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RESUMO:  A informatização da sociedade se dá em alta velocidade. O impacto da tecnologia 
da informação sobre o Direito é um tema complexo, pois envolve vários dos seus ramos, dentre 
eles, o Civil, o Processual Civil, o Penal, o Processual Penal, o do Consumidor, o Tributário, o 
Internacional e sem sombra de dúvidas o Direito do Trabalho. O uso do computador, do telefone 
celular e da internet está cada dia mais indispensável na vida de qualquer indivíduo, seja em 
sua própria residência, na empresa, ou em dispositivos móveis (tablete, notebook e 
smartphones). Com essa evolução, mais do que uma simples ferramenta, a internet se tornou 
uma fonte de informações, instrumento de compartilhamento de arquivos, interface para se 
relacionar com pessoas ao redor do mundo, um meio de trabalho à distância e até mesmo uma 
forma de seleção de profissionais, como por exemplo, a inscrição no Linkedin. Outrossim, o 
trabalho realizado fora das dependências da empresa não conta com regras de segurança e 
medicina do trabalho, nem tampouco com condições de ergonomia. A ergonomia é o estudo da 
relação entre o homem e o seu ambiente laboral. A ergonomia no trabalho oferece ao indivíduo, 
o conforto adequado e os métodos de prevenção de acidentes e de patologias especificas para 
cada tipo de atividade executada. A má postura e as lesões por esforços repetitivos, ao logo do 
tempo, causam diversos males que prejudicam e comprometem a saúde do trabalhador, 
impossibilitando, muitas vezes, que esse indivíduo permaneça executando a mesma função, em 
decorrência, por exemplo, de uma deficiência motora, ou até mesmo o levando a uma 
aposentadoria precoce por invalidez. O trabalho realizado à distância nos faz refletir sobre a 
forma como o mesmo é desenvolvido e se há um verdadeiro respeito ao adequado meio 
ambiente do trabalho e se há necessidade de empregadores mais comprometidos com a 
cidadania, com a dignidade humana e com a responsabilidade social. A presente pesquisa visa 
apresentar um estudo das normas de proteção ao trabalho analisadas à luz das novas tecnologias, 
verificar as principais características do trabalho a distância, buscando entender as tendências 
contraditórias observadas nas mudanças dos padrões de trabalho e emprego ao longo das 
últimas décadas, além de verificar as vantagens e as desvantagens dessa nova modalidade. Com 
a utilização do método bibliográfico serão abordados aspectos doutrinários e da legislação 
brasileira sobre o trabalho realizado em local diverso da sede da empresa, bem como será feita 
uma análise sobre a necessidade ou não de revisão da legislação em vigor, apresentando uma 
visão da necessidade de se resguardar os empregados de possíveis doenças ou até mesmo de 
aposentadorias precoces. 
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