletrabalho e Teleatividades - SOBRATT, Prof. Álvaro Mello, em entrevista já afirmou: 
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Segundo estudos internacionais, a produtividade de um teletrabalhador é de 20 a 30% 

superior à de seu colega presencial, em média. Somado a isso, questões como tempo 

de deslocamento, poluição e outras justificam essa modalidade de trabalho, que já 

incorpora, por baixo, 12 milhões de profissionais no País (MELLO, 2014, p. 1). 

  

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho – OIT, organização 

responsável por formular e aplicar normas internacionais relativas ao trabalho, por meio de 

resoluções e convenções, através da Convenção nº 177/1996, que foi adotada na 83ª 

Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em Genebra – Suíça, porém não ratificada pelo 

Brasil, o trabalho em domicílio (teletrabalho) é definido como  todo e qualquer trabalho 

executado por um trabalhador em lugar à sua escolha, distinto dos escritórios ou oficinas do 

empregador, em troca de remuneração, com o propósito de elaborar um produto ou serviço de 

acordo com o exigido por esse empregador. 

Esse conceito é reafirmado por Estrada (2014, p. 15) quando define o teletrabalho como 

atividade laboral que o indivíduo realiza, por meio de antigas e novas formas de 

telecomunicação, que o permite executar à distância, sem a necessidade de sua presença física 

no local específico da organização. Acrescentando ainda que, foi justamente a nova conjuntura 

com fundamento na tecnologia da informação de um mundo cada vez mais globalizado que fez 

surgir a “necessidade de uma redefinição do tempo e do espaço, tendo como resultado novos 

processos na organização e no desenvolvimento do trabalho em si” (ibidem, p. 25). 

Segundo a pesquisa realizada no ano de 20154 pela Conferência Nacional da Indústria 

(CNI) através de parceria com o instituto IBOPE Inteligência, os trabalhadores brasileiros 

afirmaram desejar mais flexibilidade no trabalho. A pesquisa entrevistou 2.002 indivíduos em 

140 municípios, e o resultado apontou que de cada 10 (dez) brasileiros, 07 (sete) querem 

flexibilidade de horário em seu trabalho, porém apenas 56% dos trabalhadores têm essa 

possibilidade, concluindo ainda que 73% deles desejam realizar suas atividades laborais da 

própria residência ou local alternativo. 

Contudo, a segunda edição da pesquisa realizada em 20165 evidenciou um aumento no 

índice de trabalhadores brasileiros que desejam ter flexibilidade de local de trabalho, o 

percentual subiu de 73% obtido na pesquisa anterior para 81% registrado nessa última, ou seja, 

08 em cada 10 trabalhadores, assim como houve um acréscimo no percentual de trabalhadores 

                                                
4 Retratos da Sociedade Brasileira. Flexibilidade no Mercado de Trabalho. Confederação Nacional da Indústria – 

CNI. ISSN 2317-7012, Ano 5, Número 29, março de 2016. 
5 Retratos da Sociedade Brasileira. Flexibilidade no Mercado de Trabalho. Confederação Nacional da Indústria – 

CNI. ISSN 2317-7012, Ano 6, Número 37, janeiro de 2017 
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que desejam ter flexibilidade de horário, que na pesquisa de 2015 era de 71% e em 2016 

registrou o percentual de 73% dos entrevistados.  

Em outra recente matéria publicada pela SOBRATT sob o título “Modalidade de home 

office ganha projeção em empresas dos setores público e privado”, Schmidt (2016) reafirmou 

grande adesão ao teletrabalho tanto de organizações privadas quanto públicas. 

Demonstrando-se assim que, o teletrabalho já é uma tendência irreversível, e ainda 

segundo Estrada (ibid. p. 26) “esta forma de trabalho seria a mais conveniente para as 

exigências da globalização”.  

Sobre esse aspecto, Álvaro Mello, da SOBRATT, ao ser entrevistado pela SAP - 

Consultoria, empresa especializada em consultoria de RH, afirmou que é necessário a 

conscientização de empresas, governo, pessoas e sociedade em geral acerca da implementação 

do teletrabalho como sistema viável, como ferramenta para o enfrentamento de graves 

problemas existentes nas grandes cidades atualmente, tais como mobilidade urbana e poluição 

ambiental, demonstrando que deve haver o reconhecimento formal do teletrabalho como uma 

solução inteligente e sustentável para a realidade em que vivemos. 

Contudo, Belzunegui (2008 apud Matias-Pereira, 2013) destaca que apesar das 

vantagens já reconhecidas desse modelo de trabalho quando submetido a uma correta 

administração, especialmente com relação ao aumento da produtividade e da redução de custos, 

é perceptível que ainda há grande resistência das instituições públicas brasileiras, como também 

dos próprios servidores à adoção do teletrabalho. 

Ainda assim, acreditamos como válida a discussão acerca da adoção do teletrabalho 

nessa nova administração pública do país, visto que experiências acumuladas pela iniciativa 

privada por mais de uma década, com suas inúmeras nomenclaturas, quais sejam: trabalho 

remoto, home office, home working, anywhere office, entre outras, tem evidenciado resultados 

bastante positivos, especialmente com a elevação da produtividade ainda que permitindo ao 

teletrabalhador a flexibilização de horários, além de outras vantagens associadas ao modelo 

laboral.  

 

2.2. Hierarquização e subordinação administrativa sob a ótica do teletrabalho 

Segundo o dicionário Aurélio, o termo hierarquia significa “1. Ordem de subordinação 

dos poderes eclesiásticos, civis e militares. 2. Graduação da autoridade, correspondente às 

várias categorias de funcionários públicos; classe”. 
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E ainda sobre conceituação, publicação da Editora JC6 diz que modernamente hierarquia 

diz respeito ao ordenamento verticalizado de chefia e colaboradores de uma entidade privada 

ou pública, objetivando organizar de forma escalonada esses trabalhadores, segundo uma 

predefinição de subordinação, visando aperfeiçoar processos e atividades para o alcance de 

resultados eficientes ao usuário final de determinado produto ou serviço.  

De maneira que, de acordo com Piana (2006), sob o prisma jurídico da Administração 

Pública, essa hierarquia é estabelecida por meio de uma superposição de órgãos e cargos, 

pautada em relações de subordinação e coordenação, sendo portanto, uma prerrogativa dessa 

administração o ordenamento aos subordinados, aos quais é imposto o dever de obedecer, salvo 

quando tais ordens forem manifestamente ilegais.  

Porém, no conceito de Chiavenato (2014), quando o poder de decisão se concentra no 

topo da hierarquia da organização evidencia-se o que o autor chama de centralização, ou seja, 

nos deparamos com organizações cujas decisões são centralizadas, emanando de um único setor 

ou autoridade. Esse perfil centralizador de liderança, segundo Magalhães (2012), muito comum 

na liderança geração X, é caracterizado por um líder com perfil reservado e pouco afeto às 

reivindicações da equipe. 

Em organizações centralizadas a resolução de problemas de gerência costumam recorrer 

ao aumento do controle e a burocratização de processos junto aos seus colaboradores, o que 

para Steil e Barcia (2001) significa que esse tipo de organização com decisões muito 

centralizadas não estão preparadas para implantarem o modelo do teletrabalho. 

Contudo, para Rodrigues (2011) esse modelo de organização taylorista tem perdido 

espaço diante da sociedade contemporânea, impactada com toda a evolução tecnológica, que 

tem obrigado o trabalhador a uma mudança de posicionamento na organização, para o qual é 

essencial o desenvolvimento de novas características, tais como iniciativa e tomada de decisões, 

além de ser capaz de realizar várias e diferentes tarefas em curto espaço de tempo, cujo controle 

passa a ser do próprio indivíduo, objetivando alcançar os melhores resultados para a empresa, 

cujo poder hierárquico tem sido reduzido nessa nova relação de labor.  

Assim, a inclusão das novas tecnologias tem provocado mudanças nas relações de 

trabalho, inclusive no aspecto relacionado à subordinação, falando-se inclusive em crise quanto 

à essa subordinação jurídica e a necessidade de se buscar novos paradigmas. 

Em relação a isso, Rodrigues (2011, p. 62) explica que “o poder diretivo empresarial 

consiste em um conjunto de faculdades vocacionadas à direção da prestação dos serviços. 

                                                
6 Empresa brasileira especializada em publicações jurídicas e institucionais, sediada no Rio de Janeiro. 



9 

 

Compreende o poder de comando, o poder de fiscalizar e o poder de disciplinar”. Esclarecendo 

que, no exercício do teletrabalho subordinado, esse trabalhador embora exerça sua atividade 

em local externo às dependências da organização, mas seu status on line, o mantem em contato 

permanente com a entidade, assim, apesar de não estar sujeito a uma supervisão direta e 

presencial de um superior hierárquico, bem como à rigidez de horário, nessa relação está 

evidenciado o exercício de um poder diretivo virtual indireto, o que a autora nomeia de 

teledireção. 

A autora dá continuidade ao pensamento, afirmando que esse exercício de poder diretivo 

indireto no teletrabalho é potencializado em razão do suporte tecnológico empregado, o que 

permite novas ferramentas de controle da atividade laboral, dentre elas, o uso em rede de 

terminais de computador, acesso a sistemas internos de trabalho, geração de relatórios on line 

de produtividade, entre outras. De tal modo que se torna possível supervisionar a atividade 

desse teletrabalhador de igual maneira como se o mesmo estivesse nas dependências da própria 

organização.  

O que se faz necessário é tão somente uma mudança de postura quanto à valoração do 

poder de direção e de subordinação, uma vez que se no modelo clássico de exercício de poder 

diretivo exige-se o contato pessoal, sendo as ordens verbais e o elemento de presencialidade é 

dado como o mais importante, a partir do emprego das novas tecnologias de comunicação e 

informação, tal contato e ordens emanam a partir de um computador, em qualquer momento e 

locais (Rodrigues, 2011). 

E ainda segundo Ray (1996 apud RODRIGUES, 2011) dependendo da maneira como 

se exerce o teletrabalho, essa relação de subordinação não desaparece por completo, mas 

assume uma forma mais sutil, que o autor denomina de “telesubordinação” ou “subordinação 

virtual”.  

 

2.3. Aspectos jurídicos relacionados ao teletrabalho 

Em relação à fundamentação legal, em razão de não haver legislação específica que 

regule a matéria, o teletrabalho encontra amparo no art. 6º da CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), que dispõe: 

CLT, Art. 6º - Não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento 

do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a 

distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de 

emprego. 

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, 

controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos 

meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho 

alheio. 
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Assim, não cabe ao empregador promover qualquer tipo de distinção entre os 

trabalhadores que exercem suas atividades da forma convencional (presencial) e aqueles que 

desempenham tais atividades em local diverso do ambiente da instituição, desde que presentes 

os pressupostos da relação de emprego, no tocante à subordinação jurídica decorrente desse 

vínculo.  

A recente aprovação da reforma trabalhista, por meio da Lei nº 13.463 de 13/07/2017, 

trouxe artigos específicos sobre o tema do teletrabalho, a fim de estabelecer regulamentação 

mínima para o desenvolvimento deste, incluindo no texto da CLT o inciso III do artigo 62, que 

insere a modalidade nas exceções do artigo no que diz respeito ao controle da jornada de 

trabalho, bem como acrescentou o Capítulo II-A ao Título II, que dispõe especificamente sobre 

as formas e a regulação do regime de Teletrabalho. 

No tocante a esfera pública, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

2.723/2015, de autoria do Deputado Federal Daniel Vilela (PMDB-GO), que acrescenta o §3º 

ao art. 19 da Lei nº 8.1127, de 11 de dezembro de 1990, para autorizar a implantação do sistema 

de trabalho remoto (“home-office”) no serviço público, que inclusive já obteve parecer do 

Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, Deputado Lucas Vergilio (SD-

GO) pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

O Projeto de Lei supramencionado tem como justificativa para a permissão de 

implementação no âmbito da Administração Pública Federal da modalidade de trabalho remoto, 

a colaboração para o aperfeiçoamento e a modernização dos serviços públicos prestados à 

sociedade brasileira, apresentando ainda como uma das principais vantagens o conforto que 

propiciaria ao trabalhador por exercer sua atividade laboral em ambiente amigável e sem 

interferências ou perturbações, além de não estar submetido ao estresse provocado em 

deslocamentos de trânsito, representando ganho de tempo e consequentemente maior 

produtividade; bem como promoveria inúmeras vantagens à própria administração, como a 

economia de gastos com energia elétrica, telefone, entre outras.  

 

3. APLICAÇÃO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO  

3.1. Na esfera pública brasileira 

A melhoria do desempenho da gestão pública tem sido uma exigência da sociedade 

brasileira atual, que almeja uma administração pública moderna, transparente, ética e eficiente. 

                                                
7 Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais 
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De forma que, para Matias-Pereira (2013) o teletrabalho surge como boa possibilidade 

de melhoria dos resultados e o aumento na qualidade dos serviços prestados à população, 

embora a adoção da modalidade não seja de tão fácil implantação no setor público, uma vez 

que demanda esforços como grandes investimentos tecnológicos, mediante a aquisição de 

hardwares e softwares que possibilitem a migração das atividades atuais para um processo em 

meio eletrônico, além de treinamentos tanto de gestores quanto operadores. 

Matias-Pereira (2013, p.2) conceitua o teletrabalho na administração pública como 

“aquele em que o servidor público pode desenvolver parte ou todo o seu trabalho em casa ou 

em qualquer outro local, apoiado na utilização das novas ferramentas tecnológicas”, afirmando 

ainda que as atribuições das atividades desenvolvidas possam ser capazes de mensurar de forma 

objetiva o desempenho individual e a qualidade do serviço prestado pelo teletrabalhador, 

concluindo que essa modalidade laboral permitiria maior flexibilidade na administração 

pública, sendo portanto necessário que o Estado avance mais rapidamente e de maneira 

consistente para a adoção do teletrabalho nas funções públicas (Matias-Pereira, 2013).   

Contudo, a par da aprovação de uma regulamentação de âmbito geral no serviço público, 

vários órgãos da Administração Pública, sejam por meio de Resoluções, Portarias ou outro 

instrumento legal, já tem adotado o teletrabalho como modalidade laboral, destacando-se o 

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, como pioneiro na adoção, além do 

Tribunal de Contas da União, Secretaria da Receita Federal, bem como o sistema judiciário 

nacional, onde há órgãos tanto na esfera da União como dos Estados, incluindo o Distrito 

Federal e Territórios, que também já funcionam com o sistema de teletrabalho.  

Assim, Silva (2014) afirma que em razão do elevado nível de uso das tecnologias da 

informação para o desempenho de suas atividades, o Brasil está preparado para a aplicação do 

teletrabalho nas instituições públicas, segundo a autora, guiadas pelo objetivo de modernizar o 

serviço público, melhorar as atividades essenciais prestadas pelo ente público, visando ainda o 

aumento da produtividade, redução dos custos e promoção de maior nível de transparência na 

gestão pública.  

 

3.2. No Poder Judiciário brasileiro 

Apontada como um dos grandes desafios para os tribunais brasileiros e grande clamor 

da sociedade atual, a prestação de uma justiça mais célere e eficiente tem sido tema de amplos 

debates no sistema judiciário nacional e, figurando como a instituição pública que visa 

aperfeiçoar o trabalho desse sistema, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tem implementado 

metas a serem cumpridas anualmente e adotado medidas para diminuir a morosidade das cortes, 
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dentre elas, desde 20118 tem desenvolvido o Processo Judicial Eletrônico (PJe) em parceria 

com Tribunais e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, que busca a automação do 

judiciário, através da virtualização dos processos, o que configura requisito indispensável para 

a adoção do teletrabalho nos tribunais federais e estaduais brasileiros. 

Assim, em 2016 o CNJ deu um importante passo, através da regulamentação dessa 

modalidade laboral no âmbito do Poder Judiciário por meio da Resolução nº 227/2016, que 

completou um ano de vigência e com uma ampla adoção pelos tribunais. Foram considerações 

apontadas pelo CNJ para a regulamentação da modalidade, dentre outras, o princípio da 

eficiência para a Administração Pública; o aprimoramento da gestão de pessoas como forma de 

incentivar e comprometer as pessoas, promovendo a melhoria do clima organizacional e da 

qualidade de vida dos servidores; benefícios diretos e indiretos resultantes do teletrabalho para 

a Administração, servidor e sociedade; além da experiência bem sucedida de órgãos do Poder 

Judiciário que já haviam adotado tal medida, tais como o Tribunal Superior do Trabalho – TST, 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e de Tribunais Regionais Federais.   

Essa resolução que deve ser observada por todos os órgãos do Judiciário, em síntese 

estabelece que o regime de teletrabalho tem natureza facultativa, cuja decisão acerca da adoção 

ou não da modalidade caberá a cada órgão ou gestor, vedando a inclusão de servidores em 

cargos de chefia ou direção ao regime, bem como de servidores que estejam cumprindo estágio 

probatório ou que tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores. Estabelece 

ainda o limite de 30% dos servidores da unidade para inclusão na modalidade, porém prevê, 

excepcionalmente, a ampliação desse percentual para 50%, segundo critérios da Presidência de 

cada tribunal.  

Além disso, a mesma resolução fixa algumas condições para os teletrabalhadores, das 

quais destacamos a necessidade de comparecimento em quantitativo mínimo de dias 

estabelecidos pelo órgão, a fim de não deixarem de vivenciar a cultura organizacional ou para 

fins de aperfeiçoamento; além do cumprimento de meta de desempenho superior à dos 

servidores que executam suas tarefas na modalidade presencial, item este que tem sido 

exigência comum nas organizações que já aderiram ao teletrabalho. 

Por fim, a resolução nº 227/2016 traça como objetivo do teletrabalho: o aumento da 

produtividade e da qualidade do trabalho realizado pelos servidores; a atração, motivação e 

comprometimento dos servidores para com a organização; economia de tempo e redução de 

custos de deslocamentos dos servidores até seu local de trabalho; o aumento na qualidade de 

                                                
8 Fonte: Página do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no portal do Conselho Nacional de Justiça. 
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vida dos servidores; o desenvolvimento de talentos, trabalho criativo e inovação; além de 

contribuir com medidas socioambientais, como melhoria da mobilidade urbana e consequente 

diminuição de poluentes, da redução no consumo de água, energia elétrica, materiais e outros 

bens disponibilizados pelos órgãos.  

Em 2015, a Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho – ANAJUSTRA 

promoveu uma enquete junto a servidores com a seguinte questão: “Você acredita que o 

teletrabalho pode aumentar a produtividade do servidor?”, obtendo-se como resposta comum 

que depende do grau de complexidade dos processos judiciais envolvidos, além disso, outro 

ponto destacado diz respeito à capacidade de concentração desse teletrabalhador, uma vez que 

esta pode ser comprometida em razão do apelo familiar. Contudo, a possibilidade de escolha 

do melhor horário para o trabalho foi associada ao aumento da produtividade, acrescido ao fato 

de que a tranquilidade do trabalho em domicílio evita uma dispersão maior das atividades, como 

observado nas relações com os colegas no ambiente da própria organização, de maneira que, 

em relação ao aspecto da produtividade, a modalidade tem apresentado inúmeros pontos 

positivos (ANAJUSTRA, 2015). 

 

4. VANTAGENS E DESVANTAGENS ATRIBUÍDAS À ORGANIZAÇÃO E AO 

TELETRABALHADOR 

Com relação às principais vantagens e desvantagens atribuídas à modalidade de 

teletrabalho, elaboramos o quadro abaixo, que apresenta os conceitos de dois autores, Marques 

(2004) e Rodrigues (2011), em relação a esses aspectos, tanto para trabalhadores quanto para 

as organizações.  

 
Quadro 1. Vantagens e Desvantagens na modalidade de teletrabalho (TRABALHADOR) 

Autor PARA O TRABALHADOR 

M
A

R
Q

U
ES

 (
2

0
0

4
) 

V
A

N
TA

G
EN

S
 

• Flexibilidade de horários de trabalho;  
• Trabalhar em casa ou outro local;  
• Redução de gastos financeiros pessoais; 
• Diminuição no tempo de deslocamento casa-
trabalho;  
• Maior concentração nas atividades de 
trabalho;  
• Melhor gerenciamento de tempo entre 
ocupação laboral e exigências individuais e 
familiares;  
• Auto-formação e auto-emprego;  
• Integração de pessoas com necessidades 
especiais.  

D
ES

V
A

N
TA

G
EN

S
 

• Isolamento social e de convívio;  
• Menor compartilhamento de ideias com o 
grupo de colegas e/ou em situações de 
espontaneidade; 
 • Insuficiência na informação de retorno e de 
avaliação;  
• Deficiência no acesso a informação e a 
documentos da empresa;  
• Jornadas de trabalho longas e excessivas;  
• Diminuição do tempo livre disponível e de 
repouso;  
• Desestabilidade nos equilíbrios familiares;  
• Controle e vigilância remota da atividade; 
 • Diminuição nas oportunidades de formação 
profissional e de carreira;  
• Menor envolvimento com a cultura 
organizacional da empresa;  
• Menor proteção jurídico-laboral 
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R
O

D
R

IG
U

ES
 (

2
0

1
1

) 

V
A

N
TA

G
EN

S
 

• Maior tempo para produzir em razão da 
economia com deslocamentos; 
• Diminuição do stress provocados por 
congestionamentos de trânsito; 
• Redução de gastos com transporte, 
alimentação e vestuário; 
• Flexibilidade de horário para executar o 
trabalho; 
• Melhor organização do tempo livre; 
• Melhoria da qualidade de vida em família; 
• Liberdade e autonomia no ritmo de trabalho;  
• Flexibilidade na escolha no seu local de 
trabalho; 
• Inclusão de pessoas com deficiência em face 
da diminuição das dificuldades com locomoção. 

D
ES

V
A

N
TA

G
EN

S
 

• Maior risco de isolamento social, em razão da 
perda de contato direto com os colegas de 
trabalho; 
• Limitação de ascensão profissional e 
promoções em decorrência da falta de 
estreitamento nas relações de trabalho; 
• Aumento na jornada de trabalho decorrente da 
própria flexibilidade de horário; 
• Devido a descentralização  pode gerar 
dificuldades de comunicação e organização, 
reduzindo a regular atividade sindical; 
• Possíveis problemas ergonômicos em razão de 
condições inadequadas de trabalho 
• Dificuldade de auto-disciplina e concentração  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Marques (2004) e Rodrigues (2011) 

 

Quadro 2. Vantagens e Desvantagens na modalidade de teletrabalho (ORGANIZAÇÃO) 
Autor PARA A ORGANIZAÇÃO 

M
A

R
Q

U
ES

 (
2

0
0

4
) 

V
A

N
TA

G
EN

S
 

• Redução de custos em instalações e logística;  
• Aumento dos níveis de eficiência e de 
flexibilidade; 
• Aumento da produtividade; 
• Melhor gestão e flexibilização da carga de 
trabalho;  
• Oportunidade de reduzir custos (despesas 
fixas, pessoal, etc.); 
• Interesse dos empregados em gerir o seu 
tempo de trabalho; 
 • Recrutamento de competências exigidas de 
maneira urgente e não disponíveis de outro 
modo;  
• Oportunidade para inovar com novas 
atividades 

 D
ES

V
A

N
TA

G
EN

S
 

• Dificuldades de gestão e de supervisão dos 
trabalhadores; 
 • Menor incremento da cultura da empresa no 
trabalhador; 
 • Alteração dos métodos de trabalho e de 
coordenação; 
 • Acréscimo de custos nas tecnologias; 
 • Possibilidade de desarticulação funcional;  
 • Tensão nas relações de trabalho; 
 • Dificuldades na avaliação do desempenho;  
 • Possibilidade de conflitos com representantes 
sindicais 

R
O

D
R

IG
U

ES
 (

2
0

1
1

) 

• Redução de custos com com estrutura física 
(instalações, energia elétrica, máquinas, 
material de expediente, etc);  
• Eficiência organizacional e maior 
produtividade; 
• Flexibilidade de horário e/ou geográfica para 
operar suas atividades; 
• Menor índice de absenteísmo por parte dos 
trabalhadores. 
 

• Forte dependência tecnológica para a 
execução das atividades; 
• Riscos quanto à segurança dos dados e 
informações da empresa; 
• Objeção por parte de sindicatos sob alegação 
de enfraquecimento da força sindical 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Marques (2004) e Rodrigues (2011) 

 

4.1. Perspectivas dos servidores do TJE/PA9 

Além dessa análise do referencial teórico, no período de 13 a 17 de novembro em curso, 

realizamos a aplicação de questionário a um grupo de 28 (vinte e oito) servidores das 03 (três) 

Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca da capital.  

A questão central da pesquisa era mensurar o grau de conhecimento dos servidores 

acerca do teletrabalho e a partir desse ponto conhecer as perspectivas dos mesmos quanto à 

                                                
9 Apenas os servidores das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca da capital do 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE/PA 
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eventual adoção da modalidade no poder judiciário estadual paraense, especialmente no que diz 

respeito às vantagens e desvantagens ao servidor e à organização que aderem ao teletrabalho. 

Antes, traçaremos um perfil dos servidores das varas de violência doméstica e familiar 

contra a mulher que foram submetidos ao questionário:  

 

Gráfico 01. Qual é o seu sexo? Gráfico 02. Qual a sua idade? 

  

Como é possível perceber através dos gráficos 01 e 02, a ampla maioria dos 

respondentes é do sexo feminino, totalizando 19 servidoras, enquanto apenas 09 servidores 

respondentes eram do sexo masculino; estando a maior parte desses servidores concentrados na 

faixa etária entre 30 e 50 anos, com um percentual somado de 78,6% na respectiva faixa. 

 

Gráfico 03. Qual é o seu cargo no TJE/PA? 
 

Gráfico 04. Você exerce alguma função gratificada ou 
cargo comissionado? 

  

Os gráficos 03 e 04, trazem informações relativas aos cargos dos respondentes e o 

exercício de função gratificada ou cargo comissionado, dos quais destacamos que apenas 03 

servidores exercem cargo exclusivamente comissionado de Assessor de Juiz, sendo os demais 

do quadro de servidores efetivos do TJE/PA, portanto um total de quase 90% dos respondentes 

são da carreira efetiva de servidores do Tribunal. 

 

 

19
(67,9%)

9 (32,1%)

Masculino Feminino

15
(53,6%)

7 (25,0%)

4 (14,3%)

2 (7,1%)

acima de 51 anos até 30 anos

entre 41 e 50 anos entre 31 e 40 anos

17
(60,7%)

8 (28,6%)

3 (10,7%)

Assessor Auxiliar Judiciário

Analista Judiciário

22 (78,6%)

6 (21,4%)

Sim Não
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Gráfico 05. Há quanto tempo você trabalha no TJE/PA? 
 

Gráfico 06. Qual o seu conhecimento acerca do 
teletrabalho ou home office? 

  

Em relação ao tempo de atividade no Tribunal, o gráfico 05 aponta que a maioria já 

trabalha no órgão entre 05 e 20 anos, perfazendo um total de 78,6% desses servidores, e quando 

questionados acerca do grau de conhecimento da modalidade de teletrabalho, o gráfico 06 

revela que a grande maioria respondeu possuir pouco conhecimento sobre o tema (71,4%), que 

quando somados aos que responderam não ter nenhum conhecimento sobre o assunto eleva esse 

percentual para 89,2% que nada ou pouco conhecem sobre o teletrabalho, índice esse que 

consideramos bastante elevado. 

 

Gráfico 07. Quanto a uma eventual implantação da 
modalidade de teletrabalho em sua unidade 
organizacional, você é a favor? 

Gráfico 08. Você seria voluntário para atuar na 
modalidade de teletrabalho em sua unidade 
organizacional? 

  

Contudo, apesar desse alto índice registrado de pouco ou nenhum conhecimento do 

assunto, os gráficos 07 e 08 refletem que em relação a eventual implantação da modalidade em 

suas unidades judiciárias e a voluntariedade para atuação no regime de teletrabalho, a ampla 

maioria dos servidores se mostraram favoráveis, ressaltando inclusive, que dos 08 servidores 

que responderam que não seriam voluntários para atuarem nessa modalidade, 04 deles exercem 

cargo de chefia ou com vínculo exclusivamente comissionado, restando-nos apenas 04 dos 25 

servidores efetivos que não concordam em atuar no sistema de teletrabalho, convalidando assim 

a pesquisa já apresentada em capítulo anterior, promovida pela CNI e IBOPE, que apontou que 

81% dos trabalhadores brasileiros desejam ter flexibilidade de local de trabalho. 

 

14
(50,0%)

8 (28,6%)

5 (17,8%)

1 (3,6%)

acima de 20 anos
entre 03 e 05 anos
entre 10 e 20 anos
entre 05 e 10 anos

20
(71,4%)

5 (17,8%)

2 (7,2%)

1 (3,6%)

conhecimento razoável bastante conhecimento

nenhum conhecimento pouco conhecimento

27
(96,4%)

1 (3,6%)

Não Sim

20 (78,6%)

8 (21,4%)

Não Sim
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Gráfico 09. Na sua opinião, qual seria o regime ideal de 
tempo para cumprimento na modalidade de teletrabalho? 
 
 

Gráfico 10. Exigência comum nas organizações que 
adotaram o teletrabalho a apresentação de maior 
produtividade dos trabalhadores em atividade nesse 
modelo, qual sua opinião a respeito disso? 

  

Já o gráfico 09 evidencia a opinião dos servidores em relação ao regime ideal de tempo 

para adoção do teletrabalho em suas unidades, na qual destacamos que a metade dos 

respondentes tem como ideal a forma parcial de cumprimento de suas atividades através do 

teletrabalho, ainda que todas as atividades pudessem ser executadas de maneira integral; 

enquanto que o gráfico 10 abordou a questão que diz respeito à exigência muito comum nas 

organizações que já adotaram o teletrabalho de maior produtividade dos trabalhadores em 

atividade nesse modelo, quando os resultados obtidos deixaram claro que a grande maioria dos 

respondentes afirmaram concordar com tal medida. 

 

Gráfico 11. Há atividades ou processos que possam ser 
executadas por meio do teletrabalho em sua unidade 
organizacional? 

Gráfico 12. Quanto à afirmação de que o teletrabalho é 
uma tendência irreversível no serviço público, qual a sua 
opinião? 

  

Outro aspecto bastante impactante da pesquisa, evidenciada no gráfico 11, foi no tocante 

à questão da existência ou não de processos e/ou atividades em suas unidades judiciárias que 

14
(50,0%)

8 (28,6%)

5 (17,8%)

1 (3,6%)

Não tenho opinião formada a esse respeito

Eventualmente, apenas para atividades específicas

Integralmente, caso a atividade ou processo
permitam

Parcialmente, apenas em alguns dias da semana,
ainda que a atividade ou processo permita ser
realizado de forma integral com o teletrabalho

12
(42,8%)

7 (25,0%)

7 (25,0%)

1 (3,6%)

1 (3.6%)

Discordo completamente

Discordo parcialmente

Não tenho opinião

Concordo completamente

Concordo parcialmente

21
(75,0%)

7 (25,0%)

0 (0,00%)

Não consigo eleger qualquer atividade para execução com 
teletrabalho

A maioria das atividades poderia ser executada com o 
teletrabalho

Apenas algumas atividades podem ser executadas com o 
teletrabalho

11
(39,2%)

8 (28,6%)

6 (21,4%)

2 (7,2%)

1 (3,6%)

Discordo completamente Concordo completamente

Discordo parcialmente Não tenho opinião

Concordo parcialmente
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poderiam ser executadas por meio de teletrabalho, ao que todos os servidores responderam 

afirmativamente; porém, em relação à afirmação de que o teletrabalho é uma tendência 

irreversível no serviço público, houve maior equilíbrio nas respostas, quando apenas 07 

respondentes não concordarem com esse enunciado, enquanto que 13 concordaram e 08 

responderam não ter opinião. 

 

Gráfico 13. Principal vantagem para o servidor em 
teletrabalho? 

Gráfico 14. Principal desvantagem para o teletrabalhador? 
 

  

 

Gráfico 15. Principal vantagem para a organização na 
modalidade de teletrabalho? 

Gráfico 16. Principal desvantagem para a organização? 
 

  

Finalmente, os gráficos 13 a 16 tratam das perspectivas do grupo pesquisado em relação 

às questões que abordavam as vantagens e/ou desvantagens para trabalhadores e organizações 

em atuação no regime de teletrabalho, das quais destacamos como principais considerações: 

14
(25,9%)

12
(22,2%)

9 (16,7%)
9 (16,7%)

6 (11,1%)
3 (5,6%)

1 (1,8%)

Não percebo vantagens consideráveis no teletrabalho

Aumento da produtividade

Redução de custos pessoais (transporte, vestuário, etc)

Melhor organização de tempo (estudo, trabalho, lazer)

Redução do cansaço provocado pelos deslocamentos no 
trânsito, evitando stress 
Melhora da qualidade de vida e aumento no tempo de 
convívio familiar 
Flexibilidade de horário e autonomia no ritmo de trabalho

11
(22,8%)

9 (18,8%)

9 (18,8%)

6 (12,5%)

6 (12,5%)

5 (10,4%)

2 (4,2%)

Não consigo perceber desvantagens ou dificuldades

Aumento dos custos relacionados ao trabalho em casa
(equipamentos, energia elétrica, etc)
Isolamento social em razão da perda de contato com os
colegas de trabalho
Aumento das horas de trabalho devido à elevação da
produtividade exigida
Dificuldade para manter a disciplina e controlar a
produtividade
Forte dependência da tecnologia para o desenvolvimento
do trabalho
Dificuldade de conciliar a atividade laboral com a rotina
familiar (concentração x distração)

17
(33,3%)

11
(21,6%)

9 (17,6%)

8 (15,7%)

5 (9,8%)

1 (2,0%)

Não percebo vantagens consideráveis para a Organização

Redução do absenteísmo (menor ausência/afastamento de 
servidor) 
Aumento da produtividade do servidor (menos interrupções, 
maior tempo para produção)
Desburocratização de processos e tarefas

Aumento na motivação do servidor (face aos ganhos pessoais 
com o teletrabalho)
Redução dos custos (energia elétrica, equipamentos, materiais)

10 (20,8%)

10 (20,8%)
9 (18,8%)

6 (12,6%)
5 (10,4%)

4 (8,3%)
4 (8,3%)

Falta de identificação do servidor com a cultura organizacional
da Instituição
Vulnerabilidade de informações e dados da organização na
internet
Não consigo perceber desvantagens ou dificuldades

Alto custo para implementação do trabalho remoto
(equipamentos e sistemas)
Indisponibilidade do servidor no local de trabalho

Falta de controle sobre a atividade do servidor

Forte dependência da tecnologia para o desenvolvimento do
trabalho
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 Quase 50% dos respondentes considerou como principais vantagens ao teletrabalhador 

a melhoria da qualidade de vida e possibilidade de aumento no convívio familiar, bem 

como a vantagem de permitir a esse trabalhador flexibilidade de horário e o ritmo a ser 

imprimido na execução de suas atividades laborais, o que está alinhado ao que fora 

referido antes por Rodrigues (2011) e Marques (2004). Destacando-se ainda que, apenas 

01 dos servidores respondeu não perceber qualquer vantagem relacionado ao 

teletrabalhador.  

 Quanto às desvantagens atribuídas ao trabalhador, os servidores apontaram três aspectos 

principais, que são a eventual dificuldade em se conciliar atividade laboral com rotinas 

familiares, o que poderia afetar a concentração para execução do trabalho diante de 

prováveis distrações no ambiente doméstico, o que é enfatizado pelo segundo aspecto 

que menciona a dificuldade de se manter a disciplina e o controle da produtividade do 

teletrabalhador; além do ponto relacionado à forte dependência tecnológica para o 

desenvolvimento adequado de suas atividades, o que poderia comprometer a execução 

de todo o processo laboral. Esses três aspectos representam cerca de 60% das respostas 

ao quesito. 

  Já em relação às vantagens para a organização, a maioria dos servidores demonstrou 

concordar com Marques (2004) e Rodrigues (2011), registrando que a redução de custos 

para a organização, seja com instalações físicas, equipamentos, energia elétrica, 

materiais, entres outros, seria a principal vantagem atribuída ao teletrabalho, sendo 

ainda evidenciado grande percentual relacionado à desburocratização de processos e 

aumento na produtividade. 

 Enquanto que a respeito das desvantagens à organização, mais de 60% dos servidores 

apontaram três pontos como principais: o primeiro quanto à forte dependência 

tecnológica para o desenvolvimento do trabalho; e os outros se referem à questão de 

direção e subordinação, quais sejam, a indisponibilidade do servidor nas dependências 

da organização e a falta de controle sobre a atividade por ele desenvolvida, o que reflete 

o conceito de Rodrigues (2011) quando à ocorrência do modelo ainda clássico de 

exercício de poder diretivo, onde o contato pessoal, a presencialidade e a necessidade 

de se emanar ordens verbais é dado como o mais importante na valoração da relação de 

trabalho. 
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5. METODOLOGIA APLICADA 

Para este estudo utilizou-se da combinação de levantamento bibliográfico e realização 

de pesquisa de campo com o tratamento dos dados de forma quantitativa, o que permitiu 

proporcionar maior conhecimento sobre o assunto, tornando-o mais compreensível, além de dar 

mais credibilidade às informações abordadas em cada tópico. 

 

5.1. Sobre a pesquisa bibliográfica. 

Feita por meio de levantamento de material impresso e digital disponível em sites, 

através de revistas, jornais e instituições de pesquisa, lançando-se mão de vários autores de 

artigos, dissertações, teses, livros, entre outros, a fim de obtermos um alcance maior do assunto 

relacionado ao teletrabalho, sob diferentes perspectivas, com o objetivo de direcionar e orientar 

nosso estudo.  

 

5.2. Sobre a pesquisa de campo 

Realizada nas 03 Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal 

de Justiça do Estado do Pará – TJE/PA na capital, localizadas no prédio do Fórum Criminal, 

sito à Rua Tomázia Perdigão, no bairro da Cidade Velha, no período de 13 a 17 de novembro 

do corrente, após a devida autorização dos magistrados titulares de cada unidade judiciária, que 

envolveu 28 servidores das respectivas unidades, os quais responderam a um questionário 

contendo 16 questões objetivas, a fim de avaliar o grau de conhecimento e aceitação desses 

servidores acerca da modalidade de teletrabalho, além de conhecer as perspectivas dos mesmos 

quanto à eventual adoção desse regime laboral em suas varas judiciais, especialmente nos 

aspectos sobre vantagens e desvantagens para a organização e para o servidor.  

A pesquisa garantiu aos respondentes livre participação, inclusive com a possibilidade 

de abstenção para responder, além de assegurar o anonimato e o uso das informações para fins 

exclusivamente acadêmicos. 

Após a tabulação dos questionários respondidos, tratamos de forma quantitativa os 

dados, em razão da natureza da pesquisa, com a apresentação dos resultados na forma de 

gráficos, pois de acordo com Marconi e Lakatos (2011), o tratamento quantitativo de dados 

objetiva a medição e admissão do teste de hipóteses, uma vez que os resultados são definidos e 

portanto, apresentam menor possibilidade de erros de interpretação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente estudo pretendemos demonstrar que o trabalho tem assumido um papel 

cada vez mais relevante na vida do indivíduo, que busca por meio dele atender não apenas 

questões de ordem objetiva como a sua própria subsistência, mas as de caráter subjetivo, como 

satisfação pessoal pelo que se está produzindo, além de bem-estar, autorrealização e missão de 

vida.  

Porém, as constantes inovações tecnológicas têm promovido grandes transformações no 

sistema produtivo atual, e consequentemente, nas relações laborais e sociais entre empregador 

e empregado. Assim, diante da alta competitividade existente entre as corporações, um dos 

principais objetivos dessas organizações tem sido atrair e manter profissionais mais 

qualificados em seus quadros, promovendo uma valorização maior do capital intelectual das 

empresas, garantindo-lhes melhor qualidade de vida, a partir da construção de um ambiente 

organizacional que melhor atenda a esse trabalhador, tudo é claro, com o propósito de manter 

a própria lucratividade da organização. 

Além desse aspecto, é preciso haver uma mudança de postura em relação à questão de 

subordinação e direção diante das novas relações de trabalho advindas com a inovação 

tecnológica, uma vez que esta não extingue o conceito de hierarquização na relação laboral, 

mas promove o surgimento de uma nova forma de manifestação de poder diretivo nas 

organizações, quando o exercício de poder deixa de ser tão somente presencial para assumir 

uma natureza mais virtual de ordenação e fiscalização da atividade do trabalhador.  

Nesse contexto é que surge o teletrabalho, que apesar de parecer uma iniciativa que 

demanda grandes esforços e altos investimentos, se mostra como ferramenta que pode favorecer 

o aumento na produtividade, melhoria na qualidade de vida do servidor, maior fluidez da 

mobilidade urbana nas grandes cidades, além da economia das organizações mediante a redução 

de custos com materiais, energia elétrica e outros serviços necessários à execução das mais 

variadas atividades estatais.  

Pesquisas anteriormente apresentadas neste estudo, demonstraram que a ampla maioria 

dos trabalhadores brasileiros desejam ter maior flexibilidade de local e de horário para o 

exercício de suas atividades laborais, desejo esse corroborado pela pesquisa de campo realizada, 

que também apontou inúmeras vantagens para o trabalhador em exercício nessa modalidade. 

Entendemos que o teletrabalho é uma tendência em larga expansão no setor privado, 

mas já com experiências bastante positivas no âmbito da esfera pública brasileira, e que tem se 

mostrado uma excelente ferramenta para o enfrentamento de graves problemas nos grandes 
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centros urbanos, revelando-se uma solução inteligente e sustentável para a atual realidade das 

cidades brasileiras.   
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