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RESUMO 

 

ÁVILA, Ricardo Estevão Soares de. Relação de trabalho autônomo hipossuficiente: 
contribuição para uma nova exegese das relações de trabalho e extensão dos direitos 
fundamentais trabalhistas a trabalhadores autônomos. 2017. 242 f. Dissertação (Mestrado) - 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
Nesta dissertação, estudou-se um dos dilemas do Direito do Trabalho na contemporaneidade, 
isto é, a sua adequação e expansão para proteger o trabalhador que, apesar de desempenhar 
suas atividades com autonomia, é hipossuficiente em relação ao tomador de serviços. 
Primeiro, foi analisada a importância do trabalho subordinado para o Direito do Trabalho, 
bem como do elemento subordinação jurídica para a definição da relação de emprego e o 
acesso do trabalhador à proteção trabalhista. Examinou-se a noção clássica da subordinação, 
compreendida como a contraface do poder empregatício e caracterizada pela heterodireção 
forte e constante do empregador sobre as atividades do empregado. Detectou-se que 
mudanças ocorridas no mundo do trabalho, decorrentes da globalização, das inovações 
tecnológicas e da reestruturação empresarial, tornaram aquele conceito clássico insuficiente 
para definir a relação de emprego, gerando uma zona cinzenta, habitada por trabalhadores 
cuja qualificação jurídica não se amolda às noções tradicionais de empregado e de trabalhador 
autônomo. Em seguida, foram analisadas as contribuições teóricas que surgiram para 
enfrentar esse problema e que se dividem, basicamente, em duas correntes antagônicas: uma, 
que defende a adequação do conceito de subordinação para alcançar as relações fronteiriças; 
e, outra, que oferece respostas restringindo aquele conceito, tal como a parassubordinação. A 
parassubordinação reporta-se a uma relação de trabalho parassubordinado, concebida no 
Direito Italiano e que alcançou outros países europeus. Em linhas gerais, fala-se que o 
trabalhador parassubordinado realiza suas atividades com autonomia em relação ao tomador 
de serviços, mas permanece economicamente dependente deste, razão pela qual merece 
proteção. Buscou-se, então, trazer essa discussão para o Brasil, de forma a verificar a 
existência do trabalho parassubordinado nesse país, o tratamento jurídico que ele vem 
recebendo e a possibilidade de adotar-se um conceito de relação de trabalho parassubordinado 
compatível com a realidade e o ordenamento jurídico brasileiros. Constatou-se que, embora 
existam relações laborais que se enquadram nas características da matriz teórica da 
parassubordinação, bem como seja identificável a influência de conceitos estrangeiros em 
textos legais, não houve o reconhecimento jurídico do trabalho parassubordinado no Brasil. 
Avançando na análise dos argumentos contrários, entendeu-se que, para não dar denominação 
jurídica distinta a verdadeiras relações empregatícias, nem esvaziar o Direito do Trabalho, o 
trabalho parassubordinado deve ser compreendido como uma espécie de trabalho autônomo. 
Averiguou-se, também, que o trabalhador autônomo, em determinadas relações de trabalho, 
apresenta-se como parte hipossuficiente e é titular de direitos fundamentais trabalhistas com 
eficácia horizontal. Com base nisso, propôs-se o conceito de relação de trabalho autônomo 
hipossuficiente, com vistas a instigar o debate e, porque não, o seu reconhecimento jurídico, 
contribuindo para a correta classificação das relações de trabalho, o redimensionamento do 
Direito do Trabalho e a expansão dos direitos trabalhistas para além da relação de emprego, 
valorizando o ser humano, sem ferir a essência desse ramo jurídico específico e nem 
transformá-lo em instrumento de política econômica. Foram adotados os métodos dialético e 
indutivo, e as técnicas de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. 
 
Palavras-chave: Subordinação. Parassubordinação. Trabalhador autônomo hipossuficiente. 

Direitos fundamentais. 





ABSTRACT 

 

ÁVILA, Ricardo Estevão Soares de. Hyposufficient self-employment relation: a 
contribution to a new exegesis of labor relations and extension of fundamental labor rights to 
self-employed workers. 2017. 242 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
In this dissertation, one of the dilemmas of Labor Law in contemporaneity was studied, that 
is, its adjustment and expansion to protect the worker who, despite performing their activities 
with autonomy, is hyposufficient in relation to the employer. First, the importance of 
subordinate work for Labor Law was analyzed, as well as the legal subordination element for 
the definition of the employment relation and the access of the worker to labor protection. The 
classic notion of subordination, understood as the counterpart of the employment power, was 
examined and characterized by strong and constant employer heterodirection over the 
employee activities. It was found that changes in the labor’s world, resulting from 
globalization, as well as the technological innovations and business restructuring, made this 
classic concept insufficient to define the employment relationship, creating a gray area, 
occupied by workers whose legal qualification does not fit the requirements to the traditional 
notions of employees and self-employed workers. Secondly, the theoretical contributions that 
have emerged to confront this problem were analyzed and they are divided, basically, into two 
antagonistic currents: one, which defends the adequacy of the concept of subordination to 
reach the border relations; and, another, which offers answers by restricting that concept, such 
as parasubordination. Parasubordination refers to a parasubordinate working relationship, 
conceived in Italian Law and then reached other European countries. In general terms, it is 
said that the parasubordinate worker perform his activities with autonomy in relation to the 
employee, but remains economically dependent on him, which is why he deserves protection. 
It was aimed, then, to bring this discussion to Brazil, in order to verify the existence of the 
parasubordinated work in the country, the legal treatment that it has been receiving and the 
possibility of adopting a concept of a parasubordinated labor relationship compatible with the 
reality and the Brazilian legal system. It was verified that, although there are labor relations 
that fit the characteristics of the theoretical matrix of parasubordination, as well as the 
influence of foreign concepts in legal texts, there was no legal recognition of the 
parasubordinated work in Brazil. Moving forward in the analysis of the opposing arguments, 
it was possible to understand that, in order not to give a distinct legal denomination to real 
employment relations, nor to empty Labor Law, parasubordinated labor must be understood 
as a type of autonomous labor. It was also found that the self-employed worker, in certain 
kinds of employment relationships, represent a hyposufficient part and is entitled of 
fundamental labor rights with horizontal effectiveness. Based on this, the concept of an 
hyposufficient autonomous employment relationship was proposed, aiming to instigate the 
debate and, why not, its legal recognition, contributing to the accurate classification of labor 
relations, the resizing of Labor Law and the expansion of labor rights beyond the employment 
relationship, valuing the human being, without harming the essence of this specific legal 
branch or transforming it into an instrument of economic policy. The dialectical and inductive 
methods, as well as the bibliographic and jurisprudential techniques of research were adopted. 
 
Keywords: Subordination. Parasubordination. Hyposufficient Autonomous Worker. 

Fundamental Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

Justificativa  

 

Há muito, vêm sendo discutidas mudanças no cenário mundial decorrentes do 

processo de globalização, em especial aquelas verificadas no âmbito das relações de trabalho. 

Até porque, como destacado na Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

sobre a Justiça social para uma globalização equitativa, o contexto da globalização transforma 

o mundo do trabalho (2009, p. 5). 

Com efeito, o avanço tecnológico, além de ter permitido a aproximação dos 

povos, viabilizou campos de trabalho e estimulou a competitividade empresarial, intensificada 

pela abertura dos mercados. 

No ambiente de competição, as empresas buscaram modernizar-se, objetivando 

a produção acelerada, com custos reduzidos e sem prejuízo da qualidade. Ganharam relevo 

novos sistemas produtivos e formas de gerenciamento da mão de obra. Houve um processo de 

redução da indústria, de descentralização e operação em rede, bem como perdeu predomínio o 

sistema baseado no fordismo-taylorismo, caracterizado pelo total controle da cadeia produtiva 

por parte do tomador de serviços e pela especialização de tarefas por parte dos trabalhadores. 

Num cenário de crises econômicas e de revolução tecnológica, algumas 

funções e profissões foram eliminadas e outras surgiram. Além disso, o tomador de serviços 

passou a demandar por um trabalhador mais independente, capaz de exercer suas atividades e 

entregar resultados com qualidade sem necessidade de controle pessoal e direto. 

Essas mudanças impactaram as relações de trabalho, e aliadas à elevação da 

taxa de desemprego e os influxos do pensamento econômico neoliberal, deram força a um 

movimento de flexibilização das regras trabalhistas, que passaram a ser vistas, principalmente 

após a década de 1970, como empecilho para o desenvolvimento econômico. 

Dentre outras questões, fala-se que o contrato de trabalho “padrão”, pautado na 

subordinação, no desempenho das atividades em período integral e na indeterminação do 

prazo de vigência (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2016, p. 1-2), não é 

mais suficiente para os novos sistemas de produção, que estão exigindo outros modelos de 

prestação de serviços e, por conseguinte, novas formas de contratação. 

Ademais, alega-se que a estrutura do sistema juslaboralista, pautado na 

dicotomia entre trabalho autônomo e trabalho subordinado, perdeu sua eficácia na proteção do 

trabalhador, que “é afastado cada vez mais da carteira de trabalho assinada e de todos os 
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direitos decorrentes” (GIL, 2002, p. 20). Isso porque a subordinação jurídica, elemento 

essencial do contrato de trabalho, não vem cumprindo seu papel de chave de acesso da 

proteção trabalhista, excluindo dessa tutela uma série de trabalhadores ou incluindo, 

indevidamente, outros. 

Afirma-se que a subordinação jurídica, conceito desenvolvido nos primórdios 

do Direito do Trabalho e que evoluiu com ele como o “elemento cardeal à relação de 

emprego” (DELGADO, Maurício; DELGADO, Gabriela, 2017, p. 23), não pode mais ser 

identificada no âmago das relações laborais tal como era na época da grande indústria 

fordista. 

Noutros termos, a distinção que era clara entre o empregado e o trabalhador 

autônomo tornou-se fluida, criando situações intermediárias, cuja qualificação jurídica é 

difícil, por conta da ausência de nitidez da subordinação. Essas situações intermediárias 

ocupam a denominada zona cinzenta, habitada por trabalhadores que podem ser enquadrados 

como empregados ou como autônomos. 

Evidentemente, essa dubiedade afetou a efetividade do Direito do Trabalho, 

principalmente no tocante à sua expansão e à ampliação dos direitos fundamentais 

trabalhistas, despertando discussões teóricas. 

Especificamente no que concerne à subordinação jurídica, é possível 

identificar, na doutrina e na jurisprudência, contribuições seguindo duas tendências opostas: 

uma, de ampliação e generalização do Direito do Trabalho, que propõe a adequação e o ajuste 

do conceito de subordinação às necessidades mundiais e do mercado de trabalho; outra, numa 

linha reducionista, oferece propostas restringindo aquele conceito, tal como a 

parassubordinação. 

A parassubordinação, que se reporta a uma relação de trabalho 

parassubordinado, foi concebida no Direito Italiano e alcançou outros países europeus. Em 

linhas gerais, o trabalhador parassubordinado exerce suas atividades com relativa autonomia, 

mas se mantém economicamente dependente do tomador de serviços, seja por este ser seu 

único cliente ou por receber dele a maior parte da sua remuneração. 

Noutros termos, o trabalho parassubordinado está relacionado a uma prestação 

de serviços com características de trabalho subordinado e de trabalho autônomo, mas que não 

se ajusta corretamente neles. Assim, por não ser, em tese, nem empregado nem trabalhador 

autônomo, defende-se uma proteção diferenciada ao trabalhador parassubordinado, em razão 

da sua dependência econômica. 
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Nesse passo, dentre as propostas para adequar a regulamentação das novas 

modalidades de trabalho, fala-se que a parassubordinação apresenta-se como uma alternativa 

para fornecer uma tutela ao trabalhador “sem a intensidade prevista para o trabalho 

subordinado e sem a ausência de normas protetivas e eficazes que ainda caracteriza o trabalho 

autônomo” (BARROS, 2016, p. 190). 

É claro que os impactos da globalização, da elevação da concorrência de 

mercado, da revolução tecnológica e da reestruturação empresarial nas relações de trabalho 

não foram universais e nem uniformes. Assim como seu enfrentamento, eles variaram, e 

variam, de acordo com ambiente político, econômico e social de cada país. 

No Brasil, a discussão sobre os referidos impactos não é recente e, no final do 

ano de 2016, ganhou muita força, passando a ocupar a pauta do Governo federal, que, com 

base na crise econômica e no desemprego, forçou, no Congresso Nacional, a aprovação de um 

projeto de lei1 com proposta de alteração profunda no arcabouço jurídico trabalhista, 

qualificado como obsoleto. 

Não há regulamentação específica a respeito do trabalho parassubordinado. 

Existem alguns dispositivos legais que, além de sinalizarem certa influência da 

matriz teórica estrangeira a respeito da parassubordinação, apontam uma opção política, 

recentemente referendada pelo Poder Executivo federal, de afastar determinadas relações 

laborais das fronteiras do Direito do Trabalho, sem qualquer preocupação com o ser humano, 

mais especificamente o trabalhador. 

O Poder Judiciário, por sua vez, na ausência de tratamento legal, não reconhece 

o trabalho parassubordinado e, nos casos em que o elemento subordinação não se apresenta 

com a nitidez de outrora, ou reconhece o vínculo empregatício ou não, excluindo, nessa 

segunda hipótese, o trabalhador do alcance da legislação trabalhista. 

Frente a essa realidade, o estudo do trabalho parassubordinado revela-se 

importante, visto que sua compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro poderá 

representar um caminho apto a contribuir para o enfrentamento do problema social decorrente 

do trabalho precário e para a garantia de direitos fundamentais trabalhistas a um coletivo de 

trabalhadores que, hodiernamente, está fora do círculo de proteção do Direito do Trabalho. 

 

                                                           
1
 Trata-se da proposta de reforma trabalhista de iniciativa do Poder Executivo que, inicialmente, foi tratada 

como Projeto de lei n. 6.787, de 2016, e, após trâmite, várias emendas e aprovação pela Câmara dos 
Deputados, tramitou, como Projeto de Lei da Câmara n. 38, de 2017, no Senado Federal, onde foi aprovado e 
encaminhado ao Presidente da República, que o sancionou em dia 13 de julho de 2017, convertendo-o na Lei 
n. 13.467, prevista para entrar em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do dia 14 de julho de 
2017 (data da sua publicação no Diário Oficial da União). 
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Delimitação do tema, problemas e estrutura do trabalho 

 

As relações de trabalho são múltiplas e dinâmicas. Evolutivamente, elas sofrem 

reflexos das alterações sociais, políticas e econômicas, apresentando desafios ao Direito do 

Trabalho, ramo específico da Ciência do Direito, que se desenvolveu, solidificou e expandiu, 

com um propósito inquestionável: equilibrar a relação entre trabalho e capital, garantindo a 

inserção social, econômica e política mais civilizada e humanizada do trabalhador no sistema 

capitalista. 

Um desses grandes desafios vem sendo sua adequação e expansão no 

capitalismo contemporâneo, carregado por ideias com feições flexibilizatórias, que 

desvalorizam o trabalho e o emprego. 

Delgado, a esse respeito, destacou três alternativas harmônicas e 

complementares para a expansão do Direito do Trabalho e dos direitos fundamentais 

trabalhistas. A primeira alternativa, ligada à efetividade do Direito do Trabalho, volta-se para 

seu reconhecimento e concretização jurídica. A segunda busca a expansão pela ampliação do 

conceito de relação de emprego, ou melhor, pela adequação do conceito de subordinação 

jurídica, com vistas a alcançar situações fronteiriças. A terceira alternativa busca a expansão 

para alcançar alguns vínculos não empregatícios, ainda que necessária a adequação às 

especificidades das relações de trabalho distintas da relação de emprego (2006, p. 165). 

Essas duas últimas alternativas tocam as relações de trabalho situadas na zona 

cinzenta, que englobam um crescente número de trabalhadores autônomos dependentes. Essas 

relações laborais estão exigindo cuidado dos Estados, para evitar o emprego disfarçado 

(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2016, p. 98) e a mercantilização da mão 

de obra. 

Nesse contexto, a parassubordinação instiga o Direito do Trabalho, exigindo o 

aprofundamento do seu estudo, vez que, a depender da forma que for compreendida, poderá 

ser um instrumento de expansão do Direito do Trabalho e efetivação de direitos fundamentais 

trabalhistas ou poderá gerar um efeito contrário, tornando-se um instrumento de 

desregulamentação das relações laborais e de fuga da legislação trabalhista. 

Por conta disso, este trabalho buscou compreender o contexto em que surgiu a 

discussão sobre a parassubordinação e o tratamento que ela recebeu em dois sistemas 

jurídicos próximos ao brasileiro, com vistas a alcançar subsídios para responder os seguintes 

questionamentos: (i) existe trabalho parassubordinado no Brasil? (ii) qual o tratamento 

jurídico que ele vem recebendo? (iii) é possível adotar um conceito de relação de trabalho 
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parassubordinado, expandindo os limites do Direito do Trabalho, sem ferir o ordenamento 

jurídico brasileiro? 

Com esse foco, esta dissertação foi desenvolvida em três capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta a importância do trabalho subordinado no 

processo de construção, solidificação, autonomia e expansão do Direito do Trabalho. Explora 

a relevância do conceito clássico de subordinação jurídica para a definição da relação de 

emprego, categoria central do Direito do Trabalho, e como ele vem sendo impactado pelas 

transformações nas relações de trabalho, que, ao mesmo tempo que exigem respostas desse 

ramo jurídico específico, inspiram cuidados para que as opções adotadas não destruam a sua 

essência e o transformem em um instrumento de política econômica. 

O segundo capítulo avança no estudo dos efeitos das transformações nas 

relações laborais no conceito clássico de subordinação jurídica, mais especificamente a 

insuficiência desse conceito para classificar relações de trabalho na zona cinzenta e as 

contribuições doutrinárias e jurisprudenciais que surgiram para enfrentar esse dilema. Foram 

apresentadas as duas correntes antagônicas. A primeira corrente busca ampliar o conceito de 

subordinação jurídica. A segunda reduz sua compreensão à acepção clássica, que se manifesta 

no exercício efetivo de atos de direção, controle e fiscalização do empregador, para apresentar 

outras formas de contratação do trabalho humano. Além disso, foi apresentado o 

posicionamento da OIT. 

O terceiro capítulo traz o debate para o Brasil. Nele, foram analisados os 

posicionamentos do Poder Judiciário quanto ao trabalho parassubordinado e na solução dos 

casos de difícil classificação jurídica. Foram, ainda, avaliadas influências conceituais 

estrangeiras na legislação brasileira. Por fim, confrontando os posicionamentos contrários, foi 

analisada a possibilidade de adotar-se um conceito de trabalho parassubordinado compatível 

com o ordenamento jurídico brasileiro, o que resultou numa proposta conceitual, com vistas a 

instigar a continuidade do debate e contribuir para o reconhecimento jurídico da relação de 

trabalho autônomo hipossuficiente. 

 

Métodos de pesquisa 

 

O tema escolhido não é recente. Há algum tempo, ele incomoda a comunidade 

jurídica, principalmente em países da Europa ocidental.  

Buscou-se, então, neste trabalho, analisar as matrizes teóricas conflitantes, 

inserindo-as no contexto brasileiro. 



26 

Para o desenvolvimento do trabalho, partiu-se da compreensão de que o Direito 

é uma ciência social “como qualquer outra, com a singularidade de aplicar-se 

normativamente” (MARQUES NETO, 2001, p. 122). Noutros termos, a ciência do Direito 

não tem como conteúdo a norma, e sim teorias; a norma é a sua parte técnica, prática. 

Nesse sentido, acompanhou-se o entendimento de Marques Neto (2001, p. 

122), para quem a ciência do Direito é: 

 
[…] um sistema construído de proposições teóricas, que, voltado para o real, o jaz 
seu, assimilando-o e tranformando-o, e, por isso mesmo, construindo-o e 
retificando-o. Esse sistema teórico se caracteriza como jurídico, não em decorrência 
do objeto tomado isoladamente, mas dos problemas específicos que a ciência do 
Direito se propõe, com vista a uma subseqüente aplicação normativa. É só em 
função da teoria, que comanda todo o processo de elaboração científica, que o objeto 
de conhecimento da ciência jurídica, assim como as normas que constituem sua 
parte técnica, podem fazer algum sentido. 
 

Sob esse enfoque, as teorias da ciência do Direito são refutáveis, passíveis de 

questionamento, e não de serem afirmadas como verdades absolutas, dogmas. 

Portanto, é com base nessa compreensão da ciência do Direito, que se analisou 

o objeto principal do presente trabalho, qual seja a relação de trabalho parassubordinado, de 

forma a aferir sua compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando que o 

objeto principal da ciência do Direito é o fenômeno jurídico, que está inserido numa realidade 

social que não pode ser desconsiderada, ele “se gera e se transforma no interior do espaço-

tempo social por diferenciação das relações humanas” (MARQUES NETO, 2001, p. 122). 

Haja vista o escopo explicativo da pesquisa, que analisou o mencionado 

fenômeno jurídico, que, por sua vez, comporta teorias contrárias e exigiu uma verificação de 

forma organizada, no tempo e no espaço, a fim de encontrar respostas aos problemas 

propostos, optou-se por adotar o método de abordagem dialético. 

Isso porque se entendeu que esse é o método mais adequado para análise do 

fenômeno jurídico em consonância com a realidade social, que condiciona e é condicionada 

por aquele num relacionamento dialético (MARQUES NETO, 2001, p. 131), propiciando 

uma reflexão crítica das teorias estudadas. Compartilhou-se, nesse tocante, com o 

posicionamento de Demo, que considera “a dialética a metodologia mais conveniente para a 

realidade social” (1995, p. 88). 

Como o estudo avançou para a propositura de um conceito, adotou-se, também, 

o método indutivo. 

Para o desenvolvimento do trabalho, foram adotadas as técnicas de pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial. 
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Além da doutrina relacionada ao tema, foram analisadas a legislação e decisões 

judiciais que permitissem compreender como as teorias abordadas estão sendo empregadas na 

prática. Até porque, novamente lembrando Demo, “para as ciências sociais, uma teoria 

desligada da prática não chega a ser teoria, pois não diz respeito à realidade histórica” (1995, 

p. 101). 

 

Contribuição do trabalho 

 

No contexto político, econômico e social brasileiro, a parassubordinação 

desafia o Direito do Trabalho.  

Existe uma legislação pouco clara, que revela influências de ordenamentos 

jurídicos estrangeiros, bem como uma opção política que não se preocupa com a figura do 

trabalhador e reduz o alcance da proteção trabalhista, via desregulamentação. 

A par disso, existem relações de trabalho que geram divergências no que toca à 

sua qualificação jurídica, em virtude de discussões a respeito do conceito de subordinação. E 

mais, na dinâmica e na multiplicidade das relações laborais, é possível falar-se em verdadeiras 

relações de trabalho autônomo, nas quais o trabalhador encontra-se numa situação de 

hipossuficiência econômica e carente de proteção jurídica. 

Por isso, acredita-se que a compreensão da relação de trabalho 

parassubordinado, ou melhor, do que se preferiu denominar, neste trabalho, de relação de 

trabalho autônomo hipossuficiente poderá auxiliar na classificação das relações laborais, bem 

como no combate à fraude e à precarização da relação de emprego. 

Além disso, espera-se que a base conceitual proposta contribua para o 

alargamento das fronteiras do Direito do Trabalho e o avanço dos direitos fundamentais 

trabalhistas a trabalhadores não empregados, preservando a essência desse ramo jurídico 

específico. 
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1 O DIREITO DO TRABALHO, O CONCEITO CLÁSSICO DE SUBORDINAÇÃO 

JURÍDICA E OS DESAFIOS DAS TRANSFORMAÇÕES NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO 

 

1.1 O Direito do Trabalho e o trabalho subordinado 

 

O homem sempre exerceu o trabalho (CASSAR, 2013, p. 13). Com efeito, o 

trabalho humano, entendido como toda energia humana despendida para alcançar um fim 

produtivo, é inerente ao homem e, com o passar do tempo, o que sofreu alterações foi a forma 

de articulação do labor nas sociedades humanas organizadas (PORTO, 2008, p. 22). 

No processo evolutivo da civilização ocidental, destacam-se quatro sistemas 

econômicos ou modos de produção. São eles: o comunismo primitivo, a escravidão, o 

feudalismo e o capitalismo. Em cada um deles, os homens interagiram de maneira distinta 

para produzir os bens e serviços com o fim de atender suas necessidades, podendo ser 

ressaltadas diferenças com relação à propriedade dos meios de produção e a destinação dos 

frutos do trabalho (HUNT; SHERMAN2, 1999, p. 93 apud PORTO, 2008, p. 22). 

No comunismo primitivo, pode-se dizer que “a propriedade de tais meios 

(terras, utensílios, ferramentas) pertencia a toda a sociedade, todos os seus membros 

trabalhavam e tinham acesso aos frutos produzidos” (PORTO, 2008, p. 22). O homem 

trabalhava para sobreviver, utilizando sua energia sem qualquer interferência. 

Na escravidão, o escravo, considerado como coisa, foi obrigado a trabalhar em 

favor do seu senhor, que, na condição de proprietário, dirigia seu labor com poderes 

irrestritos. O escravo não escolhia tal condição, inclusive, determinadas situações impunham-

na, como exemplo, ser filho de escravo, prisioneiro de guerra ou devedor tributos (BARROS, 

2010, p. 54). O escravo não era sujeito de direitos, não tinha proteção jurídica. Por 

conseguinte, não havia relação jurídica entre o senhor e o escravo. 

Nesse período, os senhores apropriaram-se dos meios de produção e passaram 

a explorar o trabalho dos escravos, apoderando-se dos frutos desse labor. 

No feudalismo, em contrapartida à proteção militar e política dada pelo senhor 

feudal (detentor dos meios de produção), o servo da gleba trabalhava nas terras daquele e 

entregava-lhe parte da produção. Os servos, apesar de não serem vistos como uma coisa ou 

                                                           
2
 HUNT, E. K., SHERMAN, Howard J. História do pensamento econômico. Tradução Jaime Larry 

Benchimol. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
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propriedade, não tinham, na prática, liberdade. Eles tinham pesadas cargas de trabalho, 

podiam ser mobilizados para guerra e punidos pelo senhor. 

Paralelamente à escravidão e à servidão, o trabalho também foi objeto de 

locação. Com o crescimento populacional e a complexidade das relações sociais, além dos 

senhores arrendarem a mão de obra dos seus escravos para terceiros, os “homens livres e de 

baixa renda passaram a arrendar os seus serviços”, observando o sistema de locação romano 

(PORTO, 2008, p. 23). 

O sistema de locação romano (locatio conductio), considerando o trabalho 

“mercadoria fungível”, passível de quantificação como qualquer mercadoria, tratou 

indiferentemente as coisas e a força de trabalho. Por ele, eram possíveis a locatio rei (locação 

de coisa – cessão de uso e gozo de uma coisa em troca de retribuição), a locatio operarum 

(locação de serviços – uma das partes, assumindo os riscos, compromete-se a executar uma 

determinada obra e entregá-la à outra, mediante pagamento do preço) e a locatio faciendi 

(locação de obra – uma parte presta serviços para outra, mediante remuneração estabelecida 

com base no tempo gasto de execução) (ROMITA, 1981, p. 57). 

A partir do século X, o trabalho artesanal começou a desenvolver-se mais com 

o consumo de mercadorias fora dos limites dos feudos. A partir do século XI, “com as 

cruzadas, pestes e invasões, os feudos enfraqueceram” (CASSAR, 2013, p. 14). Com a fuga 

dos colonos para as cidades, estas voltaram a reaparecer, fundadas no comércio e na indústria 

rudimentares, fazendo surgir uma nova organização de trabalho no século XII: as Corporações 

de Ofício. 

As Corporações de Ofício surgiram, inicialmente, com o fim de proteger os 

artesãos dos senhores feudais. Com o tempo, destinaram-se a proteger determinados interesses 

profissionais. 

As Corporações de Ofício eram compostas de mestres, companheiros e 

aprendizes. No local em que estivesse uma Corporação de Ofício, nenhum outro trabalhador 

ou corporação poderia exercer a mesma atividade alcançada por aquela. 

Além disso, havia hierarquia entre os membros das Corporações, que eram 

disciplinados por um estatuto. No topo da pirâmide, estavam os mestres, proprietários das 

oficinas. Logo abaixo, os companheiros, que recebiam salário dos seus mestres e poderiam 

tornar-se mestres, por meio de prova paga. Na base, encontravam-se os aprendizes, jovens a 

partir de 12 a 14 anos, que deviam obediência aos seus mestres e tornavam-se companheiros 

após o período de aprendizagem (em torno de 5 anos). Os aprendizes e os companheiros 

ficavam vinculados aos seus mestres até se tornarem mestres (ANDRADE, 2012, p. 32). 
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Com o crescimento do comércio, das relações em cada Estado e entre os 

Estados, o progresso da ciência e da técnica, o modelo das Corporações de Ofício mostrou-se 

insuficiente para atender aos anseios sociais e econômicos (GASPAR, 2011, p. 32). 

Em 1776, na França, elas foram suprimidas pelo Edito de Turgot e, em 1791, a 

Lei Chapelier proibiu-as, por serem consideradas atentatórias aos direitos do homem. Em 

consonância com o espírito liberal da Revolução Francesa, a liberdade de trabalho passou a 

ser vista como direito do homem, “varrendo os últimos vestígios da servidão” (PORTO, 2008, 

p. 30). 

Segundo Nascimento (2011, p. 864), a Lei Chapelier extinguiu as Corporações 

de Ofício e impediu qualquer regulamentação coletiva, vez que impossibilitou a existência de 

entes coletivos, com poderes normativos, entre o indivíduo e o Estado. Nesse passo, somente 

a locação de serviços e, posteriormente, o contrato de trabalho poderiam disciplinar as 

relações de trabalho, já que, na sociedade livre, igual e soberana, a liberdade contratual seria 

suficiente para proteção dos interesses das partes contratantes, inclusive dos trabalhadores. 

No capitalismo, “instaurado definitivamente a partir da Revolução Industrial 

nos séculos XVIII e XIX”, houve uma revolução nas relações de trabalho. O centro produtivo 

passou do campo para a cidade, voltando-se para a indústria3. Os detentores dos meios de 

produção passaram a depender do trabalho humano para, juntamente com as máquinas, 

transformar matéria-prima em produtos ofertados ao mercado em expansão (PORTO, 2008, p. 

26). 

 

1.1.1 O capitalismo e o surgimento do Direito do Trabalho 

 

É o capitalismo o modo de produção que interessa ao estudo do Direito do 

Trabalho, até porque este é fruto daquele.  

O Direito do Trabalho, ramo jurídico especializado do Direito, surgiu e evoluiu 

acompanhando a história do sistema econômico capitalista, “retificando-lhe distorções 

                                                           
3
 Conforme Viana (2017, p. 23-24), a “fábrica” surgiu pela necessidade do capitalista de controlar os horários e 

a produção. Isso porque, até então, com o enfraquecimento do sistema feudal e o crescimento do comércio, 
os negociantes, além de comprar para revender, passaram a encomendar produtos – normalmente, tecidos – 
para venda. Eles faziam as encomendas “a famílias pobres, fornecendo matéria-prima, fixando prazos e às 
vezes até emprestando pequenas máquinas”. Tal fenômeno, para alguns sociólogos, foi chamado de “fábrica 
difusa ou disseminada”. Na verdade, “muitas vezes, o que havia era verdadeiro trabalho em domicílio”. 
Evidentemente, esse modelo de produção não permitia que o capitalista verificasse como o serviço estava 
sendo prestado, e as pessoas não estavam “habituadas a prazos, horários, nem a comandos rígidos de 
trabalho”, muitas vezes descumpriam o combinado, entregando o produto fora do prazo e sem qualidade. 
Então, a reunião dessas pessoas num espaço físico – a fábrica – permitiria ao capitalista “disciplinar os 
corpos, condicionar as mentes e racionalizar a produção”. 
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econômico-sociais e civilizando importante relação de poder que sua dinâmica econômica cria 

no seio da sociedade civil” (DELGADO, 2010, p. 78). 

Como fenômeno “sócio-histórico”, no ocidente, o Direito do Trabalho 

originou-se, no século XIX, da combinação de um conjunto de fatores – econômicos, sociais e 

políticos (DELGADO, 2010, p. 83). 

A Primeira Revolução Industrial, iniciada em meados de 1700 na Inglaterra, 

impulsionada pela descoberta da máquina a vapor, permitiu a produção em larga escala e, 

com o tempo, a alteração da relação entre o dono da fábrica e o trabalhador, este em número 

cada vez mais crescente tendo em vista a expulsão dos servos das glebas, o êxodo rural e o 

ressurgimento das cidades. Um processo evolutivo, no qual as transformações econômicas, 

sociais e políticas viabilizaram a emergência do Direito do Trabalho.  

Na perspectiva econômica, destacou-se a expansão de um modelo de 

organização do processo produtivo centrado na utilização de máquinas, na especialização de 

atividades, com o fim de alcançar um sistema de produção em sequência, “em série 

rotinizada”. Trata-se do modelo da “grande indústria” que, ultrapassando as formas primitivas 

de organização da produção (artesanato e manufatura), passou a exigir a utilização “maciça e 

concentrada da força de trabalho assalariada” (DELGADO, 2010, p. 84). 

Ao lado da grande indústria, despontou o fenômeno da concentração industrial, 

em especial nos países ocidentais e nos Estados Unidos da América, potencializando a 

formação de conglomerados urbanos operários e a necessidade do uso da força de trabalho 

livre e subordinada. 

Com isso, a utilização da força de trabalho assalariada – livre e subordinada – 

passou a ser o “instrumento central de relação de produção pelo novo sistema produtivo”, 

alavancando a relação de trabalho subordinado (relação empregatícia) como “núcleo motor” 

desse processo produtivo (DELGADO, 2010, p. 82;84). 

Na perspectiva social, destacaram-se como fatores viabilizadores do 

surgimento do Direito do Trabalho a concentração de trabalhadores ao redor das cidades 

industriais e a formação de uma “identidade profissional entre as grandes massas obreiras” 

(DELGADO, 2010, p. 84). Segundo Viana (2017, p. 28-29), a reunião de trabalhadores na 

fábrica, necessária para produção, uniu corações e mentes, favorecendo a resistência coletiva. 

No aspecto político, destacou-se a descoberta da “ação coletiva” pelos 

trabalhadores, adotada como instrumento de atuação frente ao Estado e aos empregadores, o 

que propiciou o surgimento de organizações coletivas (v.g., sindicatos) e, também, 
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“modalidades novas de normatização jurídica” (v.g., acordos coletivos, regulamentos de 

empresa) face à ausência de regras estatais (DELGADO, 2010, p. 85). 

Por conta dessa atuação coletiva, das pressões e mobilizações dos 

trabalhadores, no século XIX, começaram a surgir respostas do Estado, com vistas a, 

estrategicamente, conter o movimento operário e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de 

vida dos trabalhadores. 

Segundo Delgado (2010, p. 86), o “Direito vigorante à época, consistente no 

Direito Civil, de formação liberal-individualista, não tinha resposta jurídica adequada ao fato 

novo da relação empregatícia”. As questões decorrentes dessa relação jurídica bilateral eram 

tratadas sob o enfoque civil e contratual comum, e os indivíduos que a compõem – 

empregador e empregado – abordados isoladamente como “seres individuais singelos”. 

As ideias liberais à época exigiam um Estado não interventor no campo social 

e econômico, nas relações entre particulares – um Estado mínimo. O trabalhador era visto 

como sujeito de direitos, livre e capaz de negociar as condições de trabalho e vincular-se ao 

tomador de serviços por meio de um contrato.  

Ocorre que, nessas condições, o trabalhador subordinado acabou em uma 

situação de miséria. No exercício da autonomia da vontade, ele não tinha condições de 

negociar os salários e as condições de trabalho, ou seja, as bases contratuais. Os trabalhadores 

laboravam em condições degradantes, com jornadas 12, 14 e 15 horas por dia (GASPAR, 

2011, p. 34). A força de trabalho de crianças e de mulheres passou a ser explorada. 

Como destacou Porto (2008, p. 31), “a liberdade econômica sem limites 

conduziu à opressão dos mais fracos, gerando, segundo alguns autores, uma nova forma 

(talvez mais perversa) de escravidão”. 

Em contraposição a essa situação aviltante, movimentos sociais dos 

trabalhadores propiciaram a formação de uma consciência de classe, em busca da igualdade 

material entre as partes da relação de emprego. Percebeu-se que, nessa relação jurídica, o 

empregador “sempre foi um ser coletivo”, cuja vontade gera impacto social, seja no ambiente 

de trabalho seja na sociedade, pois atinge um coletivo de pessoas (DELGADO, 2010, p. 87). 

De outro lado, a vontade do trabalhador não produz efeitos para além da relação de emprego. 

Um descompasso não explicado pela legislação civil e contraposto pelo movimento sindical. 

Nesse contexto, seja por regras instituídas pelo Estado, seja pelas criadas por 

negociação coletiva, buscou-se regulamentar as relações de emprego, prevendo-se condições 

mínimas a serem obedecidas nas relações individuais, face à desigualdade – econômica, social 

e política – entre as partes contratantes isoladamente consideradas. Esse conjunto normativo, 
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composto de princípios e regras imperativas e irrenunciáveis, foi denominado de Direito do 

Trabalho4, um ramo jurídico especializado, que surgiu para, de um lado, “tutelar os 

trabalhadores hipossuficientes5”, carentes de proteção “para alcançar um nível de vida digno”, 

promovendo a igualdade material, e, de outro, assegurar a paz social, bem como “a vivência e 

a funcionalidade do sistema capitalista” (PORTO, 2008, p. 34). 

Conforme resumiu Góis (2009, p. 137), o Direito do Trabalho foi concebido 

como um mecanismo para frear o avanço do capital sobre o trabalho, visando conferir “um 

mínimo de dignidade aos indivíduos que alienavam seu tempo, sua saúde e sua força em favor 

de um empreendimento empresarial”. Para tanto, foi preciso conceder um tratamento 

diferenciado ao trabalhador subordinado, a parte hipossuficiente na relação, com o fim de 

igualar a sua desigualdade frente ao tomador dos serviços. Isso resultou em um 

intervencionismo estatal na autonomia da vontade dos contratantes, com o estabelecimento de 

“direitos e condições de trabalho de observância obrigatória”, tudo em prol de “um bem 

jurídico superior” – a dignidade do trabalhador. 

Segundo Delgado (2010, p. 55-56;183), incorporando e realizando um conjunto 

de valores socialmente considerados relevantes em um determinado contexto histórico, o 

Direito do Trabalho introjetou um “valor finalístico essencial, que marca a direção de todo 

sistema jurídico que compõe”, qual seja “a melhoria das condições de pactuação da força de 

trabalho na ordem socioeconômica”, que é a sua “função central”. Essa função central 

imprimiu o valor e a direção finalística do Direito do Trabalho, que se estruturou numa teia 

protetiva da parte hipossuficiente da relação de emprego – o obreiro, “visando retificar (ou 

atenuar), no plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho”. 

Por intermédio da norma jurídica trabalhista, que intervém na relação de 

emprego, é possível, na sociedade capitalista estruturalmente desigual, alcançar “certo padrão 

                                                           
4
 Cassar (2013, p. 5) bem conceituou o Direito do Trabalho: “é um sistema jurídico permeado por institutos, 

valores, regras e princípios dirigidos aos trabalhadores subordinados e assemelhados, aos empregadores, 
empresas coligadas, tomadores de serviço, para a tutela do contrato mínimo de trabalho, das obrigações 
decorrentes das relações de trabalho, das medidas que visem à proteção da sociedade trabalhadora, sempre 
norteadas pelos princípios constitucionais, principalmente o da dignidade da pessoa humana. Também é 
recheado de normas destinadas aos sindicatos e associações representativas; à atenuação e forma de solução 
dos conflitos individuais, coletivos e difusos, existentes entre capital e trabalho; à estabilização da economia 
social e à melhoria da condição social de todos os relacionados”. 

5
 São pertinentes as observações de Delgado (2010, p. 181;183) no sentido de que “toda a estrutura do Direito 

Individual do Trabalho” foi construída a partir da “constatação fática da diferenciação social, econômica e 
política básica entre os sujeitos” da relação de emprego. O empregador age sempre como um ser coletivo, 
cujos atos repercutem para além das relações de emprego individualmente consideradas, enquanto o 
empregado age como ser individual, já que suas ações, isoladamente, não geram impacto comunitário. Essa 
disparidade, revelada pela hipossuficiência de uma das partes na relação empregatícia, fez surgir um Direito 
Individual do Trabalho “largamente protetivo, caracterizado por métodos, princípios e regras que buscam 
reequilibrar, juridicamente, a relação desigual vivenciada na prática cotidiana da relação de emprego”. 
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genérico de justiça social6”, com a distribuição, em certa medida, dos ganhos do sistema 

econômico a um número significativo de indivíduos (empregados) (DELGADO, Maurício, 

2015, p. 116). 

Além dessa função central, Delgado destacou outras funções do Direito do 

Trabalho no sistema econômico capitalista interligadas àquela e também dignas de nota. 

Na perspectiva socioeconômica, o Direito do Trabalho tem uma função 

modernizante e progressista. Ele estende a trabalhadores de vários seguimentos econômicos, 

direitos alcançados por outros obreiros dos seguimentos mais avançados da economia, 

melhorando, de forma geral, as condições de gestão e pactuação da força de trabalho. Em 

consequência dessa melhoria, além de realizar a justiça social, o Direito do Trabalho “cria e 

preserva mercado para o próprio capitalismo interno, devolvendo a este os ganhos materiais 

socialmente distribuídos em decorrência da aplicação de suas regras jurídicas” (DELGADO, 

Maurício, 2015, p. 117). 

Na história do capitalismo ocidental, o Direito do Trabalho também comprova 

sua função democrática e civilizatória. Ele tem sido o instrumento de inserção de indivíduos 

destituídos de riqueza material, que vivem especialmente do seu trabalho, na sociedade 

econômica. Além disso, ele se mostrou um instrumento eficaz de democratização do poder, 

viabilizando a gestão e a moderação “de uma das mais importantes relações de poder 

existentes na sociedade contemporânea, a relação de emprego”. Em suma, o Direito do 

Trabalho apresenta-se como um dos mais relevantes “mecanismos de controle e atenuação das 

distorções socioeconômicas inevitáveis do mercado e do sistema capitalista” (DELGADO, 

Maurício, 2015, p. 119). 

Por fim, o Direito do Trabalho tem uma função política conservadora, vez 

que legitima cultural e politicamente o capitalismo, o sistema socioeconômico 

dominante, que, através de instrumentos racionais, materializa-se observando padrão 

civilizatório mais alto (do que no capitalismo “sem peias”, sem reciprocidade), isto é, 

adequando-se a “parâmetros mínimos de justiça social” (DELGADO, Maurício, 2015, p. 

120). 

 

                                                           
6
 Segundo Maior (2002, p. 6), a justiça social compreende tanto a proteção da pessoa do trabalhador quanto 

uma melhor distribuição dos ganhos no sistema econômico capitalista: “a justiça social, tanto pode ser vista 
do ponto de vista ético (ou filosófico), que reflete a preocupação de preservar a integridade física e moral do 
trabalhador; quanto do ponto de vista econômico, que se traduz como a busca de uma necessária distribuição 
eqüitativa da riqueza produzida no modelo capitalista”. 
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1.1.2 Relação de emprego: categoria central do Direito do Trabalho 

 

Com o processo de expulsão dos servos das glebas e gradativa extinção das 

relações servis, o trabalhador “juridicamente livre dos meios de produção e do proprietário 

desses meios” foi jogado no meio social. Com a Revolução Industrial esse trabalhador foi 

reinserido no sistema produtivo, por meio de uma nova relação de produção que combinou 

liberdade e subordinação (DELGADO, 2010, p. 82). 

Essa liberdade é jurídica, pois o trabalhador foi separado dos meios de 

produção, mas, no âmbito da relação de emprego, permaneceu subordinado ao proprietário ou 

possuidor dos meios de produtivos. 

Fala-se, assim, que a larga oferta de trabalho juridicamente livre no meio 

econômico e social foi o pressuposto histórico para o surgimento do trabalho subordinado e, 

por consequência, da relação de emprego, na qual se supõe a subordinação, e não a sujeição 

pessoal e absoluta ao tomador dos serviços, tal como ocorria na servidão e na escravidão. 

Com o evoluir do processo de Revolução Industrial, ao longo do século XIX, a 

relação de emprego tornou-se a categoria dominante “como modelo de vinculação do 

trabalhador ao sistema produtivo”, iniciando-se a pesquisa sobre um ramo jurídico 

especializado gerado em torno dessa relação jurídica. Noutros termos, as transformações 

econômicas, sociais e políticas daquele período erigiram a relação de trabalho subordinado 

(também denominada relação de emprego ou relação empregatícia) em figura central, “uma 

categoria socialmente dominante”, em torno da qual surgiu um “fenômeno de normatização 

jurídica abrangente como o Direito do Trabalho” (DELGADO, 2010, p. 82-83). 

Por isso mesmo, o âmbito de abrangência do Direito do Trabalho restringiu-se 

às relações de emprego, materializadas em um contrato específico – o contrato de trabalho7. 

 

1.2 Subordinação jurídica: elemento definidor da relação de emprego 

 

A relação de emprego, conforme observou Porto (2008, p. 35), é uma “noção 

jurídica de uso universal”, adotada em diferentes sistemas jurídicos, nos quais variam direitos 

e obrigações dela decorrentes, bem como os critérios que a definem. Apesar dessas 

diferenças, é possível encontrar conceitos comuns, como a subordinação. 

                                                           
7
 Há discussão a respeito da denominação “contrato de trabalho”. Parte da doutrina defende que a expressão 

mais correta seria “contrato de emprego”, vez que instrumentaliza a relação de emprego entre empregado e 
empregador (MARTINS, 2009, p. 78). Apesar disso, neste trabalho, será adotada a denominação “contrato de 
trabalho”, expressão utilizada pela legislação, sem ignorar que a palavra trabalho queira dizer emprego. 
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Como visto, a relação de emprego, instrumentalizada por um contrato de 

trabalho, consagrou-se a relação jurídica central do sistema capitalista de produção. 

Com o contrato de trabalho, a subordinação surgiu como elemento definidor 

dessa relação, distinguindo as relações de produção capitalista das que lhe antecederam, em 

especial, as relações escravocratas e servis.  

Se o tomador de serviços não podia mais utilizar a sua força, como na 

escravidão, ou sua condição pessoal, como na servidão e nas corporações de ofício, para 

comandar os trabalhadores, a saída para usar a força de trabalho alheio e dirigi-la foi a 

subordinação (ANDRADE, 2012, p. 35). 

A subordinação trabalhista, ou seja, no sentido estrito do Direito do Trabalho, 

difere-se da subordinação em sentido lato e daquela vivenciada nas sociedades anteriores. Ela 

não é um fenômeno exclusivo do Direito do Trabalho8 (SILVA, 2009, p. 29) e, 

evolutivamente, deixou de ser uma sujeição pessoal (NASCIMENTO, 2011, p. 558). Nos 

modos de produção antecedentes, a condição do trabalhador frente àquele que se apropriava 

da sua energia estava mais relacionada à sujeição, “um controle rigorosamente pessoal, que 

atingia não só a individualidade como o próprio ser físico do trabalhador, servo ou escravo” 

(DELGADO, Gabriela, 2015, p. 170). 

A subordinação, na perspectiva do Direito do Trabalho, foi criada “no seio da 

industrialização do século XVIII, diante do novo tipo de trabalho que surgiu nas fábricas, 

numa relação jurídica que tem de um lado o patrão e de outro o empregado, substituindo o 

sistema feudal” (NASCIMENTO, 2011, p. 558). Na evolução do conceito, foi inserido o 

aspecto protetivo da pessoa do trabalhador, que, ao prestar serviços a outro indivíduo, passou 

a ser visto como sujeito de direitos, de forma que o que se sujeita ao controle do subordinante 

não é sua pessoa, e sim a sua energia de trabalho colocada à disposição do outro.  

Conforme Delgado (2010, p. 281), com o tempo, foi superada a visão subjetiva 

da subordinação, que a compreende como “atuante sobre a pessoa do trabalhador, criando-lhe 

certo estado de sujeição”, o que traduz a ideia de um vínculo pessoal entre as partes, muito 

ligada à expressão “dependência”. Sob o foco objetivo, condizente com o estágio atual da 

                                                           
8
 Como lembrou Silva (2009, p. 29), a subordinação não é um fenômeno exclusivo do Direito do Trabalho, até 

porque o submetimento de uma parte em relação a outra existe em “todas as relações civis e comerciais”. 
Nesse particular, concorda-se com o referido autor. Discorda-se com ele, contudo, no que toca à diferença 
entre a subordinação trabalhista e as demais. Para ele, essa diferença encontra-se no “grau de submetimento”. 
Como será melhor examinado no capítulo 3 (ver subseção 3.2.1.1), defende-se, neste trabalho, que o mais 
acertado é entendimento segundo o qual a distinção da subordinação trabalhista não está na sua intensidade, e 
sim na causa do próprio contrato de trabalho, pois é esta (causa) que desvenda a essência daquela 
(subordinação). 
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humanidade, a subordinação “atua sobre o modo de realização da prestação e não sobre a 

pessoa do trabalhador”. 

A teoria da subordinação nasceu no direito italiano clássico, “com a 

contribuição doutrinária de Ludovico Barassi”, objetivando diferenciar “o trabalho do 

operário da indústria europeia da locação de serviços das teorias civilistas da época [...]”, e foi 

consolidada pelo Código Civil da Itália de 1942 (NASCIMENTO, 2011, p. 211).  

Com a subordinação, foi explicado um tipo jurídico de contrato, do qual 

derivou uma relação de trabalho específica, na época, “socioeconomicamente prevalecente”, 

que deveria ser protegida de forma especial. Por conseguinte, a subordinação exerceu uma 

“força atrativa da aplicação de uma legislação social especial para proteger o operário de 

fábrica”. Leis trabalhistas e a subordinação “passaram a caminhar juntas sob a figura do 

contrato de trabalho”, que centralizou os limites da proteção do Direito do Trabalho 

(NASCIMENTO, 2011, p. 212). 

Por isso mesmo, conforme destacou Martins (2009, p. 7), “a história do Direito 

do Trabalho identifica-se com a história da subordinação”. 

A partir da teoria da subordinação, esta passou a ser tida como o elemento 

definidor do contrato de trabalho, isto é, do instrumento jurídico que materializa a relação de 

emprego. A subordinação “é o traço definidor da relação de emprego, a sua pedra de toque” 

(PORTO, 2008, p. 36). 

Por ser fruto de uma construção teórica, o conceito de subordinação foi objeto 

de discussões, até que se chegasse a sua noção clássica, o que, contudo, não pacificou o 

embate a respeito da compreensão conceitual. Como destacou Vilhena (1975, p. 219), “nada é 

mais pacífico e controvertido, em Direito do Trabalho, do que a subordinação. Pacífico como 

linha divisória, controvertido como dado conceitual”. 

 

1.2.1 Natureza jurídica da subordinação trabalhista 

 

Etimologicamente, o vocábulo “subordinação”, derivado de sub (baixo) e 

ordinare (ordenar), apresenta suas características fundamentais. Num sentido literal, a palavra 

“subordinação” significa “ordem estabelecida entre as pessoas e segundo a qual umas 

dependem das outras, das quais recebem ordens ou incumbências; dependência de uma(s) 

pessoa(s) em relação a outra(s)” (HOUAISS; VILAR, 2009, p. 1781). 
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Para fins do Direito do Trabalho, a subordinação, na sua acepção clássica, que 

será abordada neste capítulo, preserva o sentido genérico da palavra, recebendo contornos 

específicos. 

Até chegar ao conceito de subordinação jurídica, foram idealizados outros 

critérios para definir a natureza jurídica do fenômeno da subordinação e, por conseguinte, a 

relação estabelecida entre empregado e empregador. Esses critérios foram: dependência 

técnica, dependência econômica e dependência social. 

Antes de abordar cada um deles, cabe destacar que a doutrina utilizou os 

termos genéricos “dependência” e “subordinação” sem estabelecer distinção entre eles, e, ao 

longo do tempo, a esses vocábulos foram acrescentados os adjetivos técnica, econômica, 

social e jurídica. Desse modo, diz-se que foram os adjetivos que estabeleceram a diferença e 

deram um sentido distinto ao instituto, e não os substantivos (GASPAR, 2011, p. 119-120). 

Em verdade, como esclareceu Vilhena (1975, p. 221), a doutrina teve muita 

dificuldade de desprender-se da ideia de vínculo pessoal entre os partícipes de uma relação de 

emprego. A adoção do termo “dependência” explica-se no fato de ele enfatizar a “relação de 

natureza pessoal, imediata, direta e verticalmente hierárquica entre empregador e empregado”, 

na qual aquele “toma o vulto de patrão, chefe”. 

No mesmo passo, segundo Delgado (2010, p. 281), o termo “dependência” 

aproxima-se da já mencionada visão subjetiva da subordinação, uma compreensão 

“inteiramente superada”, que “acentua o vínculo pessoal entre as partes componentes da 

relação de emprego” e que remonta a um período em que “não se havia ainda firmado a noção 

essencialmente jurídica do fenômeno subordinação”. 

Por isso, firmou-se o entendimento de que, onde se lê dependência, deve-se ler 

subordinação. 

 

1.2.1.1 Dependência técnica 

 

Esta teoria teve sua origem na França em 1905, sendo atribuída à Sociedade de 

Estudos Legislativos daquele país. Ela objetivou diferenciar o contrato de trabalho do contrato 

de empreitada (CARDOSO, 2002, p. 65). 

Ela partiu da premissa de que o empregador possui o domínio da técnica da 

produção ou do serviço. Baseou-se na presunção de que “empregador deve ser aquele que 

domina a atividade e o empregado aquele que acata as ordens” (SILVA, 2009, p. 26). Nesse 

sentido, a relação de emprego seria aquela em que o empregador orienta e dirige tecnicamente 
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a atividade do empregado, pois aquele seria o conhecedor de toda a linha de produção por ele 

escolhida. 

Noutros termos, sob essa perspectiva, a diferença no conhecimento técnico 

fundamentaria a assimetria na relação de emprego (DELGADO, 2010, p. 283). 

O pressuposto adotado por esse critério diferenciador fez que ele fosse alvo de 

críticas e não fosse acolhido, tendo em vista sua imprecisão. Existem trabalhadores 

especializados, independentes tecnicamente do tomador de serviços e com ampla liberdade na 

execução de suas tarefas, fato esse que se tornou ainda mais evidente com o desenvolvimento 

tecnológico e industrial. Nesse sentido, bem resumiu Delgado (2010, p. 283): 

 
Ela [dependência técnica] não corresponde, sequer, a uma correta visualização do 
processo organizativo da moderna empresa, em que a tecnologia é adquirida e 
controlada pelo empresário mediante instrumentos jurídicos, sem necessidade de seu 
preciso descortinamento intelectual acerca do objeto controlado. O empregador 
contrata o saber (e seus agentes) exatamente por não possuir controle individual 
sobre ele; como organizador dos meios de produção, capta a tecnologia através de 
empregados especializados que arregimenta – subordinando-os, sem ter a pretensão 
de absorver, individualmente, seus conhecimentos. 
 

Com efeito, o trabalhador que detém conhecimento e especialização e, por 

conseguinte, tem condições ou capacidade técnica de tomar decisões sobre o seu trabalho, não 

perde a condição de empregado (SILVA, 2004, p. 15). Não fosse assim, muitos trabalhadores 

especializados, técnicos ou intelectuais não poderiam ser considerados empregados, tais como 

médicos e advogados. 

 

1.2.1.2 Dependência econômica 

 

Com origem na Alemanha, esta teoria tentou definir a relação de emprego 

como aquela na qual o empregado está em estado de dependência econômica do empregador, 

vez que depende do trabalho e do salário para sobreviver. Ela se fundamentou na estrutura 

hierárquica, rígida e simétrica da estrutura organizacional de uma empresa, em que, no vértice 

da pirâmide econômica, encontra-se o “chefe”, que “fazia descer o poder incondicionado da 

ordem, a que obedeciam os escalões inferiores, até às categorias elementares de mão-de-obra 

(sic) braçal” (VILHENA, 1975, p. 222). 

Este critério também recebeu muitas críticas, pois existem trabalhadores com 

mais de um emprego e há aqueles que não dependem do salário para sobreviver, mas, mesmo 

assim, têm suas atividades prestadas sob determinação, orientação e direção do tomador de 

serviços. De outra banda, é possível identificar dependência econômica em algumas relações 
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de trabalho que não derivam de um contrato de trabalho, como exemplo “empreiteiro de lavor 

e o representante comercial” (CASSAR, 2013, p. 247). 

Nesse sentido, o critério não foi considerado decisivo para configurar a relação 

de emprego. Apesar disso, como será melhor analisado no capítulo 29, para alguns, é 

considerado relevante e, para outros, ainda que não seja um critério definidor da relação de 

emprego, a dependência econômica deve ser vista como um dos seus indícios (GASPAR, 

2011, p. 117). 

 

1.2.1.3 Dependência social  

 

Esta teoria foi atribuída a René Savatier, e resulta da junção da dependência 

econômica e da subordinação jurídica. “O contrato de trabalho caracterizar-se-ia pela criação 

de um estado de subordinação para o empregado e, ao mesmo tempo, econômica e jurídica” 

(SILVA, 2004, p. 14). 

Essa união, contudo, resultou numa fórmula que “padece de presteza para 

justificar o contrato de trabalho, por ser vaga e imprecisa” (CARDOSO, 2002, p. 68). 

A teoria social também foi descartada, pois, assim como as demais, analisou a 

condição (técnica, econômica ou social) do trabalhador, mas não “a relação jurídica em si 

mesma”, “o aspecto do vínculo que autoriza o empregador a lhe dar ordens” (SILVA, 2004, p. 

15). 

 

1.2.1.4 Subordinação jurídica  

 

A construção teórica da subordinação jurídica fundamentou-se no contrato de 

trabalho, pelo qual o empregado propõe-se a prestar serviços sob o poder de direção de um 

terceiro, o empregador. 

Essa teoria prevaleceu, estabelecendo a subordinação jurídica como critério 

definidor da relação de emprego e explicando, com a evolução conceitual, que, nessa relação, 

o objeto contratado não é a pessoa do empregado, e sim os serviços prestados. 

Conforme Nascimento (2011, p. 656): 

 
A subordinação encontra o seu fundamento no contrato de trabalho, significando 
uma limitação à autonomia do empregado, porém em decorrência da sua própria 
vontade ao se propor a prestar serviços sob o poder de direção de outrem. 

                                                           
9 Ver subseção 2.2.2. 
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Nessa perspectiva, a subordinação alcança conotação jurídica, vez que 

decorrente do contrato de trabalho, pelo qual o empregado manifesta sua vontade de prestar 

serviços sob a direção do empregador. Essa manifestação de vontade do empregado e a 

garantia formal da liberdade afastam, pelo menos teoricamente, a possibilidade de coação 

pelo empregador, substituindo a sujeição da pessoa do trabalhador pela subordinação relativa 

à forma de prestação do trabalho (PORTO, 2008, p. 42). 

Lembra-se, conforme já antecipado, que, para justificar a razão pela qual o 

empregado liga-se ao empregador, bem como a relação de poder entre as partes, no início do 

século XIX, chegou a ser defendida teoria no sentido de que a subordinação fundamenta-se 

numa relação de sujeição pessoal do trabalhador ao tomador dos seus serviços. 

De fato, antes de a concepção jurídica da subordinação solidificar-se, outros 

fundamentos para esse instituto foram criados, atrelando-o à ideia de sujeição pessoal. 

Segundo a concepção organicista, que procurou no institucionalismo os 

fundamentos da subordinação, empregado e empregador devem, colaborando com a empresa, 

realizar suas atividades com uma mesma finalidade. A empresa é uma “instituição social 

diferenciada, não igualitária”, que impõe “uma hierarquia de autoridades”, de forma que “a 

atividade do empregado deve ser prestada dentro de uma subordinação hierárquica à do 

empreendedor”. Assim, a subordinação hierárquica decorre da instituição, e dela decorrem 

outros poderes dos superiores sobre os inferiores, os quais são de natureza social e moral, ou 

seja, não têm relação com contrato, do qual decorrem poderes de natureza individual e 

patrimonial (NASCIMENTO, 2011, p. 655). 

Segundo o fundamento social, a relação de subordinação seria um estado de 

um sujeito ou de um grupo de sujeitos em relação a um terceiro. Nesse estado, aqueles se 

encontram numa situação em que devem receber ordens, respeitar, obedecer ou sofrer a 

influência de um terceiro, que eles reconheçam hierarquicamente superior. Como esta relação 

“não priva o sujeito de sua liberdade”, haveria uma forma social de subordinação 

(NASCIMENTO, 2011, p. 655-656). 

Houve, ainda, quem encontrou o fundamento da subordinação do empregado 

em relação ao empregador no direito de propriedade e na alteridade, entendida com assunção 

dos riscos da atividade econômica. Nesse sentido, esclareceu Maranhão (SÜSSEKIND, 2004, 

p. 241): 

 
Assumindo o empregador como proprietário da empresa, os riscos do 
empreendimento, claro está que lhe é de ser reconhecido o direito de dispor daqueles 
fatores, cuja reunião forma uma unidade técnica de produção. Ora, sendo o trabalho, 
ou melhor, a força de trabalho, indissoluvelmente ligada à sua fonte, que é a própria 
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pessoa do trabalhador, daí decorre, logicamente, a situação subordinada em que este 
terá de ficar relativamente a quem pode dispor do seu trabalho. 
De um lado, temos a faculdade do empregador de utilizar-se da força do empregador 
– um dos fatores de produção de que dispõe – no interesse do empreendimento cujos 
riscos assumiu; de outro, a obrigação do empregado de se deixar dirigir pelo 
empregador, segundo os fins que este se propõe a alcançar no campo da atividade 
econômica. 
 

Sob esses enfoques, a subordinação foi compreendida como sinônimo de 

sujeição pessoal, por isso denominada subordinação hierárquica. A pessoa do trabalhador 

ficaria vinculada ao poder de direção do tomador de serviços, pois não seria possível separá-la 

dos serviços a que se obrigou. (GASPAR, 2011, p. 121) 

Esse posicionamento, contudo, mantinha, na relação de emprego, algo que, 

com outra roupagem, existia na escravidão, na servidão e nas corporações de ofício: a 

sujeição pessoal. Ademais, em sendo manifestação de um vínculo de hierarquia, o trabalhador 

não conseguiria libertar-se espontaneamente (SILVA, 2004, p. 17). 

Com as mudanças políticas, essa “concepção corporativa, autoritária e 

hierárquica, foi naturalmente repudiada […] e substituída por uma concepção paritária”, pela 

qual o poder do empregador restringe-se ao “mínimo indispensável ao funcionamento da 

empresa” (ROMITA, 1981, p. 76). 

Passou-se, então, a solidificar o entendimento segundo o qual a subordinação 

decorre do contrato de trabalho, que limita o objeto (a prestação dos serviços) e, 

principalmente, o poder de direção do empregador. 

Nesse sentido, Maranhão (SÜSSEKIND, 2004, p. 242) destacou que a 

“subordinação do empregado é jurídica, porque resulta de um contrato: nele encontra seu 

fundamento e seus limites”. Lembrou, ainda, que, para não assimilar o empregado ao “servo”, 

deve-se “partir do pressuposto da liberdade individual e da dignidade da pessoa do 

trabalhador”. E mais, a subordinação, como elemento caracterizador do contrato de trabalho, 

“é limitada ao âmbito da execução do trabalho contratado”, não criando um estado de 

sujeição. 

Por meio do contrato, o empregado coloca, mediante remuneração, sua 

atividade à disposição do empregador, que “adquire o direito de dirigir a tarefa” que aquele 

desemprenhará, ou melhor, “a faculdade de dispor sobre a forma de utilizar a energia” do 

trabalhador. Dessa forma, “a subordinação é o lado passivo do poder de comando do 

empregador”, que é a faculdade que lhe é reconhecida de determinar ou conformar “o 

conteúdo das prestações a cargo do empregado” (ROMITA, 1981, p. 76). 
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Nesse passo, desde o seu nascedouro, a subordinação jurídica é entendida 

como correlata ao poder de direção. Por isso, ser considerada a contraface do poder diretivo. 

“Subordinação e poder de direção são verso e reverso da mesma medalha [...]” (SILVA, 2004, 

p. 16). 

Em suma, a subordinação é jurídica, pois tem sua origem no contrato de 

trabalho, por meio do qual o empregado manifesta sua vontade de prestar serviços em favor 

do empregador que, nessa qualidade, possui o poder de direção sobre as atividades pactuadas. 

 

1.2.2 Conceito clássico de subordinação jurídica 

 

O conceito clássico de subordinação jurídica expressa a sua noção original, 

condizente com o cenário vivenciado quando do surgimento do Direito do Trabalho, por isso 

mesmo perfeitamente aplicável ao trabalhador assalariado e subordinado (operário; 

empregado) da grande fábrica. 

Com o modelo econômico fundado na grande indústria, o trabalhador ficou 

confinado no interior das fábricas, realizando tarefas padronizadas, sob constante e imediata 

direção do empregador. O trabalhador foi inserido num ambiente de disciplina e hierarquia, 

sendo-lhe tolhida a ampla liberdade de escolhas sobre o desenvolvimento de suas atividades. 

A disciplina rígida representou, no contexto econômico, social e político 

daquela época, a nova forma de exercício do poder na relação de emprego. 

Com efeito, a Revolução Industrial, o crescimento das cidades, o êxodo rural, 

as novas formas de produção e a ascensão política da burguesia passaram a exigir uma “nova 

tecnologia do poder – a disciplina” (PORTO, 2008, p. 45). 

Somente a disciplina, favorecida pela divisão de tarefas, o uso das máquinas, a 

reunião dos trabalhadores em espaços fechados e a racionalização do processo de produção, 

poderia aumentar a capacidade produtiva, a utilidade econômica e a obediência do 

trabalhador, sem o uso da força física (violência). 

Assim, com a disciplina, objetivou-se transformar o comportamento dos 

indivíduos com o treinamento do corpo físico e da mente, de forma a evitar condutas distintas 

das desejadas pelo empregador e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade. Os 

trabalhadores achavam-se livre, mas submissos “sem perceber que” o eram. De tanto realizar 

as mesmas condutas, o trabalhador habituava-se, condicionava-se, passando a realizá-las 

voluntariamente (PORTO, 2008, p. 45). 
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Nesse cenário, desenvolveram-se o Direito do Trabalho, o contrato de trabalho 

e a subordinação, esta com base na ideia de heterodireção forte e constante, conforme resumiu 

Porto (2008, p. 43): 

 
Na época do surgimento do Direito do Trabalho, o modelo econômico vigente – 
centrado na grande indústria – engendrou relações de trabalho de certo modo 
homogêneas, padronizadas. O operário trabalhava dentro da fábrica, sob a direção 
do empregador (ou de seu preposto), que lhe dava ordens e vigiava o seu 
cumprimento, podendo eventualmente puni-lo. Essa relação de trabalho, de presença 
hegemônica na época, era alvo da proteção conferida pelo nascente Direito do 
Trabalho. Desse modo, foi com base nela que se construiu o conceito de contrato (e 
relação) de trabalho e, por conseguinte, o do seu pressuposto principal: a 
subordinação. O trabalhador estava submetido a uma disciplina e organização 
hierárquica rígidas, sendo reduzida ao mínimo a sua discricionariedade, a 
possibilidade de efetuar escolhas, mesmo que puramente técnicas. Nesse contexto, a 
subordinação foi definida a partir da ideia de heterodireção patronal forte e constante 
da prestação laborativa, em seus diversos aspectos: conteúdo, modalidade, tempo, 
lugar, etc. [...] A subordinação, em sua matriz clássica, corresponde à submissão do 
trabalhador à ordens patronais precisas, vinculantes, ‘capilares’, penetrantes, sobre o 
modo de desenvolver a sua prestação, e a controles contínuos sobre o seu respeito, 
além de aplicação de sanções disciplinares em caso de descumprimento. 
 

Sob esse enfoque, a subordinação jurídica, elemento definidor do contrato de 

trabalho, passou a ser representada pela submissão do empregado às ordens do empregador. O 

empregado era o trabalhador subordinado, que, na época da construção conceitual, 

identificava-se com o operário da grande indústria, que, por sua vez, via, na “heterodireção 

patronal, constante e efetiva”, o “modo mais simples, eficiente e rentável” para utilizar o 

trabalho daquele ser humano (PORTO, 2008, p. 50). O empregado, por contrato, limitou sua 

autonomia, transferindo ao empregador o poder de dirigi-lo. 

Num primeiro momento, como já demonstrado, a análise da relação de 

subordinação deu-se “apenas pelo prisma da direção e fiscalização, do poder de mando e do 

poder de obediência”, num enfoque subjetivo (SILVA, 2004, p. 17). Atualmente, esse 

enfoque foi superado pelo ponto de vista objetivo. Até porque, segundo Vilhena (1975, p. 

221), a subordinação, “tal como a vê o jurista em seu tempo, é um desprendimento de fundo 

histórico e corresponde ao pensamento jurídico dominante no modo de equacionar as forças 

jurídicas conflituais de uma época”. 

Nesse sentido, Delgado (2010, p. 281;283), apresentando o conceito clássico de 

subordinação, destacou que ela incide sobre o trabalho prestado (enfoque objetivo), e não 

sobre a pessoa do empregado (enfoque subjetivo): 

 
A subordinação jurídica corresponde ao pólo antitético e combinado do poder de 
direção existente no contexto da relação de emprego. Consiste, assim, na situação 
jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado compromete-se a 
acolher o poder de direção empresarial no modo de realização de sua prestação de 
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serviços. […]. Manifesta-se pela intensidade de ordens do tomador de serviços sobre 
o respectivo trabalhador. É a dimensão original da subordinação, aquela que mais 
imediatamente na História substituiu a anterior servidão na realidade europeia, 
propagando-se genericamente pelo capitalismo disseminado nas décadas e séculos 
seguintes. Continua, hoje, como a mais comum e recorrente modalidade de 
subordinação, ainda bastante destacada nas relações socioeconômicas empregatícias. 
 

O contrato de trabalho diferenciou-se dos demais contratos de atividade10, pois, 

ante a subordinação que dele decorre, a atividade do empregado fica sob a direção do 

empregador. Desse vínculo de subordinação, surgiram para o empregador o poder 

empregatício e para o empregado o dever correspondente de obediência às ordens daquele. 

Por isso, ter-se cunhado o conceito, mencionado acima e presente até hoje, de que “o poder 

diretivo é a contraface da subordinação jurídica”. 

Noutros termos, do contrato de trabalho nascem o dever de obediência do 

empregado e o poder empregatício do empregador, aquele como aspecto passivo e este como 

aspecto ativo da subordinação jurídica (SILVA, 2004, p. 16). 

A subordinação jurídica, nesse passo, acabou representada pelo poder diretivo 

forte e constante, direto e incisivo, um aspecto importante do instituto, mas que, segundo 

Romita, não revela sua essência (1981, p. 77). 

Trata-se de uma concepção que reduziu o alcance do instituto, segundo os 

defensores da leitura ampliativa do conceito de subordinação jurídica, como será mais bem 

examinado no capítulo seguinte11. 

Com efeito, o conceito clássico da subordinação jurídica afastou-se do sentido 

jurídico e prendeu-se ao suporte fático em que se assentou, qual seja a heterodireção intensa e 

minuciosa do empregador (poder de fato), fruto de uma realidade social, política e 

econômica12, que representa uma de suas formas possíveis de concretização na atualidade. 

Nas palavras de Vilhena (1975, p. 225), a subordinação jurídica revela “uma 

linha de encontro do fato com o Direito e da sua transformação em fato-jurídico”. A 

subordinação deixou de ser entendida com uma potestade de um hierarca sobre o subalterno 

(poder de fato), e passou a ser compreendida como um poder jurídico, contratualmente 

acertado, que se manifesta juridicamente. Nesse sentido jurídico, a subordinação não se revela 

apenas na atuação da vontade do empregador, mas também na possibilidade dessa atuação. 
                                                           
10

 Silva lembrou que, segundo Vincent, contratos de atividades são “todos os que têm por objeto direto e 
imediato o trabalho do ser humano, seja manual, técnico ou intelectual” (VINCENT, Jean. La dissolution du 
contrat de travail. Paris: LGDJ, 1935, p. 27 apud SILVA, 2004, p. 13). 

11 Ver subseção 2.2. 
12

 Segundo Vilhena (1975, p. 225), esse seria apenas o sentido léxico da subordinação jurídica, “uma figura 
metonímica”. Na mesma linha, para Porto (2008, p. 50), o conceito clássico de subordinação jurídica revela 
uma “sinédoque”, ou seja, ele leva ao entendimento do todo por apenas uma de suas partes, isto é, por apenas 
uma das suas formas de exteriorização, que não compreende a noção ampla de subordinação. 
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Como relação jurídica, a relação de emprego desenvolve-se pela interação de 

duas esferas jurídicas, empregador e empregado, ou seja, pelas duas partes que a compõem. 

Essas partes vinculam-se e é conferido ao empregador o poder jurídico, ou seja, a 

possibilidade de, nos limites do contrato, intervir, quando entenda necessário, na atividade do 

empregado (VILHENA, 1975, p. 225-226). 

Nessa perspectiva, para haver subordinação, “deve haver o exercício do poder 

diretivo, seja de fato, seja potencialmente” (PORTO, 2008, p. 47). 

Antes de avançar, convém um reparo terminológico, pois, atualmente, parece 

que o mais adequado seja a adoção do termo “poder empregatício”, em vez de simplesmente 

“poder diretivo”. 

Como destacou Delgado (2010, p. 597), o fenômeno poder apresenta-se como 

“elemento central” em toda “relação minimamente constante (e mesmo em inúmeros contatos 

apenas episódicos) entre duas ou mais pessoas ou entre grupos sociais mais amplos”. Na 

relação de emprego, não é diferente. Nessa relação específica, o poder apresenta-se em uma 

de suas dimensões mais importantes no “mundo contemporâneo”, sofrendo impacto com 

configuração do poder em toda sociedade (democrático ou autoritário) e gerando reflexos 

sociais aptos a favorecer ou não o processo democrático. 

Ainda segundo referido autor (2010, p. 597), o poder empregatício “é o 

conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica e tendencialmente concentradas na 

figura do empregador, para exercício no contexto da relação de emprego”. Essas prerrogativas 

dizem respeito à direção, regulamentação, fiscalização e disciplina da atividade econômica do 

empregador e da prestação de serviços do empregado. 

Daí, porque, falar-se que o poder empregatício apresenta dimensões: poder 

diretivo, poder regulamentar, poder fiscalizatório e poder disciplinar. O poder diretivo 

compreende prerrogativas voltadas para a organização da atividade econômica do 

empregador, para que ele possa alcançar seus objetivos (v.g., espaço físico, processo de 

trabalho, orientações sobre a prestação de serviços). O poder regulamentar envolve 

prerrogativas destinadas ao estabelecimento de regras. O poder fiscalizatório está ligado ao 

acompanhamento da prestação de serviços e à vigilância. E o poder disciplinar alcança 

prerrogativas direcionadas à punição do empregado pelas faltas contratuais. 

Como alertou Porto (2008, p. 51), essas dimensões não precisam estar 

simultânea e efetivamente presentes e nem na mesma intensidade para que o poder 

empregatício e sua correlata subordinação concretizem-se. 
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Mais acertado, portanto, tratar o fenômeno do poder na relação de emprego por 

uma expressão mais ampla, qual seja poder empregatício13, que compreende todas as suas 

dimensões, em vez de poder diretivo. 

Dessa forma, adequando a expressão acima mencionada: o poder empregatício 

é a contraface da subordinação jurídica. 

 

1.2.3 Opção do legislador brasileiro  

 

O Direito do Trabalho brasileiro, segundo Silva, adotou a subordinação jurídica 

como critério definidor da relação de emprego, ou seja, critério para distinção da relação de 

emprego das demais relações de trabalho e, por conseguinte, aplicação da tutela jurídica 

correspondente (2004, p. 13-15). 

Com efeito, no Brasil, o objeto do Direito do Trabalho também se limitou às 

relações de emprego. Aqui, no que toca ao trabalho humano, não houve uma experimentação 

com modos de produção como em alguns países europeus. Foram vivenciadas experiências 

com a escravidão e, após o desenvolvimento do comércio, com a locação de serviços, que 

predominou até o surgimento das leis trabalhistas, as quais passaram a disciplinar as relações 

de emprego e a diferenciá-la das demais relações de trabalho (CARDOSO, 2002, p. 74-75). 

Por conta dessa fundamental importância da relação de emprego, muito se 

discutiu a respeito da sua natureza. Duas teorias destacaram-se: para uma, a relação de 

emprego tem natureza contratual (contratualista); para outra, não (anticontratualista). 

Para a teoria contratualista, a relação de emprego forma-se pela manifestação 

de vontade das partes, consubstanciada num contrato de trabalho, ou seja, “a relação de 

emprego é um contrato de trabalho” (CARDOSO, 2002, p. 81). Para os anticontratualistas, a 

relação de emprego não decorre do contrato (manifestação de vontade das partes), decorre do 

ingresso do empregado na empresa para execução do trabalho – fato objetivo (teoria da 

relação de trabalho), ou do fato de o empregado integrar a instituição-empresa (teoria da 

instituição), onde passa a sujeitar-se às regras já estabelecidas e ao poder hierárquico 

(CASSAR, 2013, p. 235; CARDOSO, 2002, p. 80; NASCIMENTO, 2011, p. 600). 

O art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ao dispor que o 

“contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de 

emprego” (BRASIL, 1943), indicou que o legislador pátrio adotou uma posição mista, 

                                                           
13

 Vale destacar que há autores que utilizam a expressão “poder hierárquico”. Trata-se de expressão atualmente 
desprivilegiada, por remeter à hierarquia, à ideia de sujeição pessoal, ligada às inspirações institucionalistas. 
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trazendo elementos das duas teorias: contratualista (v.g., para formação do vínculo é 

necessária manifestação de vontade das partes por meio do contrato) e anticontratualista (v.g., 

relação de emprego não depende do contrato para existir, já que corresponde a ele).  

Apesar dessa discussão doutrinária, sistematicamente, a legislação revelou que 

“o vínculo de emprego é uma relação jurídica de natureza contratual” (NASCIMENTO, 2011, 

p. 605). 

A relação de emprego é uma relação social, regulada pelo Direito, por isso 

jurídica, que se instaura pela manifestação de vontade das partes – empregado e empregador, 

ou seja, tem sua fonte num contrato escrito, verbal ou tácito, que absorve um conjunto de 

direitos e deveres estabelecidos por normas de ordem pública (NASCIMENTO, 2011, p. 605). 

O contrato de trabalho “é uma relação jurídica de trabalho”, esta é efeito daquele (MARTINS, 

2009, p. 89). 

Como destacou Delgado (2010, p. 293), “a natureza jurídica contratual afirma-

se por ser o elemento vontade essencial à configuração da relação de emprego”, até porque é 

essa vontade que concretiza a liberdade do trabalhador no que toca à constituição do vínculo 

que distingue o trabalho subordinado dos trabalhos servis e escravos. Evidentemente, trata-se 

de um contrato que se diferencia dos afins não pelo seu objeto (prestação de trabalho), mas 

pelo “modo de efetuação dessa prestação – em estado de subordinação (e com pessoalidade, 

não eventualidade e onerosidade, acrescente-se)” (DELGADO, 2010, p. 293). 

Indo mais além, o contrato de trabalho é singular por ter uma causa particular: 

a cessão remunerada dos frutos que resultam do trabalho. Nas palavras de OLEA (1983, p. 

37): 

 
La causa del contrato de trabajo está en la cesión remunerada de los frutos que del 

mismo resutan, entendidos en el sentido amplio de producto útil resultante de la 

actividad humana, y entendida la causa en sus dos sentidos: objetivo, esto es, como 

la finalidad típica normal pensada y querida por el ordenamiento jurídico respecto 

del contrato, y subjetivo, esto es, como fin real y práctico que las partes se proponen 

al contratar. 
 

Ainda que não se tenha um consenso a respeito da natureza jurídica da relação 

de emprego e do seu conceito, o art. 2º e o art. 3º da CLT conferem à doutrina elementos para 

destacar que, para que determinada relação de trabalho seja considerada relação de emprego 

no Brasil, é necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: i) pessoa física; ii) 

pessoalidade; iii) não-eventualidade; iv) onerosidade; e v) subordinação jurídica.  

Ausente um desses requisitos, não se tem uma relação de emprego (espécie), e 

sim uma relação de trabalho (gênero) que não é alcançada pelas normas trabalhistas. 
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Dentre todos os requisitos acima mencionados, a subordinação jurídica, 

segundo a doutrina, é o que, efetivamente, distingue a relação de emprego das “demais 

relações jurídicas contratuais correlatas”, pois ela enfatiza um modo particular da prestação do 

trabalho – “em estado de subordinação” (DELGADO, 2010, p. 294). 

Nesse sentido, Gomes e Gottschalk (2008, p. 141) afirmaram que “somente o 

critério da subordinação jurídica, extraído de rigorosa análise da relação de emprego, pode 

fornecer uma orientação segura para identificação do contrato de trabalho, e, portanto, da 

condição de empregado”. 

A legislação trabalhista, a princípio, não trouxe a expressão “subordinação 

jurídica”. O art. 3º da CLT adotou o vocábulo “dependência”: “considera-se empregado toda 

pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 

deste e mediante salário” (BRASIL, 1943, grifou-se). 

O termo dependência, como já observado, liga-se à concepção subjetivista da 

subordinação, remetendo à ideia de sujeição pessoal, típica de um momento histórico 

superado. Por isso, a doutrina alertou que, na ótica objetiva, a intenção da lei “é se referir à 

ideia de subordinação quando utiliza o verbete dependência na definição celetista de 

empregado”, de modo que, “onde a CLT escreve … sob a dependência deste deve-se 

interpretar 'mediante subordinação'” (DELGADO, 2010, p. 281-282). 

Na perspectiva clássica, a doutrina fixou o conceito de subordinação jurídica, 

que ecoa até a presente data, segundo o qual, por meio de um contrato, o empregado transfere 

ao empregador o comando da sua atividade, acolhendo o poder empregatício no modo de 

realização desta. Nas palavras de Nascimento (2005, p. 603), trata-se de:  

 
[...] uma situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação 
contratual da autonomia da vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder 
de direção sobre a atividade que desempenhará. A subordinação significa uma 
limitação à autonomia do empregado, de tal modo que a execução dos serviços deve 
pautar-se por certas normas que não serão por ele traçadas. 
 

Destacando a forma de exteriorização da subordinação jurídica, outros autores 

conceituam-na como: 

 
[…] a prerrogativa, de que se investe o tomador de serviço em decorrência da 
relação de emprego, de modular, segundo as conveniências do negócio – 
observados, é óbvio, os limites legais e contratuais próprios –, a atividade exercida 
pelo trabalhador, determinando o trabalho a ser feito, a forma, o local e o momento 
da realização, bem como fiscalizando, durante a prestação de serviço, o 
cumprimento das ordens dadas e, quando pertinente, sancionando o descumprimento 
delas. (MALLET, 2012, p. 46) 
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Entende-se por subordinação jurídica, assim sendo, o conjunto de ordens emitidas 
pelo empregador e que devem ser respeitadas pelo empregado, mantidos os padrões 
civilizatórios da dignidade e da decência e supondo-se que as ordens digam respeito 
à organização e aos métodos a serem adotados naquele ambiente de trabalho, […]. 
(SILVA, 2009, p. 28) 
 

Em 1991, a legislação previdenciária mencionou expressamente o termo 

“subordinação” ao definir o empregado como segurado obrigatório do regime 

previdenciário14. 

Em 2011, o art. 6º da CLT15 foi alterado e, em seu parágrafo único, passou a 

constar a expressão “subordinação jurídica”16. 

A Lei Complementar n. 150, de 2015, também trouxe, de forma expressa, o 

requisito subordinação jurídica, ao conceituar o empregado doméstico como aquele que presta 

serviços de forma subordinada17. 

Inegavelmente, pode-se dizer que o ordenamento jurídico brasileiro18 adotou a 

subordinação jurídica como elemento da relação de emprego. 

Segundo Silva (2004, p. 13), “o direito do trabalho brasileiro adota como 

principal critério para distinção entre as várias modalidades de relações de trabalho e a 

aplicação da tutela jurídica respectiva a existência da subordinação”. 

No mesmo passo, Romita (1981, p. 72) observou que “o assunto é inteiramente 

pacífico na doutrina nacional. A subordinação jurídica é apontada como a nota característica, 

típica, do contrato de trabalho, capaz de distingui-lo dos outros contratos afins [...]”. 

Aliás, é a subordinação jurídica o requisito essencial na distinção da relação de 

emprego (de trabalho subordinado) da relação de trabalho autônomo, até porque, segundo 

Vilhena (1975, p. 236), “o conceito de autonomia parte da mesma linha divisória de que se 

parte para alcançar-se o conceito de subordinação, caminhando-se no sentido oposto”. 
                                                           
14 Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; […] (BRASIL, 1991, grifou-se). 

15 Art. 6º [...]. 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. (BRASIL, 1943, grifou-se) 

16 Como será examinado no capítulo 3 (ver subseção 3.2), para Delgado (2013, p. 297), essa alteração 
legislativa representou a incorporação, ainda que implícita, na CLT dos conceitos ampliativos de 
subordinação, equiparando-os à subordinação clássica. 

17 Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, 
subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial 
destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei (BRASIL, 2015, grifou-se). 

18 Como bem lembrou Delgado (2010, p. 127), “ordenamento jurídico é o complexo de princípios, regras e 
institutos regulatórios da vida social em determinado Estado ou entidade supranacional. É a ordem jurídica 
imperante em determinado território e vida social. […] referem-se, como visto, ao complexo unitário de 
dispositivos regulatórios e relações sociais em um determinado contexto histórico, geográfico e político 
institucional. O ordenamento jurídico compõe-se de fontes normativas, que são os meios de revelação das 
normas jurídicas nele imperantes”. 
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1.3 Transformações nas relações de trabalho e seus desafios 

 

Historicamente, do surgimento até a década de 1970, houve um movimento de 

expansão do Direito do Trabalho. 

No início do século XIX, começaram a surgir algumas normas protetivas esparsas 

(v.g., Peel's Act, diploma legal inglês de 1802), voltadas, principalmente, a reduzir a exploração 

excessiva relacionada ao trabalho das mulheres e dos menores. Esse regramento, contudo, ainda era 

incipiente para a formação de um ramo jurídico especializado (DELGADO, 2010, p. 90). 

A partir de 1848, novos marcos viabilizaram a formação e a consolidação do 

Direito do Trabalho. O Manifesto Comunista, a Revolução de 1848 na França e o movimento 

cartista na Inglaterra embalaram manifestações em massa, instrumentos de pressão coletiva 

sobre os empregadores e o Estado, contemplando reivindicações de obreiros urbanos. Os 

trabalhadores começaram a atuar como sujeito coletivo e a “reivindicar direitos econômicos e 

sociais frente aos clássicos direitos individuais” (GONÇALVES, 2014, p. 73).  

Em decorrência desse processo revolucionário, e como forma da própria 

burguesia proteger-se dos crescentes movimentos de protestos do proletariado (TEIXEIRA, 

2016, p. 31-33), foram reconhecidos direitos, tais como, na França, o direito de associação e 

greve, limitação da jornada em 10 horas e sufrágio universal, e, na Inglaterra, a redução da 

jornada para 10 horas (DELGADO, 2010, p. 91). 

Em 1890, a Conferência de Berlim “reconheceu uma série de direitos 

trabalhistas”, e, em 1891, a Encíclica Católica Rerum Novarum “fez referência à necessidade 

de uma nova postura das classes dirigentes perante a chamada 'questão social'19” 

(DELGADO, 2010, p. 89). Esse último documento, levantando discussão a respeito dos 

problemas sociais oriundos da Revolução Industrial, preconizou “por justiça, melhor 

distribuição de riquezas e intervenção do Estado na economia em benefícios dos mais pobres 

e desprotegidos” (GONÇALVES, 2014, p. 74). 

                                                           
19 Essa expressão (questão social), conforme Feliciano e Pôrto, foi cunhada no século XIX, para “denominar as 

condições abjetas de infra-estrutura social que, sob os auspícios da sociedade capitalista, foram impostas à 
massa de não-detentores dos meios de produção” – os trabalhadores (proletários) (FELICIANO, Guilherme 
Gumarães; PÔRTO, Marcos da Silva. Afirmação e resistência: o trabalho na perspectiva dos Direitos 
Humanos. Revista Anamatra. Brasília, p. 26, out. 2003 apud GONÇALVES, 2014, 72-73).  

 Segundo Freitas Júnior (2012, p. 40-41), “questão social” foi uma “temática que envolvia aspectos morais, 
políticos, jurídicos e econômicos, todos guardando em comum o olhar sobre 1) a intensificação dos conflitos 
trabalhistas, os quais já dão indícios de contaminação doutrinária por bandeiras políticas revolucionárias; 2) o 
enriquecimento irrefreado do empresariado industrial; 3) generalização da exploração exacerbada do 
trabalho, alcançando indistintamente adultos, crianças, homens e mulheres; e 4) a eloquente omissão do 
Estado, consistente na ausência de dispositivos legais capazes de pôr termo à intensificação dos conflitos, 
quando não a explícita utilização do aparelho do Estado, pelo empresariado, para a repressão aberta e 
violenta das manifestações operárias”. 
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Todos esses fatores impulsionaram a intervenção estatal nas relações de 

emprego, vez que estas demandavam mais do que as regras individualistas resultantes do 

modelo jurídico do Estado Liberal, que pressupunha a igualdade formal entre os homens. 

Após a Primeira Guerra Mundial, o Direito do Trabalho institucionalizou-se, 

oficializou-se, incorporou-se “à matriz das ordens jurídicas dos países desenvolvidos 

democráticos”. Essa institucionalização respeitou duas “dinâmicas diferenciadas de produção 

de normas jurídicas”: a atuação coletiva dos trabalhadores permitiu-lhes a produção de 

normas autônomas por meio de negociações coletivas; e a atuação estatal produziu normas 

heterônomas. Houve a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pelo Tratado 

de Versalhes, e a constitucionalização do Direito do Trabalho (v.g., Constituição Mexicana de 

1917, Constituição de Weimar de 1919), que se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, 

no período de “hegemonia do chamado Estado de Bem-Estar Social” (também denominado 

Estado-Providência ou welfare state
20) (DELGADO, 2010, p. 91-92). 

Em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, foi 

reconhecido pelos países signatários que a paz só poderia ser alcançada com a justiça social, o 

que envolveria a melhoria das condições de trabalho até então vigentes. Por isso mesmo, 

nesse documento, constou uma parte dedicada especialmente ao trabalho, fixando-se o 

princípio de que o trabalho não é mercadoria e ressaltando-se a importância de garantir 

direitos mínimos aos trabalhadores, tais como: jornada de oito horas, igualdade de salário, 

repouso semanal, inspeção do trabalho, proteção ao trabalho das mulheres e das crianças, 

salário mínimo e direito de sindicalização. 

Como lembrou Teixeira (2016, p. 35-36), tão importante quanto a criação da 

OIT por esse Tratado, “foi o reconhecimento da necessidade de estabelecimento de normas 

que busquem efetivamente a justiça social, afastando-se a ideia de igualdade tão afeta ao 

liberalismo do século XIX”. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, a OIT foi transformada em 

órgão permanente e especializado da Organização das Nações Unidas, sendo editadas novas 

convenções sobre o trabalho no modelo capitalista de produção, que contaram com um maior 

                                                           
20 Conforme pontuado por Freitas Júnior (2012, p. 45), esse cenário demostrou que “a evolução do Estado-

Providência, como projeto político e social, sempre esteve associada, em grande medida, à redução da 
oportunidade de revolução, por parte das organizações de trabalhadores, mediante a intervenção do Estado na 
economia, como instrumento de distribuição de riqueza e de regulação do mercado. Algo como um pacto 
entre as organizações de trabalhadores (que aceitariam as regras da competição eleitoral e da propriedade 
privada), e as elites empresariais (que consentiriam com um gradual, mas contínuo, processo estatal de 
distribuição de rendas e de aceitação de direitos sociais). […]. [O Estado-Providência] Não resultou de uma 
doutrina de justiça, e sim de um imperativo de estabilidade política para a ordem democrática, num 
determinado momento da história da Europa ocidental”. 
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número de ratificações pelos países membros. Em 1948, foi proclamada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Humanas, que 

reconheceram direitos dos trabalhadores como direitos humanos (art. 23). 

Na década de 1940 até o início da década de 1970, foi possível notar a 

recuperação da economia nos países centrais e, em paralelo, o reconhecimento da 

“importância da classe trabalhadora e das ideias sociais democratas”. “Um período de 

exuberância econômica que se traduziu em melhorias sociais para a coletividade” 

(TEIXEIRA, 2016, p. 39;42). 

Trata-se dos denominados “30 anos gloriosos”, em que houve uma “tendência 

expansionista” do Direito do Trabalho (ROMITA, 2005, p. 46). 

A partir da década de 1970, uma série de fatores sociais, econômicos e 

políticos começaram a colocar em xeque o Direito do Trabalho, seus valores, seus princípios, 

seus objetivos, sua metodologia e seus institutos, dentre eles a subordinação jurídica. 

Nesse período, em virtude de algumas modificações na estrutura e na dinâmica 

do sistema capitalista21, despontou um fenômeno denominado de globalização, globalismo, 

mundialização ou mundialismo, representando uma fase do capitalismo e um processo. Uma 

fase que não rompeu com as demais, mas as transformou ou aprofundou, caracterizando-se 

pela estreita vinculação, especialmente econômica, entre “os diversos subsistemas nacionais, 

regionais ou comunitários”, que superou as noções de nação ou região. Um processo de 

integração que atinge, direta ou indiretamente, as realidades econômicas, sociais, políticas e 

culturais de diversos países no globo terrestre (DELGADO, Maurício, 2015, p. 15-16). 

Em 1973, a primeira das duas crises do petróleo gerou reflexos no sistema 

econômico, evidenciando fragilidades do crescimento da economia no pós-guerra. Houve 

aumento da inflação, da concorrência entre empresas e das taxas de desemprego. O déficit 

fiscal do Estado, por outro lado, tornou questionável seu papel de provedor de políticas 

sociais. 

                                                           
21 Essas alterações, denominadas por Delgado (2015, p. 18-20) de pressupostos da globalização, foram: a 

generalização do sistema capitalista; o avanço tecnológico; e a hegemonia do “capital financeiro-
especulativo”. Isso porque, com a generalização do sistema capitalista, a circulação e a produção de 
mercadoria, além do capital monetário, alcançou diversos países do globo, numa relação que se intensificou, 
inclusive, com a criação de blocos econômicos regionais (v.g., União Europeia). O avanço tecnológico, 
primeiro, com o advento da televisão e a comunicação via satélite, após, com a microinformática e a internet, 
propiciou a comunicação imediata e de baixo custo, a troca de informações a respeito das dinâmicas da 
economia nas diversas partes da Terra, bem como operações econômicas que possibilitaram a influência de 
certas economias em outras. Além disso, preponderou o “capital financeiro-especulativo”, que, 
diferentemente das fases anteriores do capitalismo, “gera sua reprodução essencialmente com o próprio jogo 
de inversões financeiras, sem compromisso relevante com a noção de produção”. 
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Ao lado disso, destacou-se a renovação tecnológica, decorrente, 

principalmente, da robotização, da microeletrônica, da microinformática e das 

telecomunicações, que favoreceu a redução do número de postos de trabalho em vários 

segmentos econômicos, bem como a ampliação dos trabalhos distantes do estabelecimento do 

empregador (v.g., teletrabalho). 

Essa nova tecnologia intensificou a concorrência entre empresas no âmbito 

global, extirpando as antigas barreiras do tempo e do espaço. 

Ocorreu “a mundialização da economia”, com a internalização dos mercados 

de insumos, consumo e financeiro. As atividades produtivas foram fragmentadas e espalhadas 

por diversos países e continentes, o que permitiu que multinacionais passassem a distribuir 

“seus investimentos pelos territórios onde a legislação” fosse mais favorável a elas 

(ROMITA, 2005, p. 44). 

Com o fim de adaptar-se, as empresas buscaram novas formas de organização e 

gestão empresarial, ganhando destaque a descentralização administrativa e a repartição de 

competências, através, por exemplo, da terceirização, “cindindo-se matrizes tradicionais de 

atuação do Direito do Trabalho” (DELGADO, 2010, p. 93). 

Além dessas alterações, “nos principais centros do sistema capitalista”, o 

processo eleitoral e a assunção do poder político por alguns líderes (v.g., “Margaret Thatcher, 

na Inglaterra, em 1979; Ronald Reagan, nos EUA, em 1980; Helmut Kohl, na Alemanha, em 

1982”) foram decisivos para “a hegemonia político-cultural de um pensamento desregulatório 

do Estado de Bem-Estar Social”, ou seja, de um pensamento defensor do retorno do Estado 

mínimo – o neoliberalismo. E, como o Direito do Trabalho funcionou como instrumento de 

política social, com reflexos intervencionistas na economia em prol de distribuição dos 

ganhos do sistema econômico, a desregulamentação de suas regras ou sua flexibilização 

passou a “compor o foco destacado da matriz cultural que se generalizou no Ocidente no 

último quartel do século XX” (DELGADO, 2010, p. 93). 

Nas palavras de Maior (2007, p. 18), “virou quase um chavão dizer que o 

emprego vai acabar, ou pelo menos que nos 'novos paradigmas' do mundo do trabalho não se 

encaixa a fórmula básica de incidência do direito do trabalho” – a relação de emprego. 

 

1.3.1 O neoliberalismo e a flexibilização da legislação trabalhista 

 

Conforme destacou Beltran (2001, p. 154), com os “choques do petróleo”, 

primeiro, em 1973, e, depois, de 1979 a 1981, houve uma desorganização no mercado, com 
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um descontrole da inflação em diversos países, que passaram a sentir a diminuição da 

arrecadação, o crescimento do déficit público e o aumento dos gastos sociais. 

No âmbito das relações de trabalho, foram sentidos graves reflexos, 

principalmente o aumento do desemprego, seguida da incapacidade de geração de emprego, o 

desenvolvimento do trabalho informal e do subemprego, a adoção crescente de formas 

precárias de contratação e o aperto salarial. Reflexos esses potencializados pelo efeito 

irradiador da globalização da economia e pelo desenvolvimento tecnológico (BELTRAN, 

2001, p. 155). 

O Estado do Bem-Estar Social passou a ser acusado de impor pesadas cargas 

sociais e tributárias nas empresas, afetando a competitividade delas, o dinamismo da 

economia e a capacidade dos Estados. Passou a vigorar a tese segundo a qual, “em momentos 

de crises prolongadas, de nada valeriam direitos formalmente inseridos nos ordenamentos 

jurídicos se inexistissem condições concretas de serem implementadas e de realmente 

beneficiar a classe trabalhadora”. Por conseguinte, já na década de 1980, começou a ser 

desenvolvido, nos Estados Unidos da América e na Europa, movimento em prol da 

flexibilização das normas trabalhistas (BELTRAN, 2001, p. 157-158). 

Como lembrou Freitas Júnior (2012, p. 51;53), não bastasse a crise do Estado-

Providência e a derrocada do regime soviético, nas últimas décadas, a economia do Ocidente 

passou a exibir “sucessivos episódios de crise22”, propiciando a “forte reabilitação de 

doutrinas conservadoras por alguns chamadas de 'neoliberais'”, impondo ao Direito do 

Trabalho “uma agenda defensiva”. 

Conforme Maurício Delgado (2015, p. 22-30), a partir da década de 1970, 

realmente, passou a prevalecer, no mundo, um único pensamento econômico, denominado de 

neoliberalismo ou ultraliberalismo, que readequou a matriz liberal dos primórdios do sistema 

capitalista (século XVIII e início do século XIX) ao capital financeiro-especulativo, com a 

proposta de redução de investimentos e gastos estatais, o alinhamento das políticas nacionais 

ao mercado globalizado e a redução de políticas sociais, incluindo as trabalhistas, com vistas à 

desregulamentação do mercado de bens e serviços. O Estado, nessa concepção, deve ser 

mínimo, centrando sua atuação na gestão monetária da economia e na criação de condições 

favoráveis aos investimentos privados. 

                                                           
22 Como exemplo, em 2008, a economia norte-americana foi severamente abalada pela crise nas carteiras de 

crédito habitacional. Em 2010, o Reino Unido enfrentou dificuldades econômicas. Em 2011, a União 
Europeia teve que auxiliar a economia de alguns países integrantes do sistema monetário do Euro (Grécia, 
Portugal, Espanha e Itália). 
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Esse pensamento ultraliberal contrapôs-se àquele que amparou o Estado do 

Bem-Estar Social, uma corrente teórica reformista ou intervencionista23 contrária ao 

pensamento liberal ortodoxo do fim do século XVIII e início do século XIX, que, por sua vez, 

defendia a não intervenção estatal na economia (laissez-faire) e foi bastante influente em todo 

Ocidente até a crise de 1929.  

Essa corrente reformista pautou-se no valor-trabalho, isto é, o trabalho visto 

como instrumento de criação de valor na economia. O trabalho – em especial, o emprego, que 

era a forma hegemônica – foi colocado no centro da organização da vida social e da 

economia. 

Sob esse enfoque, o trabalho apresentou-se como instrumento mais relevante 

de afirmação do ser humano, tanto no que toca a sua individualidade quanto a sua inserção 

familiar, social e econômica. O trabalho regulamentado (emprego), ao atribuir direitos 

mínimos e poder social à grande massa da população desprovida de riqueza, tornou-se um 

instrumento de afirmação da Democracia. E essa estrutura viabilizou uma dinâmica 

econômica com certa função social, propiciando a distribuição de renda e poder, bem como 

restringindo as tendências destrutivas e desigualitárias de outrora (DELGADO, Maurício, 

2015, p. 30-31). 

Com a crise dos anos de 1970, o pensamento neoliberal aproximou-se do 

liberalismo extremado e, tendo como principal valor a eficácia econômica (ROBORTELLA, 

1994, p. 95), atacou a noção do trabalho como valor, vez que ela era o “grande instrumento 

teórico de construção e reprodução da democracia social no Ocidente”, por conseguinte, 

incompatível com o “receituário do império do mercado econômico” e o “capital financeiro-

especulativo”, para quem importa “a riqueza em estado puro” (DELGADO, Maurício, 2015, 

92).  

A partir de então, começou um movimento voltado a afirmar o fim do emprego 

ou, até mesmo, do trabalho. Isso porque, em razão da terceira revolução tecnológica, da 

reorganização empresarial e das novas formas de gestão da força de trabalho, bem como a 

acirrada competitividade entre empresas, teria havido um desemprego estrutural e o emprego 

(até mesmo, o trabalho) teria deixado de ser importante no sistema capitalista (DELGADO, 

Maurício, 2015, 92-113). 

                                                           
23 Essa vertente foi capitaneada por Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill, e sistematizada – teoria 

econômica neoclássica intervencionista – por John Maynard Keynes na segunda década do século XX 
(DELGADO, 2015, p. 75). 
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Com essa inspiração, surgiram as teorias da flexibilização, buscando adaptar “a 

rígida legislação trabalhista às novas exigências da economia e da revolução tecnológica”. 

Assim, “a palavra-chave do discurso econômico e social dos últimos anos” passou a ser 

“flexibilidade do mercado de trabalho” (ROMITA, 2008, p. 9;24), até porque a proteção do 

trabalhador pelo Direito do Trabalho, desgarrada do contexto econômico, estaria gerando a 

desproteção (ROBORTELLA, 1994, p. 25).  

Não há um conceito único de flexibilização. A doutrina aponta que o que se 

pode dizer, sem dissonâncias significativas, é que a flexibilização impacta as normas 

trabalhistas no que toca à forma de contratação, duração do trabalho, fixação de salários, 

negociação coletiva e regime de dispensa. Ademais, em geral, seus objetivos são: (i) a 

ampliação da produtividade das empresas, seja, diretamente, pela produção maior de cada 

trabalhador, seja, indiretamente, pela maior flexibilidade no trabalho (ROMITA, 2008, p. 25); 

e (ii) a absorção de novas tecnologias e o aumento do nível de emprego (ROBORTELLA, 

1994, p. 107). 

Segundo Robortella (1994, p. 97), a “flexibilização, adaptação ou desregulação 

do direito do trabalho” é:  

 
[...] o instrumento de política social caracterizada pela adaptação constante das 
normas jurídicas à realidade econômica, social e institucional, mediante intensa 
participação dos trabalhadores e empresários, para eficaz regulamentação do 
mercado de trabalho, tendo como objetivos o desenvolvimento econômico e o 
progresso social. 
 

Vale destacar que parte da doutrina defende que flexibilização não se confunde 

com desregulamentação, ou melhor, que esta não é espécie ou modalidade daquela. Nessa 

perspectiva, a desregulamentação retira a atuação do Estado, deixando que “as condições de 

trabalho e os direitos e obrigações advindos da relação de emprego” fiquem a cargo da 

autonomia privada, individual ou coletiva. Já a flexibilização tem por pressuposto a existência 

de normas trabalhistas gerais que estabelecem um padrão mínimo de dignidade do 

trabalhador, ou seja, pressupõe a intervenção do Estado, e essas normas comportam 

flexibilização ou aplicação alternativa (BELTRAN, 2001, p. 152). 

A flexibilização pode ocorrer de diversas formas, ou melhor, poderão ser 

adotados variados modelos ou técnicas. Pode partir de atos legislativos do Estado, de atos 

produzidos entre os atores sociais (empregado, empregador e sindicato e Estado), por ato 

unilateral do empregador ou de atos entre sindicatos (convenções ou acordos coletivos). 

Ademais, pode decorrer da interpretação flexível de normas trabalhistas pelo Poder Judiciário 

(ROBORTELLA, 1994, p. 104). 
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Citando Cardone24, Beltran (2001, p. 167) apresentou pertinente classificação 

da flexibilização, distinguindo suas modalidades quanto: a) ao modo de prestar trabalho; b) à 

mobilidade (externa e interna); c) ao tempo; d) ao salário. 

 
Quanto ao primeiro aspecto, ou seja, ao modo de prestar trabalho, abandonam-se os 
limites da clássica divisão trabalho subordinado – trabalho autônomo, para o 
aparecimento de novas modalidades, como o teletrabalho no domicílio, […], assim 
como se fala da parasssubordinação. […]. 
Quanto ao segundo aspecto, pertinente à mobilidade, poderá ser externa ou interna. 
No primeiro caso, implica liberdade de admitir e de demitir, e, quanto à segunda 
hipótese, refere-se à movimentação interna do empregado, seja no sentido horizontal 
ou vertical, inclusive in pejus. Parece estarmos diante de ampla aplicação do jus 

variandi, como poder do empregador. 
O terceiro aspecto diz respeito ao tempo: os pontos abordados são os da duração do 
contrato (prazo determinado, trabalho temporário etc.), ou a duração do trabalho (um 
só período, part-time, em dias alternados etc.), ou o horário de trabalho flexível 
(hoje se pode falar em trabalho individualizado, teletrabalho, telecomunicação e, 
entre outros, o centro de trabalho remoto). 
O quarto aspecto está relacionado com o salário. Implica a possibilidade de redução, 
bem como a utilização de maneiras maleáveis de remuneração, geralmente ligadas 
ao desempenho econômico da empresa. 
 

Seguindo no sentido de que o Direito do Trabalho não tem mais apenas a 

função intersubjetiva de equilibrar a relação de emprego (caráter protetivo e redistributivo), 

assumindo também uma função macroeconômica, de instrumento de política econômica, 

voltado para organização e disciplina da produção e do mercado de trabalho 

(ROBORTELLA, 1994, p. 35-37), evolutivamente, começou-se a falar em “flexigurança” 

(flexisegurança, flexicurity
25 ou flexicurité), como forma de compatibilizar os “reclamos do 

empresariado por maior flexibilização com a necessidade de dar maior segurança individual 

ao trabalhador: flexibilidade com segurança” (ROMITA, 2008, p. 11). 

Trata-se de um conceito que buscou equilibrar a flexibilidade e a segurança no 

mercado de trabalho, tendo em vista as novas necessidades dos trabalhadores e das empresas 

no contexto da globalização e do progresso tecnológico. 

A ideia central dessa proposta, que vem sendo defendida especialmente na União 

Europeia, não está na conservação do emprego, mas em assegurar que o trabalhador possa alcançar 

novas colocações no mercado e, enquanto desempregado, tenha garantida sua sobrevivência com 

dignidade. Busca-se proteger a segurança da empregabilidade, e não o emprego.  

                                                           
24 CARDONE, Marly A. Introdução ao tema da flexibilização no Direito do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, 

54-7/849, p. 849-853. 
25 A flexicurity surgiu na Dinamarca. A sua aplicação a outros países da Europa partiu do “Green Paper” (Livro 

Verde) da Comissão das Comunidades Europeias que, em 2006, lançou o debate sobre a modernização do 
Direito do Trabalho para a adaptação de trabalhadores e empresas rumo a um crescimento sustentável com 
mais e melhores empregos. Despertou, ainda, a preocupação com os efeitos deletérios da flexibilização, 
decorrentes do fato de os trabalhadores estarem sendo expostos a uma série sucessiva de contratos de curto 
prazo e de baixa qualidade, sem adequada proteção social. 
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Nesse sentido, a flexigurança é definida como “estratégia política que tem por 

objetivo melhorar ao mesmo tempo a flexibilidade do mercado de trabalho e os novos 

métodos de produção por um lado, e a segurança do emprego e dos rendimentos, por outro 

lado” (ROMITA, 2008, p. 81). Protege-se as pessoas, incentivando a aprendizagem e a 

formação durante toda a vida, buscando proporcionar a igualdade de oportunidade para todos, 

principalmente entre homens e mulheres. Para tanto, faz-se necessária a participação dos 

atores sociais envolvidos, o diálogo social e políticas públicas que não se limitem à 

intervenção pela lei. 

Analisando o instituto, Costa (2009, p. 125) apontou que, teoricamente, a 

flexigurança representaria a face humana da flexibilização ou desregulação do mercado de 

trabalho, pois compensaria os grupos vulneráveis com vantagens sociais. Em suas palavras: 

 
Grosso modo o termo “flexigurança” (tradução literal da expressão flexicurity) 
sugere, em termos teóricos, que estamos diante de um instrumento que visa atribuir 
segurança aos indivíduos no seio de mercados de trabalho flexíveis, permitindo 
diferentes trajectórias profissionais e estilos de vida (Wilthagen e Tros, 2004), e que 
parece buscar um equilíbrio entre uma flexibilidade sensível às preocupações das 
empresas e uma flexibilidade capaz de garantir a protecção do trabalho de acordo 
com critérios de justiça social. Nestes termos argumenta-se, por exemplo, que só 
flexibilizando a legislação do trabalho e as condições em que este é prestado se 
podem conseguir mais empregos para mais pessoas. Assim sendo, se bem aplicada, 
a flexigurança seria indutora de uma dupla protecção: por um lado protecção aos 
empregadores, conferindo-lhes a possibilidade de melhor gerirem os recursos 
humanos que têm ao seu dispor (dispensando trabalhadores incapazes de se 
ajustarem à evolução do mercado em que se insere a empresa, ou contratando 
trabalhadores mais bem preparados e qualificados); por outro lado protecção aos 
trabalhadores, conferindo-lhes mais oportunidades de integração social em situação 
de desemprego. 
 

Sob esse prisma, a flexigurança, na teoria, busca construir um mercado de 

trabalho flexível e inclusivo, com forte participação dos atores sociais. Ademais, propõe o 

equilíbrio da relação de trabalho flexível com um auxílio aos desempregados, pretendendo, 

ainda, a tutela de todos os trabalhadores independentemente da natureza do seu contrato, tudo 

a demandar atuação dos atores sociais em conjunto com o Estado. 

 

1.3.2 As alterações na organização do trabalho e o conceito clássico de subordinação 

jurídica 

 

Além dos efeitos da crise econômica, o Direito do Trabalho tem sofrido críticas 

decorrentes da revolução tecnológica e das alterações estruturais no modelo de organização e 

de aproveitamento do trabalho humano. 
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A Primeira Revolução Industrial foi marcada pela mecanização do processo 

produtivo, propiciada pela energia a vapor, utilizada para extração do minério, na indústria 

têxtil e na fabricação de bens antes produzidos manualmente. Na Segunda Revolução 

Industrial (1860 até a Primeira Guerra Mundial), ao lado do carvão, o petróleo ganhou relevo, 

a eletricidade passou a ser uma nova fonte de energia e novas invenções propiciaram o 

aumento do processo de mecanização da produção e a substituição de tarefas humanas. Após 

a Primeira Guerra Mundial, começaram a surgir grandes conglomerados industriais e 

bancários. E, após a Segunda Guerra Mundial, iniciou a Terceira Revolução Industrial ou 

“revolução tecnológica”, com o desenvolvimento de robôs, computadores e softwares com 

capacidade de realizar funções conceituais, gerenciais, administrativas e de coordenação do 

fluxo de produção, desde a extração da matéria-prima até a distribuição final do produto ou 

serviço, o que fez surgir presságios sobre o fim do emprego26. 

Essa revolução tecnológica passou a ser apontada como um dos principais 

geradores de impactos nas relações de trabalho, “seja como causa da redução de postos de 

trabalho, seja como uma das razões que conduziram a doutrina da flexibilização de normas e 

das próprias relações laborais” (BELTRAN, 2001, p. 197). 

Ao lado dessa evolução tecnológica, as formas de organização da força humana 

também impactaram as relações de trabalho. 

Durante a Segunda Revolução Industrial preponderou a organização da 

produção em série ou em massa, a grande fábrica alcançou alto grau de organização com base 

nas concepções fordistas e tayloristas: 

 
[nos] modelos desenhados pelo “fordismo” (aumento da produtividade pela 
estandardização dos produtos, pela verticalização da cadeia produtiva, e por uma 
nova organização do trabalho com ênfase na especialização do emprego) e pelo 
“taylorismo” (organização científica do trabalho e do controle dos tempos de 
execução) (BELTRAN, 2001, p. 195). 
 

                                                           
26 Conforme lembrou Silva, nas palavras de Rifkin, a revolução tecnológica caracterizou-se pela “invasão da 

última esfera humana – os domínios da mente – por robôs, computadores e softwares”, sendo as novas 
máquinas capazes de realizar e controlar, se não todas, a maior parte das atividades do processo de produção, 
gerando “graves consequências sobre o trabalho do homem” (RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos. 
Tradução de Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Makron Books, 1996, p. 63-64 apud SILVA, 2012, p. 98). 

 José Pinto Antunes (1957, p. 255-257), em 1957, previa efeitos catastróficos ao mercado do trabalho com o 
surgimento do “Robot” - “a máquina que se alimenta e trabalha sem a nossa intervenção”. Naquele tempo, no 
Brasil ainda pouco desenvolvido tecnologicamente, já se defendia que o trabalho humano subordinado, o 
grande peso para o desenvolvimento econômico, estava com seus dias contados em decorrência da ciência 
“cibernética”. O trabalho humano, nessa compreensão, estava perdendo espaço na produção de utilidades. O 
empresário estaria cada vez mais buscando excluir o trabalho subordinado, de forma que o contrato de 
trabalho teria perdido sua importância. E mais, o Direito do Trabalho, tido como um fator de desequilíbrio 
econômico, teria perdido o seu campo de atuação. 
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O taylorismo27 visava à eficiência do processo econômico e, por meio do 

parcelamento das tarefas e do controle rigoroso do trabalho, buscou eliminar o desperdício do 

tempo, com vistas a maximizar o rendimento do trabalho humano e da máquina padronizada 

utilizada pelo trabalhador. A tarefa de cada trabalhador passou a ser medida e identificada, 

sendo detalhadamente controlada. O trabalho exigido materializa-se em movimentos 

mecânicos, rápidos e repetitivos. Assim, ao administrador cabia o trabalho intelectual 

(organizar a produção e planejar tarefas) e ao trabalhador o trabalho manual. 

Henry Ford, empresário norte-americano, adotou os princípios científicos do 

taylorismo na produção de automóveis a partir de 1913, tornando referência “um método de 

organização do trabalho chamado de 'Fordismo-Taylorismo'” (SILVA, 2012, p. 99), 

caracterizado pela produção em série e pela padronização das peças que compõem o conjunto. 

Para ganhar eficiência, foi adotada a esteira rolante na linha de produção, na qual o 

trabalhador realiza suas atividades, nos moldes preconizados pelo taylorismo. 

Na Terceira Revolução Industrial, foram introduzidos alguns sistemas de 

gestão empresarial e do trabalho, destacando-se, como novo paradigma na organização da 

produção, o sistema denominado “toyotismo” ou “ohnismo”28. O modelo de produção japonês 

“toyotista” ganhou força e, nele, “prepondera a maior flexibilidade, como a subordinação a 

distância, eliminação de gerentes intermediários, criando-se outros mecanismos de controle, 

como o teletrabalho, controle de qualidade pelo próprio grupo etc.” (BELTRAN, 2001, p. 

195). 

O método de organização do trabalho denominado “toyotismo” objetivou 

elevar a produtividade e adaptar a empresa a ambientes de alta competitividade e a oscilações 

da demanda no mercado consumidor. Caracterizou-se por incorporar um processo produtivo 

flexível e enxuto, bem como por exigir o trabalho em equipe, composta por trabalhadores 

multifuncionais e capacitados para ocupar diversos postos de trabalho, realizar várias 

atividades e operar diferentes máquinas, de acordo com as necessidades da demanda. E, ao 

contrário da anterior produção em larga escala (economia de grande escala), defendeu-se a 

produção de acordo com a demanda do mercado consumidor e a redução de estoques 

(economia da flexibilidade – sistema de produção just in time).  

Nesse novo modelo organizacional, defendeu-se a empresa enxuta, que 

concentra em si apenas as atividades essenciais a seu objetivo principal, de forma que a 

                                                           
27 Denominação atribuída à teoria da administração científica formulada por Frederick Winslow Taylor. 
28 Sistema implementado na empresa automobilística Toyota, com base nas proposições do Engenheiro Taiichi 

Ohno. 
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subcontratação surgiu “como elemento chave no processo de produção”. A empresa “enxuta” 

reduz sua esfera produtiva e transfere boa parte das suas atividades para outras (SILVA, 2012, 

p. 100). 

Segundo Romita, a revolução tecnológica introduziu a informática, a robótica e 

a telecomunicação “nos métodos de organização do trabalho”, gerando a “superação dos 

processos de produção baseados no taylorismo e no fordismo” (2005, p. 42). 

Fala-se, então, que a grande indústria fordista, gigante e concentrada, sofreu 

um processo de fragmentação na busca pela ampliação da competitividade no mercado 

internacional, através do alcance de metas de economicidade sobre custos de mão de obra e de 

infraestrutura. A organização dos processos produtivos passou a seguir a dispersão em 

unidades produtivas autônomas, voltadas para especialidade e otimização dos resultados 

gerenciais, alavancando estratégias ligadas à terceirização, à redução da empresa, à qualidade 

total, à administração participativa etc. (FREITAS JÚNIOR, 2012, p. 54). 

Além disso, em razão da tecnologia, o trabalho na linha de montagem, ou seja, 

o trabalho de execução (manual), deu lugar ao “automatismo da fabricação” e, por 

conseguinte, houve uma redução da mão de obra. As fábricas tradicionais das primeiras 

revoluções industriais foram substituídas “por organizações flexíveis, baseadas nas noções 

toyotistas, sem rigidez, à base de relações contratuais flexibilizadas entre capitalistas e 

trabalhadores” (ROMITA, 2005, p. 43-44). 

Diante das crises econômicas já mencionadas, com foco na melhoria da 

produtividade, preconizou-se, no que toca à organização do trabalho, a flexibilização da 

gestão, que, segundo Romita (2005, p. 45): 

 
[…] redunda na criação de novos tipos de prestação de serviços, como a 
exteriorização ou subcontratação, contratos de duração determinada e teletrabalho, 
além do renascimento de formas arcaicas de execução do trabalho, como o trabalho 
em domicílio e a crescente utilização de serviços prestados por autônomos. 
 

Ante a dificuldade do sistema econômico de gerar empregos, surgiram formas 

atípicas de execução do trabalho, houve aumento de trabalhos informais e de trabalhadores 

autônomos, bem como o incremento de formas triangulares de relação de emprego. 

Além desses fatores externos à relação de emprego considerada 

individualmente, fala-se que a revolução tecnológica provocou alterações na própria relação 

entre empregado e empregador. O empregador passou a exigir mais versatilidade do 

trabalhador, que passou a ser plurifuncional (ou multifuncional). O empregado passou a 

ocupar uma posição, um cargo, com deveres, tarefas e colocação definidas na estrutura da 
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empresa. A prestação dos seus serviços passou a ser desenvolvida “com menos sujeição e 

mais colaboração, porque somente graças à adesão e ao envolvimento pessoal podem ser 

alcançados os objetivos flexíveis da organização flexível da empresa” (ROMITA, 2005, p. 

46). 

No que toca à relação de poder existente na relação de emprego, sustenta-se a 

supressão do poder de direção autoritário, por um controle próximo da autonomia: 

 
A relação inter-subjetiva entre empregado e empregador abandona o esquema 
descendente comando/obediência (isto é, subordinação), com a supressão do poder 
de direção autoritária, para assumir feição de mero controle, próximo da autonomia, 
o que caracteriza uma relação “plena”. Dá-se, em consequência – mais do que uma 
inversão de direção – uma revolução lógico-organizativa (ROMITA, 2005, p. 46). 
 

Nesse sentido, defende-se que os trabalhadores adquiriram “nova riqueza”, o 

conhecimento, a especialização profissional, o know how, de forma que eles passaram a ser 

capazes de entregar o resultado do seu trabalho, sem “a necessidade da rigorosa direção que 

tipifica o trabalho subordinado” (SILVA, 2012, p. 100). 

Esses fatores tanto externos quanto internos às relações de trabalho, 

inegavelmente, impactaram o conceito clássico de subordinação jurídica, vista como elemento 

definidor da relação de emprego, ou melhor, como elemento fundamental de um contrato 

caracterizado pelo trabalho remunerado prestado a um empregador, no estabelecimento deste, 

em regime de jornada integral e por prazo indeterminado. Tanto que se começou a defender 

que a subordinação, enquanto categoria jurídica, entrou em crise (ROBORTELLA, 1994, p. 

48-59) e, até mesmo, que precisa ser superada. 

Robortella e Peres, analisando todo esse cenário de alterações, observaram a 

tendência de celebração de contratos de atividade com o fim de afastar o elemento 

subordinação: 

 
As tendências do mercado de trabalho, nos países ricos e emergentes, apontam para 
novas formas de contratação, distintas da relação de emprego clássica. Os novos 
perfis da atividade econômica, as novas tecnologias, a crescente qualificação e 
requalificação profissional dos trabalhadores instalam um processo criativo de 
inserção no trabalho que vai paulatinamente se distanciando da subordinação 
jurídica. Proliferam contratos civis envolvendo a atividade humana em múltiplas 
dimensões e exibindo como parte nos contratos tanto pessoas físicas como jurídicas 
(ROBORTELLA; PERES, 2009, p. 15). 
 

Referidos autores destacaram, também, que, em razão das novas tecnologias e 

novas práticas gerenciais, os empregados têm-se tornado cada vez mais independentes, 

ficando difícil identificar ou palpar os traços caracterizadores da subordinação jurídica 

clássica. A valorização da capacidade intelectual dos trabalhadores fez deles detentores de 
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“parcela decisiva dos meios e modos de produção”, não sendo mais possível mensurar suas 

capacidades de trabalho em horas e peças produzidas (ou seja, pelo trabalho material), até 

porque muitos deles passaram a trabalhar em função de resultados. Tudo isso estaria 

comprometendo a “visão dicotômica tradicional” – trabalho subordinado e trabalho autônomo 

(ROBORTELLA; PERES, 2009, p. 17-19). 

Com base na doutrina italiana, Silva (2012, p. 98) destacou a necessidade de 

superação dessa dicotomia por uma visão tricotômica: autonomia, subordinação e 

parassubordinação. Chamou atenção para a oportuna e necessária tipificação do trabalho 

coordenado, característico da relação de trabalho parassubordinado. Em suas palavras, essa 

modalidade de trabalho “está em sintonia com as tendências do mundo empresarial, de 

recurso às terceirizações e trabalhos temporários, pois os empresários pós-fordistas aspiram 

cada vez mais contar com trabalhadores não dependentes de si”. 

Ao que se vê, no fundo, com base nos impactos da globalização, da revolução 

tecnológica, da novas formas de organização empresarial e de gestão da força de trabalho e da 

elevada concorrência internacional, visando aumentar a produtividade e a competitividade das 

empresas, bem como contornar os efeitos deletérios do denominado desemprego estrutural, as 

propostas flexibilizadoras da legislação laboral vêm buscado sustentar outras modalidades de 

conexão do trabalho humano, ou melhor, do ser humano à economia, afastando a centralidade 

do trabalho e do emprego no Direito do Trabalho.  

 

1.3.3 Avaliações críticas ao posicionamento teórico contrário à centralidade do emprego no 

Direito do Trabalho 

 

1.3.3.1 Argumentos exacerbados do neoliberalismo 

 

Segundo Delgado (2015, Maurício, p. 93), a centralidade (ou não) do trabalho e 

do emprego no sistema “econômico-social capitalista” decorre, essencialmente, de “uma 

escolha”, “uma decisão – qualquer que seja o plano de conhecimento considerado, quer 

filosófico, político, econômico ou cultural”. 

Nesse sentido, a hegemonia do neoliberalismo nas últimas décadas influenciou 

o desenvolvimento de uma corrente de “desconstrução da matriz teórica afirmativa da 

centralidade do trabalho e do emprego na sociedade democrática contemporânea e no sistema 

econômico-social capitalista”. Uma opção que tem buscado concentrar os esforços do Estado 
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e da sociedade na “gestão da moeda”, privilegiando o “capital financeiro-especulativo” em 

detrimento do trabalho e do emprego (DELGADO, Maurício, 2015, p. 94). 

A análise acrítica da revolução tecnológica, das novas formas de organização 

produtiva e das altas taxas de desemprego favoreceu a defesa de um movimento teórico 

segundo o qual o trabalho perdeu sua importância “na estrutura e dinâmica do novo 

capitalismo” e o emprego, a principal forma de inserção do trabalhador na economia até 

então, está em desacordo com a nova realidade (DELGADO, Maurício, 2015, p. 94). 

Essa decisão neoliberal de abandonar o valor do trabalho nesta fase do 

capitalismo tornou-se um fato que impacta “a raiz cultural da democracia social 

contemporânea (consistente no primado do trabalho e do emprego)”, “a concepção filosófica 

democrática subordinada da economia à política” e desestrutura “o sistema jurídico de 

valorização material e moral do indivíduo que trabalha” (DELGADO, Maurício, 2015, p. 95). 

A linha interpretativa neoliberal apoiou-se no desemprego estrutural e na 

desvalorização do trabalho e do trabalhador, sem uma avaliação crítica sobre o fato de esses 

fatores terem resultado, em sua essência, da própria política pública econômica ultraliberal 

observada pela maior parte dos países capitalistas ocidentais desde a década de1970. 

Não se tem observando, por exemplo, que, desde a década de 1920, durante 

período em que vigia o liberalismo econômico, os países da Europa Ocidental vêm sofrendo 

com elevados índices de desemprego29. Além disso, esqueceu-se de analisar que foi o modelo 

intervencionista, marcado pela atuação do Estado na economia, maior restrição ao mercado 

financeiro, mais legislação trabalhista e valorização do trabalho e do emprego, que “salvou o 

sistema econômico-social de mercado”, viabilizando “um período mais abastado e equânime 

do capitalismo” (DELGADO, Maurício, 2015, p. 96). 

O argumento segundo o qual o avanço tecnológico teria retirado a importância 

do trabalho e do emprego no capitalismo contemporâneo foi exagerado e assentou-se em 

premissa falha. Ao contrário da visão catastrófica, as inovações tecnológicas não só eliminam 

postos de trabalho, elas também criam novas funções, profissões e emprego, além expandirem 

o mercado consumidor. 

                                                           
29 Citando Hobsbawn, Delgado destacou que, nos anos 1920, o desemprego alcançava índices muito superiores 

até mesmo aos contemporâneos: ilustrativamente, “'entre 10% e 12% na Grã-Bretanha, Alemanha e Suécia, e 
nada menos de 17% a 18% na Dinamarca e na Noruega'”. Na década de 1930, cerca de “'22% a 23% da força 
de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da noruega, 32% da 
dinamarquesa', além das 44% da alemã” (HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos – o breve século XX – 
1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 95 apud DELGADO, 2015, p. 95). 
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Não há evidência de relação clara e automática entre desenvolvimento 

tecnológico e desemprego, até porque, se assim fosse, países menos desenvolvidos 

tecnologicamente teriam baixas taxas de desemprego. 

Com a evolução tecnológica algumas funções e profissões são extintas, mas 

outras surgem, assim como aparecem novas necessidades para o mercado de trabalho. A 

tecnologia também aumenta a produtividade, e isso não necessariamente significa prejuízo ao 

trabalhador, pois o aumento da produtividade pode baratear os produtos e aumentar o 

consumo, impulsionando a produção e a necessidade de trabalho humano. Não se pode 

esquecer, ainda, que os avanços científicos propiciaram o aumento da expectativa de vida, 

ampliando o mercado consumidor, inclusive, apresentando novas necessidades ao mercado de 

trabalho (v.g., clínicas de repouso especializadas no cuidado com idosos). 

Assim, apesar do apelo argumentativo com foco no lado sombrio, a revolução 

tecnológica apresenta efetivos positivos, que podem ser incentivados por políticas públicas 

direcionadas à geração de emprego, incentivando o aperfeiçoamento e a inovação tecnológica. 

No que toca ao argumento generalista segundo o qual as novas formas de 

organização do trabalho teriam extirpado a grande indústria, a produção em massa e o 

trabalho desqualificado e segmentado do fordismo-taylorismo, abalando as estruturas do 

Direito do Trabalho e da relação de emprego, fala-se que ele se distanciou da realidade, para 

reforçar uma estratégia de convencimento no plano cultural (ideológico). 

Existem “incontáveis exemplos dos modelos de megaplantas empresariais”, 

que continuam buscando a economicidade que esse modelo proporciona na produção massiva 

de mercadorias, principalmente no tocante à organização e racionalização do estabelecimento, 

treinamento do trabalhador, desenvolvimento, aplicação e segurança na tecnologia 

empregada. Constatação essa evidenciada na adoção excessiva da “terceirização trabalhista”30 

dentro da grande indústria (DELGADO, Maurício, 2015, p. 50;98). 

                                                           
30 Lembra-se que “terceirização trabalhista” não se confunde com “terceirização empresarial”. Terceirização 

trabalhista caracteriza-se pela inserção, “no interior da relação efetiva entre trabalhador e seu tomador de 
serviços”, de uma empresa intermediária (prestadora de serviços) que responde pelo vínculo de emprego com 
o obreiro. Noutros termos, por meio de uma fórmula jurídica, o real empregador (tomador de serviços) deixa 
de sê-lo, transferindo essa responsabilidade para terceiro (prestador de serviços). Na “terceirização 
empresarial” (ou subcontratação empresarial ou descentralização empresarial), tem-se a “descentralização 
empresarial, em favor de outra empresa, a qual preserva planta empresarial e empregados próprios” 
(DELGADO, 2015, p. 45). 

 Viana (2017, p. 14-15) fala em terceirização interna e externa, duas faces de um mesmo fenômeno. Na 
terceirização interna, “a empresa traz trabalhadores alheios para dentro de si”. Na terceirização externa, “[a 
empresa] joga para fora de si não só trabalhadores seus, como etapas de seu ciclo produtivo”. Nesse segundo 
caso (também denominado pelos economistas de outsourcing ou putting-out e, pelos juristas, de 
subcontratação), o autor ressalta que a “terceirização leva à terciarização”. 
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Além disso, as mudanças nas organizações empresariais e na organização da 

força de trabalho não foram, nem são, uniformes, muito menos universais, elas sempre 

variaram conforme a região, a economia, o segmento empresarial e a política trabalhista 

adotada pelo Estado. Muitos países não avançaram em técnicas de gestão, como exemplo, a 

China. A tão falada multifuncionalidade do trabalhador também encontra limites não só no 

que toca aos trabalhos que exigem pouca qualificação técnica, bem como na ineficiência 

produtiva que ela pode gerar ao exigir muitas funções de uma só pessoa. A terceirização 

trabalhista encontra diferenças em cada país, sofrendo forte impacto da política trabalhista 

adotada. E o sistema toyotista não foi adotado de forma plena e uniforme, e sim parcial, em 

face da combinação de técnicas de administração e gestão da força de trabalho, com vistas ao 

abandono dos patamares de reciprocidade conferida ao trabalho. 

Nesse sentido, destacou Maurício Delgado (2015, p. 52): 

 
No fundo, grande parte das vezes, o toyotismo é adotado de modo apenas parcial, de 
maneira a permitir o manejo combinado, pelo capitalista, de técnicas oriundas de 
distintos métodos de administração empresarial e de gestão de força de trabalho, 
inclusive o tão anacrônico taylorismo. Na verdade, o que tem sido abandonado nas 
últimas décadas é a reciprocidade trabalhista elogiada pelo fordismo (reciprocidade 
material e cultural quanto ao trabalho), em direção a modalidades de administração 
de mão de obra cada vez menos retributivas do trabalho. Não se trata de uma 
acumulação flexível, como prefere brandir a literatura das últimas décadas – termo 
algo eufemístico para descrever o presente contexto capitalista –, mas, de modo 
prioritário, de uma acumulação sem reciprocidade, de um capitalismo sem controles 
civilizatórios. 
 

1.3.3.2 O valor-trabalho na economia contemporânea: centralidade econômica e social do 

trabalho 

 

Merçon (2007, p. 98), com base na economia política, apresentou elementos 

para destacar que, apesar de todas as mencionadas alterações nas relações laborais, a 

centralidade do trabalho, em especial do emprego, e sua afirmação continuam sendo 

fundamentais para a democracia social no mundo contemporâneo, de forma a preservar certa 

função social à economia, bem como garantir racionalidade no desenvolvimento econômico e 

na distribuição de riqueza. O trabalho humano continua sendo elemento imprescindível para a 

produção capitalista, assim como a essência das relações de trabalho continua sendo “a 

expropriação do trabalho alheio, com finalidade produtiva”. 

Em primeiro lugar, Merçon (2007, p. 99) destacou que, pela visão da economia 

política clássica, o trabalho produtivo foi restringido à “atividade humana que se incorpora à 

mercadoria palpável”, o que não se mostra consentâneo com a realidade. 
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Segundo Smith31 (1960, p. 413-415 apud MERÇON, 2007, p. 99), o trabalho 

produtivo concretiza-se numa mercadoria vendável, que perdura após o término do trabalho, 

já o trabalho improdutivo extingue-se no momento da produção (v.g., trabalho intelectual). 

Para Marx32 (2005, p. 578 apud MERÇON, 2007, p.99), o trabalho produtivo é aquele que 

gera mais-valia (diferença entre o valor incorporado a um bem e a remuneração do trabalho 

utilizado na sua produção). 

Essa leitura que restringe o trabalho produtivo à materialização de mercadoria 

mostrou-se consentânea com o momento em que foi estruturada – dominação industrial, no 

qual era pouco expressiva a prestação de serviços. Por isso mesmo, ela não se coaduna com a 

sociedade pós-industrial, na qual os modelos de organização do trabalho passaram a dar 

destaque ao conhecimento e ao trabalho intelectual, que “produzem ainda mais valor 

econômico que o trabalho material ou imediato, mesmo no âmbito industrial, na medida em 

que a informação e a informatização potencializam a própria produção dos bens materiais” 

(MERÇON, 2007, p. 99-100). 

Em segundo lugar, continuando sua análise, Merçon (2007, p. 101) destacou a 

teoria do valor-trabalho, que extrai o valor econômico da produção, e não do mercado, tendo, 

por conseguinte, o trabalho como “centro da criação de valor na economia, advindo daí a ideia 

de centralidade do trabalho”. 

Na época do domínio industrial, David Ricardo33 (1982, p. 43-44 apud 

MERÇON, 2007, p. 101), aprimorando a teoria de Smith, formulou sua teoria do valor, pela 

qual um bem, para ser considerado mercadoria, deve ter um “valor de uso”, isto é, deve ter 

uma utilidade, e, além disso, um valor de troca, representado pela proporção de sua troca por 

outras mercadorias ou dinheiro. Esse valor de troca decorreria de duas fontes: sua escassez e a 

quantidade de trabalho necessário para sua produção.  

Marx34 (2005, p. 63-68 e 605-609 apud MERÇON, 2007, p. 101), partindo de 

David Ricardo e de Smith, observou que a troca de mercadorias, que são produtos do trabalho 

e reflexos da divisão social do trabalho (cada homem depende do esforço alheio para 

satisfazer suas próprias necessidades, pois ele não pode produzir tudo que necessita), é a troca 

do próprio trabalho, que contém o valor. Então, formulou sua concepção de mais-valia, 

resumida na ideia de “trabalho alheio não-pago”. A quantidade de trabalho prestado seria 

                                                           
31 SMITH, Adam. A riqueza das nações. Freitas Bastos, 1960, 1v. 
32 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Civilização Brasileira, 2005, l. I., v. I. 2. 
33 RICARDO, David. Princípios de Economia Política e Tributação. Victor Civita, 1982. 
34 MARX, op. cit., p. 63-68 e 605-609. 
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fragmentada em: trabalho necessário – equivalente ao valor pago pelo capitalista pela força de 

trabalho; trabalho excedente ou mais-valia. “Ou seja, o capitalista paga o preço da força de 

trabalho e recebe em troca o direito de dispor daquela força viva, excluindo o trabalhador da 

participação no produto excedente o conteúdo do valor” (MERÇON, 2007, p. 101, grifo do 

autor) 

Em contraponto à teoria do valor-trabalho, surgiu a teoria do valor-utilidade, 

para quem a fonte do valor econômico é a utilidade subjetiva do bem, sendo definido de 

acordo com o comportamento do consumidor, ou seja, pelo mercado. 

No fim do século XIX, foi desenvolvida a ideia do valor-utilidade marginal, 

segundo a qual o aumento do consumo de um bem diminui a satisfação que ele proporciona 

(utilidade marginal), com isso o valor de utilidade desse bem varia de acordo com o aumento 

ou diminuição da sua oferta. Surgiu, então, a tese de que o preço de um bem é estabelecido 

pelo mercado, “pelo encontro das curvas de demanda e oferta”. Essa teoria afastou o trabalho 

da centralidade da economia, já que ele não é considerado o conteúdo do valor de troca, e sim 

fator de produção, ao lado do capital e dos recursos naturais (MERÇON, 2007, p. 102). 

Apesar da contraposição dessas duas teorias, Merçon (2007, p. 102) destacou 

uma complementariedade entre elas, de forma que, na análise econômica sob qualquer uma 

das teorias, o trabalho não perde seu valor. De um lado, a concepção do valor-trabalho é 

macroeconômica e pouco operacional no cotidiano e na individualização da economia, o que 

é suprido pela teoria do valor-utilidade. De outro lado, se o preço é ditado pelo mercado, não 

o é aleatoriamente, não derivando exclusivamente das curvas de demanda e oferta, antes dessa 

análise, são considerados “uma complexidade de fatores, que incluem logicamente o valor da 

força de trabalho”. 

Nesse passo, apesar de, no capitalismo contemporâneo, o valor de troca de uma 

mercadoria não equivaler exatamente à quantidade de trabalho necessário para produzi-la tal 

como na época da grande indústria, o trabalho continua sendo elemento essencial para a 

produção capitalista, apenas não sendo possível mensurar o valor-trabalho no preço do 

produto, que mistura outras forças produtivas. 

O trabalho humano, como todas as demais forças produtivas, tem o poder de 

influir no preço do produto pelo mercado e, por consequência, gerar lucro ao capitalista, de 

forma que a lógica da extração da mais-valia subsiste, com características peculiares na pós-

indústria – não é mensurável e é potencial, como resumiu Merçon (2005, p. 119-120; 2007, p. 

102-103): 
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Partindo-se da premissa de que todas as forças produtivas têm o potencial de influir 
na estipulação do preço do produto pelo mercado – e, por conseguinte, na geração 
do lucro do capitalista –, e reduzindo-se a análise ao trabalho vivo, deduz-se que a 
lógica da extração de mais-valia subsiste no capitalismo contemporâneo. Apenas, a 
mais-valia pós-industrial será sempre não-mensurável (ainda que se trate de 
produção material, que terá, de todo modo, algum traço ou componente imaterial, 
além de sujeitar seu valor de troca às flutuações do mercado). Será, ainda, mais-valia 
potencial, que decorre do fato de o capitalista ter à sua disposição a força de trabalho 
alheia, com a potencialidade de extrair dali um produto excedente, do qual se 
apropria. Por outro lado, será extraível de todo e qualquer trabalho alienado à 
produção capitalista, seja ele material ou imaterial; braçal, afetivo ou intelectual. 
 

Assim, ainda que se pregue que o trabalho imediato ou material esteja 

diminuindo com o avanço tecnocientífico e a automação, o capital não se reproduz sem o 

trabalho humano, e mais, o aumento do trabalho imaterial não tem o condão de subverter a 

lógica capitalista que perdura desde a Revolução Industrial. A lógica da extração de mais-

valia persiste no capitalismo contemporâneo. A diferença está no fato de que, na era do 

capitalismo industrial, era mais fácil mensurar o valor do trabalho na mercadoria produzida, 

já, na era “pós-grande indústria”, o preço do produto, além da oferta e da procura, refleti uma 

quantidade enorme de forças produtivas distintas e não quantificáveis (v.g., conhecimento 

tecnocientífico no desenvolvimento do produto e valor da marca) (MERÇON, 2005, p. 119-

120; 2007, p. 103). 

Além disso, Merçon  (2007, p. 104) destacou que, ainda que a reorganização 

produtiva do capital tenha apresentado uma alteração qualitativa e ampliativa das formas de 

exploração do trabalho, seja na indústria informatizada, seja no setor de serviços, e, no 

aspecto meramente econômico, o trabalho não esteja ocupando o centro da fonte de criação de 

valor de troca das mercadorias, ele (trabalho) não perdeu a sua centralidade social enquanto 

elemento essencial de realização da pessoa humana, considerada em sua individualidade 

(sobrevivência e dignidade) e enquanto ser social (integração social). Assim, chamou a 

atenção para a importância da centralidade do trabalho não só econômica, mas também social, 

que também vem sendo anulada pelo pensamento hegemônico ultraliberal. 

Nesse sentido, reforçando a centralidade do trabalho, em especial do emprego, 

no Direito do Trabalho contemporâneo, Maior (2007, p. 17-28) destacou que, apesar da 

premonição catastrófica do fim do emprego, este não acabou, principalmente em países 

economicamente debilitados como o Brasil. 

Em suas palavras, o singelo andar pelas ruas evidenciam um enorme número 

de pessoas, nos mais variados seguimentos da economia, desenvolvendo suas atividades 

laborais “em condições típicas de um empregado”, sendo raros os casos de verdadeiros 
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“empreendedores”, dotados de capacidade intelectual que lhes dê condições de trabalhar por 

conta própria (MAIOR, 2007, p. 19-20). 

A lógica capitalista persiste e se assenta na venda da força de trabalho livre 

(assalariada) por pessoas desprovidas de capital, com vistas à aquisição de valor monetário 

necessário para sua sobrevivência e para o consumo, a um capitalista que extrai do trabalho 

prestado a fórmula da reprodução de seu capital (lucro). Essa relação de trabalho, denominada 

relação de emprego, que foi alvo da incidência de normas jurídicas que resultaram no Direito 

do Trabalho. E, enquanto persistir a lógica capitalista, fora do “encastelado mundo das 

teorias”, o emprego não deixará de existir, bem como não deixará de ser centro de criação de 

valor na economia, mesmo com a reestruturação da organização produtiva (MAIOR, 2007, p. 

19-23). 

 

1.3.3.3 O risco da adoção das propostas de flexibilização, desregulamentação ou flexigurança 

como instrumento de combate à crise econômica 

 

Conforme visto nas subseções 1.3.1 e 1.3.2, com amparo na crise econômica, 

nos argumentos do desemprego estrutural e de que a rigidez da legislação trabalhista impede o 

desenvolvimento econômico, bem como dificulta as empresas no cenário competitivo do 

capitalismo contemporâneo, vêm sendo difundidas propostas de flexibilização dos direitos do 

trabalhador ou de desregulamentação das relações laborais. 

Não há uniformidade conceitual e, segundo a doutrina, a flexibilização 

apresenta diversas modalidades. Defensores desse movimento, apontam aspectos favoráveis 

decorrentes do afrouxamento das regras trabalhistas, tais como a redução da jornada de 

trabalho ou salarial, que poderia aumentar postos de trabalho, e a desoneração da folha de 

pagamento, que poderia reverter em capital para investimento na empresa e criação de postos 

de trabalho. O principal argumento é o de que somente com a flexibilização da legislação do 

trabalho e das condições em que este é prestado será possível aumentar o número de 

empregos e os lucros das empresas, favorecendo a economia. 

Enxergando nocividade na tendência de retirada de direitos dos trabalhadores, 

parte da doutrina sustenta que a flexibilização sob as vestes de um instrumento para o 

incremento econômico não significa modernização ou adequação da legislação à realidade 

social, e sim uma desestruturação do Direito do Trabalho, que retira sua essência e seus 

objetivos. 
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Como ressaltou Maior (2007, p. 18), sob o enfoque flexibilizador, amparado 

em “premonições”, o problema agrava-se na tentativa de “mudar, hoje, uma norma jurídica 

que tem relevância fática atual, com o argumento de que um dia a realidade social vai mudar, 

sem sequer se preocupar em dizer quando, como e onde isto vai ocorrer”. 

Com amparo em dados, essa corrente doutrinária crítica observa que, na 

prática, principalmente a partir do ano de 2008, o processo de flexibilização das leis 

trabalhistas em diversos países ocidentais, em especial europeus, não alcançou os fins 

brandidos: os índices de desemprego continuaram altos, houve diminuição no nível salarial e 

incentivo para relações laborais precárias (v.g., contratos por prazo determinado), 

enfraquecimento dos sindicatos e diminuição dos recolhimentos devidos ao Estado. 

Robortella (1994, p. 112), em 1994, apontou a falibilidade das propostas 

flexibilizadoras: 

 
A flexibilidade realmente não produziu os resultados esperados, no campo da 
melhoria das condições de vida do trabalhador. O desemprego continua grande nos 
países europeus e os padrões salariais não apresentam elevações; ao contrário, 
mostram-se inferiores aos de outras épocas. 
 

Nesse sentido, segundo Nasihgil e Duarte (2015, p. 125), apesar dos esforços 

da doutrina favorável à flexibilização, informações compiladas por organizações laborais 

mundiais demonstraram que políticas flexibilizadoras geraram efeitos contrários: 

 
A OIT – Organização Internacional do Trabalho, órgão máximo da regulamentação 
trabalhista em nível mundial, acompanhando o posicionamento de seu membro 
Raymond Torres, tem rebatido com vigor a atitude dos países europeus, e 
principalmente dos PIIGS – grupo formado pelos principais países em crise: 
Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha (Spain, em inglês) –, em aniquilar os 
Direitos Trabalhistas na desesperada busca por uma solução. Um relatório expedido 
por tal organização, denominado de “Global Employment Outlook – April 2012 
Projections”, afirmou categoricamente que as políticas de austeridade adotadas por 
governos da União Europeia fizeram com que o índice de desemprego nos países em 
recessão apenas aumentasse (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 
2012). Outro relatório não menos importante, o “Trade and Development Report, 
2012”, expedido pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 
desenvolvimento – UNCTAD, também argumenta que o paradigma da flexibilidade 
do mercado de trabalho, além de ter falhado ao tentar reduzir o desemprego, tende a 
agravá-la. Se a produtividade global cresce sem um aumento proporcional dos 
salários, a demanda ficará aquém do potencial de produção, reduzindo, assim, a 
capacidade de utilização e, consequentemente, os lucros e os investimentos. 
 

Analisando a flexigurança, que vem sendo difundida e incentivada nos países 

integrantes da União Europeia com a proposta de uma dupla segurança (empregadores – com 

melhor gestão dos recursos humanos – e trabalhadores – com melhor integração social nos 

períodos de desemprego), Costa (2009, p. 139) destacou os desafios da sua aplicação, pois, 
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apesar de teoricamente carregar ideias de justiça e inclusão social, carece de condições 

propícias para adaptar-se aos mercados de trabalho. 

Costa (2009, p. 125) observou, ainda, que a proposta de flexigurança 

disseminada para construção de um mercado de trabalho flexível e inclusivo assentou-se no 

“triângulo dourado” dinamarquês: “mercados de trabalho flexíveis, sistemas de bem-estar 

fortes e políticas activas do mercado de trabalho”. Trata-se de três fatores essenciais que, no 

cenário econômico, político e social da Dinamarca35, explicaram a alta taxa de emprego 

alcançada naquele país com a política da flexigurança. 

Lembrou, também, que referidos fatores decorrentes de um processo histórico, 

baseado na assunção de compromissos entre os atores sociais, na evolução do Estado-

Providência e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para dar melhor tratamento 

ao trabalhador desempregado, impedem a simples transposição do modelo dinamarquês para 

outros contextos, tais como o de Portugal, ainda mais se os argumentos dominantes forem a 

produtividade e a competitividade, que retiram toda a humanização da proposta modernizante 

do Direito do Trabalho. Até porque tal postura torna a flexigurança um instrumento de 

facilitação dos despedimentos ou estratégia para perpetuar empregos precários ou para tornar 

“boas referências” as várias formas de contratos atípicos, isto é, “contratos a prazo, trabalho 

temporário, trabalho independente (e falso trabalho independente) ou por conta própria, 

trabalho a tempo parcial, teletrabalho, trabalho clandestino” (2009, p. 140). 

Nesse sentido, seja sob a denominação de desregulamentação, flexibilização ou 

flexigurança, se a proposta de tornar menos rígida a legislação trabalhista é vista como 

instrumento de superação dos desafios da globalização e da crise econômica, ela se torna 

argumento de convencimento e mecanismo de supressão de direitos trabalhistas e de 

mercantilização da mão de obra, encontrando obstáculo no princípio da vedação do retrocesso 

social, também denominado princípio do não-retrocesso social.  

Como pontuou Sarlet (2012, p. 467), ante a “nefasta tentativa de implantar um 

Estado minimalista à feição dos projetos globalizantes do modelo econômico e da ideologia 

neoliberal”, a proibição do retrocesso social no âmbito dos direitos fundamentais sociais 

                                                           
35 Para fins de comparação, não se pode perder de vista alguns pontos importantes da realidade dinamarquesa: 

(i) possui cerca de 5,4 milhões de habitantes, com um nível de proteção social elevadíssimo e uma baixa taxa 
de desemprego; (ii) é fácil dispensar o trabalhador; (ii) o trabalhador dispensado recebe 96% do seu salário 
durante 4 anos, sendo que, durante os primeiros 6 meses, tem que participar de programa de formação 
profissional e, após esse período, deve procurar emprego e, se recusar proposta conveniente, perde o 
benefício; (iii) o intervencionismo do Estado é considerado fraco; (iv) o sindicalismo tem força considerável, 
contando com 80% da população ativa sindicalizada; (v) há uma diferença muito pequena entre os menores e 
os maiores salários (proporção de 1 para 10); (vi) há uma cultura de compromisso entre os atores sociais 
envolvidos, e não de litígio (COSTA, 2009, p. 128-130). 
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representa importante instrumento jurídico para afirmação do “Estado necessário”, do Estado 

capaz de garantir, eficazmente, “nunca menos do que uma vida com dignidade para cada 

indivíduo e, portanto, uma vida saudável para todos os integrantes (isolada ou coletivamente 

considerados) do corpo social”. 

Os direitos trabalhistas são direitos sociais, direitos fundamentais que foram 

paulatinamente reconhecidos nos textos constitucionais no curso do processo evolutivo de 

exploração do trabalho humano. E, uma vez conquistado, o direito fundamental social 

constitui-se um direito subjetivo e uma garantia institucional, de forma que qualquer medida 

estatal que tenha por fim destruí-lo ou reduzi-lo, ou melhor, que ameace o padrão de prestação 

alcançado, carrega o vício da inconstitucionalidade. Nesse passo, lembrando Canotilho e 

Moreira36, Sarlet destacou que, na perspectiva subjetiva, o direito fundamental social assume 

a condição de direito de defesa “contra medidas de cunho retrocessivo” (2012, p. 449). 

Como avanços da humanidade, os direitos sociais carregam a característica da 

progressividade, de forma que, em razão das alterações sociais e econômicas, eles comportam 

mutabilidade com vistas à progressão, isto é, ao acréscimo da carga de fruição, sendo que 

qualquer medida tendente à retrocessão deve ser acompanhada de uma medida compensatória 

capaz de manter padrão semelhante de proteção social (BONNA, 2008, p. 63). 

Essa análise progressista, no cenário brasileiro, conforme observaram Nasihgil 

e Duarte (2015, p. 130), encontra assento na Constituição Federal que, além de reconhecer 

explicitamente os direitos trabalhistas como direitos sociais, no caput do art. 7º37, impede a 

criação de regras que piorem as condições sociais dos trabalhadores e, no § 2º do art. 11438, 

determina que a atuação do Poder Judiciário, na solução de dissídios coletivos, respeite as 

garantias legais mínimas e as normas coletivas antecedentes. Essa progressividade é 

potencializada pelo princípio da proteção que impede recuos nas condições sociojurídicas dos 

trabalhadores e impõe o avanço qualitativo e quantitativo para retificação jurídica da 

desigualdade entre capital e trabalho. 

Por isso mesmo, segundo Delgado (2009), o texto constitucional brasileiro, 

consagrou meios de adequação da legislação trabalhista sem que o Direito do Trabalho perca 

                                                           
36 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: 

Coimbra, 1999, p. 474-475. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da 
Constituição. Coimbra: Coimbra, 1991, p. 131. 

37 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: […] (BRASIL, 1988, grifou-se). 

38 Art. 114 […]. § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às 
mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho 
decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as 
convencionadas anteriormente (BRASIL, 1988, grifou-se). 
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sua “essência” e seus “objetivos cardeais”, “sempre por meio da negociação coletiva 

trabalhista” e em hipóteses restritas, elevando as condições de pactuação da força de trabalho. 

A flexibilização exacerbada descaracteriza o Direito do Trabalho, aproximando-o 

“injustificadamente do Direito Obrigacional Civil”, fazendo com que “sua função indutora da 

inclusão social, da distribuição de renda, indutora da construção de cidadania no plano largo 

da própria sociedade,” esvaia-se. 

 

1.3.3.4 Alterações no exercício do poder empregatício 

 

Entendida como contraface do poder empregatício, a noção clássica de 

subordinação jurídica foi impactada pelas alterações no exercício daquele poder. 

Como visto na subseção 1.3.2, com base na análise generalizada das mudanças 

nos modos de trabalhar decorrentes do avanço tecnológico, da descentralização produtiva e 

das novas formas de organização da força de trabalho, posicionamento doutrinário firmou-se 

no sentido de que a subordinação jurídica perdeu seu valor enquanto categoria jurídica e sua 

capacidade de identificar a relação de emprego. 

A par desse entendimento, outro posicionamento foi defendido no sentido de 

que, além de não ter havido a propalada universalização dos novos modos de organização da 

mão de obra e nem a transformação generalizada das relações de trabalho, o conceito de 

subordinação não perdeu sua importância, muito menos o poder empregatício deixou de 

existir. Esse poder apenas adaptou-se às inovações na organização e gestão do trabalho, 

passando a ser exercido de forma mais complexa, mais difusa e disfarçada, embora, ao mesmo 

tempo, mais intensa, impondo a necessidade de o Direito do Trabalho continuar a discipliná-

lo, buscando o reequilíbrio jurídico das partes na relação de trabalho. 

Com os avanços tecnológicos, trabalhadores de determinados setores da 

indústria, além de manusear materiais, passaram a controlar automações complexas. No 

mesmo passo, trabalhadores do setor de serviços puderam ter boa parte das suas atividades 

executivas e repetitivas substituídas ou reorganizadas pelas ferramentas da informática. Além 

disso, o trabalhador passou a poder realizar suas atividades fora do estabelecimento 

empresarial do empregador, sem prejuízo do controle e direção. 

A reestruturação empresarial enxugou algumas empresas, que transferiram 

parte dos seus ciclos produtivos para outras menores, com pouca ou nenhuma visibilidade. 

Esse processo de exteriorização permitiu aos trabalhadores que antes produziam dentro da 

fábrica passassem a produzir em seus domicílios. A empresa chegou ao lar (VIANA, 2000, p. 
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162), gerando a figura do teletrabalho, que pode ser considerado como “toda forma de 

trabalho a distância, desenvolvido por meio do uso das tecnologias de informática e 

telemática” (SILVA, 2004, p. 122). 

Nesse cenário, de acordo com as peculiaridades de cada Estado, novos modelos 

de organização do trabalho surgiram, de forma distinta do modelo industrial tradicional, 

marcado pela “sincronização dos tempos de trabalho, pela concentração dos espaços e pela 

rigidez nos modos de execução do trabalho”. As novas teorias de gerenciamento passaram a 

centralizar-se na ideia da “autonomização do trabalhador subordinado”39 (PORTO, 2008, p. 

88;90). 

A estratégia empregada passou a ditar que somente a qualidade profissional e a 

polivalência permitem a produção diversificada e de alta qualidade demandada pelo mercado. 

Com isso, o trabalhador que apenas manipulava materiais sob controle de tempo, espaço e 

modo de execução passou também a tratar informações mais complexas, com maior 

flexibilidade do local, do tempo e das modalidades de execução das suas atividades. Em 

contrapartida, passou a ser exigida dele maior qualificação, acompanhada de maior 

responsabilidade pelos resultados. 

O empregado passou a laborar em função dos resultados, de forma que o 

contrato de trabalho passou a ter por objeto, além do trabalho de produção direta e 

mensurável, o resultado, o que o aproximou mais do trabalhador autônomo. 

O poder empregatício aparentemente atenuou-se, tornando-se pouco 

perceptível. Ele passou a ser um poder mais funcional, não se exteriorizando em ordens 

diretas e constantes, no controle rígido, na heterodireção patronal intensa. Até porque, o 

empregado mais capacitado tem mais liberdade no exercício das suas atividades e o controle 

do empregador passou a ser feito também sobre o resultado do trabalho. Além disso, o 

empregador descentralizou o poder, horizontalizando a estrutura empresarial e atribuindo ao 

empregado (colaborador) “uma esfera de inciativa e de responsabilidade” (PORTO, 2008, p. 

91). 

Novas regras de gestão e procedimentos de avaliação dos resultados passaram 

a ser adotadas, viabilizando a interiorização do poder empregatício, tornando o trabalhador o 
                                                           
39 Relembrando as observações de Supiot, Porto destacou cenários bem representativos das alterações no modo 

de gerenciamento do trabalho humano: se Charles Chaplin fosse filmar os “Tempos modernos”, atualmente, a 
fábrica retratada e que “serviu de referência ao Direito do Trabalho” teria que ser substituída por “indústrias 
ultra-modernas” que “continuam a funcionar com os trabalhadores subordinados”, mas Carlitos não se 
encontraria na esteira como uma “engrenagem ajustada no ritmo da máquina”, e sim “em meio aos 'círculos 
de qualidade', aos 'contratos de objetivos' previamente negociados e às reuniões anuais de avaliação” 
(SUPIOT, Alain. Les nouveaux visages de la subordination. Droit Social, Paris, Éditions Techniques et 
Économiques, n. 02, p. 131-145, fev. 2000, p. 131 apud PORTO, 2008, p. 86-87). 
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controlador do seu próprio trabalho, o membro de uma organização com a qual compartilha os 

objetivos empresariais. A política remuneratória é um bom exemplo disso, pois, ao ganhar de 

acordo com sua produção, o empregado pôde gerenciar a sua produtividade e dar o melhor 

para potencializar seu ganho, tal como se autônomo fosse. Ao ganhar prêmios, que 

incentivam a produtividade e a participação coletiva, o trabalhador passou a controlar o seu 

colega de trabalho, visando ao alcance das metas a serem atingidas pelo grupo. 

O trabalhador tornou-se “censor dos colegas e até de si próprio”, por meio das 

“várias estratégias, como o salário-produção, os prêmios, os encontros de fins de semana, a 

assistência psicológica, os apelos emocionais” (VIANA, 2000, p. 162). 

Nesse processo, fala-se que a subordinação que, no início do capitalismo, “era 

corpo a corpo”, com o taylorismo e o fordismo, “foi transportada para a máquina e a linha de 

produção em série” e, atualmente, “foi transferida para a própria subjetividade do empregado, 

que acabou incorporando o poder diretivo” (PORTO, 2012, p. 177). O empregado tornou seu 

próprio chefe. 

Além disso, o uso de novas tecnologias da informação e das telecomunicações 

viabilizou a direção e o controle das atividades do trabalhador, mesmo ele estando distante do 

local de trabalho. O poder empregatício pode ser exercido em tempo real ou não. O controle 

pode ser exercido por “software”, “hardware” ou “aplicativos”, que, através da combinação de 

dados, pode até aplicar punições disciplinares (v.g., desabilitar automaticamente o trabalhador 

caso seja detectado algum procedimento equivocado).  

Assim, sob esse outro enfoque, o poder empregatício e, por conseguinte, a 

subordinação (sua contraface) continuam a existir. A essência dessas categorias jurídicas não 

foi alterada. Em algumas relações de trabalho, o que mudou foi apenas a forma de 

exteriorização desses institutos. 

Essa percepção norteou a formação de um movimento teórico voltado para a 

adequação ou reformulação do conceito de subordinação jurídica, conforme será analisado no 

capítulo seguinte40. 

Em resumo, esse posicionamento teórico crítico àquele contrário à centralidade 

do emprego no Direito do Trabalho busca, na essência que distingue e justifica esse ramo 

específico da ciência jurídica, elementos para reafirmá-lo num contexto social, político e 

econômico em que a economia (macroeconomia e economia política) tem tentado e, de certo 

                                                           
40 Ver subseção 2.2. 
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modo, conseguido desarticular suas bases conceituais, metodológicas, principiológicas e 

finalísticas. 

Não nega o caráter econômico das relações de trabalho, nem que o trabalho 

está estreitamento ligado à economia, contudo, defende a ratificação dos valores do Direito do 

Trabalho. Isso para que a economia, conforme observou Speziale (2015, p. 2), não o colonize, 

ou melhor, não altere o seu “DNA”, fazendo com que ele, em vez de proteger os 

trabalhadores, aumentar o poder deles nas relações laborais e impedir a mercantilização do 

trabalho, passe a ser um mero instrumento técnico para garantir a competitividade, aumentar 

os níveis de emprego, melhorar a gestão da mão de obra, a produtividade da empresa etc. 
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2 A INSUFICIÊNCIA DO CONCEITO CLÁSSICO DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA 

E O DILEMA DA CLASSIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA ZONA 

CINZENTA 

 

2.1 A insuficiência da subordinação jurídica clássica como critério definidor da relação 

de emprego na zona cinzenta 

 

Como visto no capítulo anterior41, inovações tecnológicas, na organização 

produtiva e na gestão da força de trabalho, acentuadas pela globalização e pela elevada 

concorrência capitalista, tornaram determinadas prestações de trabalho subordinado mais 

autônomas nas suas modalidades espaciais, temporais e executivas, impactando a pedra 

angular do Direito do Trabalho: a subordinação jurídica. 

A noção de subordinação jurídica, em sua acepção clássica, foi compreendida 

como a situação jurídica, decorrente do contrato de trabalho, no qual o empregado 

compromete-se a acolher o poder empregatício do empregador no que toca ao modo de 

execução das suas atividades laborais. Ela se apresenta na “intensidade de ordens do tomador 

de serviços sobre o respectivo trabalhador” (DELGADO, 2010, p. 283), isto é, no comando 

direto e incisivo empregador, ou melhor, na heterodireção forte e constante.  

Inovações e avanços tecnológicos permitiram que empregados que, nos tempos 

do surgimento do Direito do Trabalho, apenas manipulavam materiais sob controle de tempo, 

espaço e modo de execução, passassem também a tratar informações mais complexas, com 

maior flexibilidade do local, do tempo e das modalidades de execução das suas atividades. O 

trabalho passou a poder ser realizado fora do estabelecimento empresarial do empregador. 

O trabalho externo, a distância, ganhou força, até porque consentâneo com a 

reestruturação empresarial, que defendeu a empresa enxuta. 

Novas técnicas de gestão da força de trabalho passaram a demandar um 

empregado multifuncional, mais qualificado, com autonomia no que toca à execução das suas 

atividades e responsável pelos resultados diversificados e de alta qualidade exigidos pelo 

mercado. Passou a ser defendida a ideia da autonomização do trabalhador subordinado, que, 

como membro de uma organização com a qual compartilhar os objetivos, é capaz de controlar 

o seu trabalho e o dos seus colegas. 

                                                           
41 Ver seção 1. 
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Nesse cenário, o poder empregatício ganhou novos contornos. Em muitas 

relações, tornou-se mais funcional, não se exteriorizando em ordens diretas e constantes, ou 

seja, no controle rígido, ficando diluído, pouco perceptível. Além disso, passou a ser exercido 

a distância, por meio das novas tecnologias da informação e das telecomunicações. 

Ao lado da relação de emprego, o trabalhador autônomo clássico, caracterizado 

por ser o prestador de serviços por conta própria, independente, livre, sem submissão aos 

poderes do contratante, isto é, por portar-se como o “patrão de si mesmo” (BARROS, 2010, p. 

220), “empresário livre para agir como bem entende” (PORTO, 2009, p. 89), tornou-se mais 

dependente social e economicamente do seu contratante.  

Nas palavras de Beltran (2001, p. 228), a “autonomia de alguns trabalhadores 

independentes sofre progressiva redução, na medida em que, de fato, dependem muitas vezes 

da empresa”. 

Assim, ocorreu um movimento em que há “uma maior autonomia na 

subordinação (o que, no entanto, não implica uma melhoria das condições de trabalho e de 

vida) e a maior dependência na autonomia” (PORTO, 2009, 89-90). A distinção que era clara 

entre o empregado e o trabalhador autônomo clássicos tornou-se fluida, criando situações 

intermediárias, cuja qualificação jurídica é difícil, por conta da ausência de nitidez da 

subordinação jurídica (clássica).  

Essas situações intermediárias ocupam a denominada zona grise, “zona 

cinzenta ou fronteiriça habitada por trabalhadores que tanto poderão ser enquadrados como 

empregados quanto como autônomos, fora da órbita do Direito do Trabalho” (BARROS, 

2010, p. 318), ou, como observou Vilhena (1975, p. 240), zonas “resultantes daquelas 

situações em que dificilmente se sabe, num lance apriorístico, onde termina uma espécie de 

contrato e onde outra se inicia”. 

A subordinação jurídica, então, passou a ser questionada enquanto elemento 

definidor da relação de emprego. 

Neste ponto, antes de avançar, é importante destacar que esse processo de 

alterações nas relações de trabalho não ocorreu com a mesma intensidade e velocidade em 

todos os países e setores econômicos. Alcançou de forma mais expressiva “os países 

desenvolvidos e os setores industriais tradicionais, como o automobilístico”. Nos países em 

desenvolvimento e em alguns segmentos industriais (v.g., ligados à informática), “continuam 

a prevalecer os métodos tradicionais de produção e gestão do trabalho” (PORTO, 2012, p. 

173). 



83 

Tanto é assim que, em virtude do Tratado de Amsterdã, de 02 de outubro de 

1997, pelo qual a União Europeia pretendeu discutir a instituição de uma política social 

comunitária, a Comissão de Bruxelas solicitou a um grupo de estudos, sob a coordenação de 

Alain Supiot, um relatório a respeito das transformações no mundo do trabalho e suas 

repercussões no Direito do Trabalho. Esse relatório, conhecido como Relatório Supiot42, 

apontou a decadência do modelo fordista de relações industriais e o desenvolvimento de 

outros modelos de organização do trabalho, influenciados pelo aumento da competência e 

qualificação dos trabalhadores, pelo crescimento da concorrência decorrente da abertura dos 

mercados e pelo progresso tecnológico nas áreas de informação e comunicação. Deixou claro 

que, apesar dessas alterações, não foram abolidas todas as formas do modelo fordista-

taylorista. 

Mesmo nos países em que ocorreram com maior profundidade as 

transformações acima mencionadas, elas geraram modificações na configuração das relações 

de trabalho em determinados setores da economia, mas não a superação do modelo fabril 

tradicional. 

Dessa forma, a superestimação e a universalização das inovações e 

transformações propaladas impõem uma análise cuidadosa, para separar o que é real do que é 

ideológico43. 

Tomando por base essa ideia universalizante, muitos autores passaram a 

defender que, por conta da complexidade do mundo do trabalho pós-industrial, a 

subordinação, enquanto elemento definidor da relação jurídica, entrou em crise, perdeu o seu 

valor qualificador, ou seja, sua capacidade de delimitar o âmbito de aplicação do Direito do 

Trabalho, deixando muitos trabalhadores à margem deste, razão pela qual deveria ser 

substituído, num processo de quebra de paradigmas.  

Para Robortella (1994, p. 48-59), por exemplo, a crise da subordinação deve 

afastar esse critério do “centro de gravidade do direito do trabalho, perdendo 

consequentemente o monopólio da vis attractiva de incidência da tutela jurídica”. A leitura 

                                                           
42 SUPIOT, Alain (Coord.). Au-delà de l'emploi: transformations du travail et devenir du droit du travail em 

Europe. Paris: Flammarion, 1999. 
43 Porto, neste ponto, trouxe relevante ponderação sobre o exagero que permeia o debate sobre o alcance do 

“pós-industrial”, citando Assanti destacou: “da sociologia, além da economia e, em medida mais elementar, 
da experiência quotidiana, emergem sinais de meditação autocrítica e de conhecimento direto que apontam na 
direção oposta: assinalando que, como mínimo, o denominado pós-industrial aparece apenas em alguns locais 
de trabalho, em alguns territórios (nem mesmo podendo ser comparado às manchas em um leopardo, 
considerando que esse animal é manchado em uma densidade bastante alta)” (ASSANTI, Cecilia. La 
subordinazione. Riflessioni da tre libri e da una relazione recenti. Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
Milano, Giuffrè, ano IX, n. 03, p. 147-160, jul./set. 1990, p. 148 apud PORTO, 2009, p. 87). 
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desse ramo da Ciência do Direito apegada à subordinação, tende a diminuir o seu alcance ante 

a expansão do “trabalho autônomo, do trabalho descentralizado”, deixando de lado situações 

jurídicas de carência econômica e debilidade contratual. 

Com efeito, vista sob o enfoque reduzido do conceito clássico, a subordinação 

tornou-se menos visível. Mas isso não quer dizer que ela perdeu sua importância e finalidade, 

pois não houve a universalização dos novos modos de organização do trabalho e nem da 

revolução tecnológica, de forma que aquele conceito permanece resolvendo problemas para a 

Ciência do Direito. 

Nesse sentido, considerando que essas novas formas de organização da força 

de trabalho existem e, com a globalização e a evolução tecnológica, tendem a expandir para 

determinados países e setores da economia, mostra-se inadequado falar em “crise”, muito 

menos em substituição do paradigma anterior pela revolução científica44, e sim em 

insuficiência de um conceito jurídico que comporta adequação ou adaptação à realidade social 

e que pode, sem incompatibilidades, redimensionar do Direito do Trabalho sem quebrar a 

coerência do sistema jurídico, como será examinado no capítulo seguinte. 

Por ora, convém detectar quais os caminhos foram idealizados para resolver o 

problema da qualificação das relações de trabalho circunscritas na referida zona cinzenta. 

O mencionado Relatório Supiot apontou, em conclusão, três níveis de 

transformações no mundo do trabalho: a) promoção ou desenvolvimento do trabalho 

autônomo; b) exteriorização ou terceirização do trabalho para empresas economicamente 

dependentes de um contratante; c) reconstrução do critério da subordinação que caracteriza o 

contrato de trabalho (BELTRAN, 2001, p. 221-223). 

No que toca ao trabalho autônomo, o Relatório não apurou uma tendência geral 

de crescimento, e sim uma estabilidade quantitativa com relação ao emprego. Observou que, 

apesar da estabilidade quantitativa, houve evolução qualitativa, representada pelo aumento do 

número de trabalhadores autônomos no setor de serviços (principalmente nas empresas que 

terceirizam serviços) e um decréscimo no setor agrícola (com a diminuição no número de 

arrendatários). E mais, o desenvolvimento do trabalho autônomo veio acompanhando duas 

estratégias distintas: a) desvalorização – representada pela expulsão dos trabalhadores 

geralmente pouco qualificados e em situação de precariedade do Direito do Trabalho, o que 

significa fraude, desregulamentação; b) valorização – quando o trabalho autônomo libera as 

                                                           
44 Gaspar (2011, p. 133-136), ao tratar do tema, adotou a teoria da revolução científica de Thomas Samuel 

Kuhn, para defender que, pela insuficiência do critério de subordinação jurídica clássica para resolver 
problemas práticos, ele, enquanto paradigma antecedente, deveria ser rompido, abandonado, superado por um 
outro. 
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capacidades de inovação e de adaptação dos trabalhadores realmente independentes, 

normalmente, portadores de alta qualificação (BELTRAN, 2000, p. 224-225). 

Quanto à terceirização, o Relatório observou a tendência de exteriorização do 

trabalho para empresas economicamente dependentes da contratante, o que afeta a situação 

dos empregados da empresa terceirizada. Uma afetação que se agrava nas redes de empresas, 

em que todas colaboram de modo contínuo para a fabricação de um único produto, e uma 

delas coordena as atividades das demais, muitas vezes contratadas com exclusividade, ficando 

os trabalhadores destas desprivilegiados tanto no que toca aos direitos coletivos, quanto à 

representatividade e à capacidade de negociação frente à empresa contratante (SILVA, 2004, 

p. 119-120). 

Quanto à subordinação jurídica, mais especificamente no debate sobre as 

fronteiras do Direito do Trabalho, o Relatório apontou duas tendências contrárias: (a) uma que 

busca a redução do campo de abrangência do Direito do Trabalho, reduzindo o critério da 

subordinação e privilegiando o trabalho autônomo; e (b) outra voltada para a ampliação do 

objeto do Direito do Trabalho, seja pela adoção de critérios diferentes da subordinação, seja 

pelo alargamento conceitual (SILVA, 2004, p. 120). 

Essas duas tendências antagônicas sintetizam os caminhos que vêm sendo 

traçados para solucionar o dilema das relações de trabalho da zona cinzenta. 

 

2.2 Ampliação do conceito de subordinação 

 

O conceito clássico de subordinação jurídica observou o modelo econômico e 

organizacional vigente à época do surgimento do Direito do Trabalho. Melhor dizendo, ele foi 

idealizado num período em que a relação entre empregado e empregador desenvolvia-se, 

predominantemente, dentro da grande indústria, num ambiente de disciplina e organização 

hierárquica rígidas, de ordens diretas e específicas atinentes ao modo, tempo e lugar da 

prestação de serviços, sob vigilância e fiscalização constantes. 

Evidentemente, a forma de manifestação da subordinação acabou atrelada a 

esse cenário e ao comportamento do empregador, que decorriam do grau de desenvolvimento 

das técnicas produtivas à época. 

Por isso, defende-se que essa forma de manifestação da subordinação não foi, 

nem é, a única. Ainda mais em se considerando que a subordinação é a contraface do poder 

empregatício, que se apresenta em três dimensões – direção, organização e fiscalização, e a 
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presença de uma destas basta para concretização daquele e, por conseguinte, da 

correspondente subordinação. 

Sustenta-se que a adoção restritiva do conceito de subordinação conduz à 

exclusão do Direito do Trabalho de diversos trabalhadores dependentes da sua tutela, 

principalmente daqueles mais qualificados profissionalmente. Isso levou a doutrina e a 

jurisprudência, como observou Porto (2008, p. 51), a desconstruir uma sinédoque45, num 

processo de expansão conceitual, “buscando 'depurar' a representação jurídica das relações de 

trabalho – e a noção de subordinação – das referências ao caráter 'industrial', que havia em 

larga medida justificado a emanação das normas trabalhistas”. 

Conforme Vilhena (1975, p. 219), “com o desenvolvimento da atividade 

industrial e a evolução das práticas”, o conceito de subordinação evoluiu, até porque é 

“dinâmico, como dinâmicos são em geral os conceitos jurídicos se não querem perder o 

contato com a realidade social a que visam exprimir e equacionar”. 

A doutrina aponta que, até a década de 1970, essa tendência expansionista, que 

alterou a “estrutura conceitual” da subordinação, pôde ser observada com maior vigor, 

favorecendo a ampliação dos limites da legislação trabalhista para outros trabalhadores que 

não se enquadravam nos “rígidos termos do passado”, como trabalhadores a domicílios, 

trabalhadores intelectuais etc. (VILHENA, 1975, p. 220). 

Assim, surgiram novas técnicas ou releituras de conceitos antigos, como as que 

seguem, ambas com o mesmo propósito: ampliar o campo de abrangência do Direito do 

Trabalho (PORTO, 2008, p. 53). 

 

2.2.1 Técnica do “conjunto de indícios” 

 

Por conta das limitações impostas pelo conceito clássico de subordinação, a 

jurisprudência de vários países passou a adotar a técnica do “conjunto de indícios 

qualificadores” ou do “feixes de indícios”, por meio da qual o magistrado, analisa a relação 

jurídica num todo, valorando os indícios que a compõem (v.g., forma de remuneração, 

propriedade dos meios de produção, horários fixos de trabalho, controles e intensidade, 

integração na organização empresarial, se o trabalhador comporta-se como empresário, se 

                                                           
45 Sinédoque é uma figura de linguagem definida como “a substituição de um termo por outro, em que os 

sentidos desses termos têm uma relação de extensão desigual. Na sinédoque há uma ampliação ou uma 
redução do sentido usual de uma palavra” (GUIMARÃES, Hélio de Seixas, LESSA, Ana Cecília. Figuras de 
linguagem. São Paulo: Atual, 1988, p. 25-26 apud PORTO, 2008, p. 48-51). 
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assume os riscos do negócio, se trabalha por conta alheia etc.), para verificar se, 

conjuntamente, eles permitem concluir pela existência da relação de emprego. 

Barros (2004, p. 27), analisando a doutrina italiana, observou que, nos casos 

em que a subordinação apresenta-se atenuada, principalmente naqueles em que o trabalhador 

possui elevado conhecimento técnico, o magistrado deve valer-se de elementos idôneos, que 

avaliados conjuntamente na relação jurídica, permitirá alcançar os elementos essenciais da 

subordinação, destacando entre eles: 

 

[…] se a atividade laboral poderá ser objeto do contrato de trabalho, 
independentemente do resultado dela consequente; se a atividade prevalentemente 
pessoal é executada com instrumentos de trabalho e matéria-prima da empresa; se 
essa última assume substancialmente os riscos do negócio; se a retribuição é fixada 
em razão do tempo do trabalho subordinado, pois se é comensurada em função do 
resultado da atividade produtiva à subsistência de um trabalho autônomo, embora 
essa forma de retribuição seja compatível com o trabalho a domicílio subordinado; a 
presença de um horário fixo é indicativa de trabalho subordinado, o mesmo 
ocorrendo se a prestação de serviço é de caráter continuativo. 
 

Mallet (2011, p. 227-229) lembrou que somente o exame de cada situação, 

cada realidade, com a avaliação do trabalho desempenhado e o relacionamento das partes, 

permite identificar a subordinação típica da relação de emprego. Para auxiliar nessa busca, 

viabilizando a qualificação da relação, são adotados alguns aspectos ou circunstâncias, 

denominados de “présomptions”, “índices”, “traços distintivos” ou “indícios de subordinação 

jurídica”, que, isoladamente, não comprovam nada, mas, em conjunto, permitem alcançar um 

resultado adequado nos casos duvidosos e em que faltam elementos precisos. 

Segundo Porto (2008, p. 53-56), essa técnica foi adotada universalmente, 

variando os indícios de acordo com cada sistema jurídico, o que permitiu a adaptação do 

conceito de subordinação para alcançar, principalmente, trabalhadores que exercem suas 

atividades com independência funcional (v.g., médicos, artistas, farmacêuticos etc.). A crítica 

defende que a técnica gera insegurança jurídica nos casos de difícil identificação, já que 

atribui muito valor ao poder do magistrado de qualificar a relação de trabalho, o que pode 

gerar subjetivismos e decisões contraditórias. 

Com efeito, a subjetividade pode ocasionar decisões judiciais conflitantes, mas 

a técnica permite a adequação do conceito à realidade social, até porque o valor dos indícios 

varia conforme a natureza da atividade, o ramo da empresa e a função desempenhada pelo 

prestador de serviços, e a doutrina pode dar subsídios para melhor precisão e redução da 

insegurança. Nesse ponto, como destacou Vilhena (1975, p. 233), ganha relevo a contribuição 

da pesquisa jurídica, a quem incumbe vencer “a barreira do aleatório, do aparente, e localizar 
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um ponto de intersecção, a partir do qual se possa afirmar, com um mínimo de arbítrio, a 

existência da subordinação”. 

 

2.2.2 Dependência econômica  

 

Quando o Direito do Trabalho firmou-se enquanto ramo jurídico autônomo, 

muito se discutiu sobre qual critério iria singularizar o contrato de trabalho: subordinação 

jurídica ou dependência econômica. A subordinação jurídica prevaleceu. 

As críticas dirigidas ao critério da dependência econômica levaram à adoção do 

conceito de subordinação jurídica nas ordens jurídicas de diversos países do mundo. De fato, 

como observou Delgado (2010, p. 282-283), há problemas na formulação teórica da 

dependência econômica pautada na diferença socioeconômica dos dois sujeitos da relação de 

emprego: 

 
Inegavelmente, o critério que ela incorpora origina-se de uma reflexão acerca do 
padrão genérico típico à relação trabalhador/empregador na moderna sociedade 
industrial. Contudo, ainda que o critério econômico acima consignado tenha 
irrefutável validade sociológica, ele atua na relação jurídica específica como 
elemento externo, incapaz, portanto, de explicar, satisfatoriamente, o nexo preciso 
da assimetria poder de direção/subordinação. De par com isso, a assincronia 
econômico-social maior ou menor entre os dois sujeitos da relação de emprego não 
necessariamente altera, em igual proporção, o feixe jurídico de prerrogativas e 
deveres inerente ao poder empregatício (com sua dimensão de direção e 
subordinação). 
 

No mesmo sentido, Maior (2007, p. 62-63) destacou não ser a dependência 

econômica decisiva para “a configuração da relação de emprego”. Primeiro, pois o autônomo 

também “depende do seu trabalho para viver”, e nem por isso haverá uma relação de 

emprego. Segundo, pois o trabalhador pode depender economicamente de vários contratantes, 

mantendo contratos de emprego diversos. Terceiro, pois o obreiro, “em uma dada relação 

jurídica, pode se vincular sem dependência econômica com o seu contratante”, sem prejuízo 

da caracterização de relação de emprego (v.g., Juiz de Direito que leciona em uma 

Faculdade). 

Apesar dessa superação, a dependência econômica continuou sendo resgatada 

pela doutrina com o fim de ampliar o manto protetivo do Direito do Trabalho. A ideia parte 

do entendimento de que a dependência econômica relaciona-se com a hipossuficiência do 

trabalhador, que levou à criação do Direito do Trabalho. Logo, se levou à criação do Direito 

do Trabalho, poderia explicar a sua expansão. 
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Robortella (1994, p. 50), por exemplo, ante a “crise do conceito de 

subordinação jurídica”, propôs uma reaproximação do Direito do Trabalho com sua essência 

dogmática, qual seja a “tutela da parte social e economicamente mais fraca na relação jurídica 

do trabalho e, por isto, merecedora de maior proteção”. 

Noutros termos, referido autor propôs a reaproximação com a teoria da 

hipossuficiência para justificar o avanço do Direito do Trabalho, da incidência da legislação 

trabalhista. Em sua leitura, a proteção trabalhista deve ser gradativa e voltar-se mais para a 

debilidade contratual do que para a intensidade da subordinação. A necessidade econômica e 

social é que deve determinar a maior ou menor proteção (1994, p. 57). 

Também foi resgatada a teoria da dependência social, que defende que a 

dependência econômica não exclui a subordinação jurídica, mas se soma a ela, de forma que a 

presença de qualquer um desses elementos pode revelar a relação de emprego. 

Não obstante o esforço, a dependência econômica possui um conteúdo fluido e 

impreciso, que não justifica a “assimetria de poder direção/subordinação” da relação de 

emprego. Segundo Vilhena (1975, p. 224-225), ela revela um “dado de fundo, mas relativo”, 

ou seja, que pode estar presente ou não na relação jurídica, e que, portanto, não individualiza 

o vínculo jurídico de emprego: 

 
O econômico, porém, representa um interesse não captado pelo Direito e isso porque 
a posição econômica do indivíduo no tráfico social só ganha equacionamento 
jurídico se esse indivíduo vem a participar concretamente de uma relação jurídica a 
que a lei, diante de princípios de tutela concede direitos tais que o fazem supor 
economicamente fraco. […] O que sucede com o econômico é a sua não-apropriação 
específica no Direito como elemento integrante de uma relação jurídica. 
 

Segundo Porto (2008, p. 72), “o critério da dependência econômica pode ser 

utilizado não como definidor da subordinação, mas, sim, como um dos indícios que a revelam 

no caso concreto ou, ainda, como presunção relativa da existência do vínculo empregatício”. 

Buscando afastar-se do enfoque explorado pelos críticos da teoria da 

dependência econômica que, segundo seu entender, consideram apenas a situação econômica 

dos partícipes da relação de trabalho (“discurso monetarista”), Teixeira (2016, p. 139) 

defendeu a vulnerabilidade do trabalhador na relação jurídica como o elemento definidor da 

relação de emprego. Compreendeu a vulnerabilidade um gênero do qual é espécie a 

hipossuficiência, concluindo que, nas relações de emprego, assim como nas relações de 

consumo, o “trabalhador está vinculado às decisões tomadas pelo detentor dos meios de 

produção, donde decorre sua vulnerabilidade e, consequentemente, sua dependência 

econômica”. 
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A ideia da vulnerabilidade é interessante, contudo, acredita-se que ela 

justifique a proteção especial dos trabalhadores, com o fim de promover a igualdade material 

entre as partes. A vulnerabilidade, considerada como elemento da relação de emprego, não 

escapa da crítica da teoria original da dependência econômica, vez que não consegue ser um 

elemento apto para individualizar aquela relação jurídica. Lembrando que a vulnerabilidade 

de umas das partes não existe somente na relação de emprego, podendo estar presente numa 

relação de trabalho autônomo ou em contratos entre empresas. 

Dessa forma, mostra-se mais acertado o entendimento segundo o qual a 

dependência econômica pode funcionar como indício da subordinação, auxiliando na 

expansão desse conceito, mas não como elemento específico da relação de emprego. Além 

disso, a vulnerabilidade mostra-se apta a justificar a tutela especial do trabalhador, 

preservando a função central do Direito do Trabalho: proteger a parte hipossuficiente, 

equilibrando a relação jurídica. 

 

2.2.3 Subordinação objetiva  

 

Na década de 1970, Vilhena (1974, p. 219;232), destacando que a 

subordinação é um conceito dinâmico, que deve ser adaptado para acompanhar “o 

desenvolvimento da atividade industrial e a evolução das práticas de negócios”, definiu-a 

como “a participação integrativa da atividade do trabalhador na atividade do credor de 

trabalho”. 

Resgatando doutrina europeia, referido autor buscou demonstrar que a 

subordinação não se confunde com submissão ou sujeição pessoal. Essa visão ligada à 

sujeição pessoal espelharia uma ideia ultrapassada de subordinação-controle ou subjetivista, 

que, num dado momento histórico, para equacionar as forças jurídicas em conflito, quis dar à 

relação entre empregador e empregado natureza “pessoal, imediata, direta e verticalmente 

hierárquica”. Em sua acepção, a análise da subordinação deve ser feita tomando por base a 

atividade contratada, o que lhe atribui caráter objetivo (VILHENA, 1974, p. 221;226). 

Partindo da ideia de inserção pessoal do trabalhador na empresa-instituição, 

consagrada por doutrinadores alemães da década de 1930, que reduziu o trabalhador à 

“qualidade de peça de uma engrenagem (a empresa), simetricamente disposta e sujeita a uma 

dinâmica perfeita em suas conexões estruturais, de cima para baixo”, o autor defendeu que o 

que ocorre, na relação de emprego, não é a integração da pessoa do trabalhador na empresa, e 

sim da sua atividade na atividade da empresa (VILHENA, 1974, p. 222). 
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O contrato de trabalho, como todo contrato, tem por objeto uma prestação, e 

essa prestação tem por objeto “a função a ser exercida pelo empregado, ou seja, a tarefa que 

deva executar e que se integrará ou que se incorporará no giro total da empresa em 

movimento”. Essa tarefa somada à dos demais empregados e aos outros componentes da 

empresa compõem a dinâmica desta, “em seu processo produtivo ou de fornecimento de bens 

e serviços” (VILHENA, 1974, p. 227). 

Nesse passo, o tomador não contrata a subordinação, e sim a atividade do 

trabalhador. É a atividade do empregado o elemento que o liga ao empregador, acoplando-se 

na atividade da empresa, em virtude de uma dependência recíproca ou expectativas 

recíprocas: de um lado, o trabalhador entrega energia-trabalho constante ou potencial à 

empresa; de outro, a atividade do trabalhador é indispensável para a atividade da empresa. 

A atividade do trabalhador integra, harmonicamente, a atividade empresarial do 

tomador e passa a receber dela “o influxo próximo ou remoto de seus movimentos”, numa relação 

de “coordenação ou de participação integrativa ou colaborativa” (VILHENA, 1974, p. 235). 

Assim, em consonância com a doutrina italiana, que buscou atualizar a 

interpretação do art. 2.094 do Código Civil daquele país, Vilhena (1974, p. 233;235) defendeu 

que, por meio da colaboração do empregado com a empresa, a subordinação revela-se na 

inserção da atividade do empregado na estrutura produtiva do empregador, e não no exercício 

de poder pelo empregador que, “na dinâmica e estrutura da empresa”, exterioriza-se de modo 

“irregular, variável, muitas vezes imperceptível”, diluído até quase desaparecer, na medida em 

que o trabalho é mais técnico e intelectualizado. 

Como resumiu Porto (2008, p. 77), a subordinação (subordinação-integração 

ou objetiva) manifesta-se quando o objeto do contrato de trabalho, ou seja, a atividade 

contratada integra-se e incorpora-se “na atividade empresarial, compondo a dinâmica geral da 

empresa, em seu processo produtivo ou de fornecimento de bens e serviços”. A atividade do 

trabalhador passa a ser fundamental para “a consecução dos objetivos empresariais, sejam eles 

econômicos, técnicos, operacionais ou administrativos”. 

Sob esse enfoque, perde importância a “intensidade de comandos empresarias 

sobre o trabalhador”, tão relevante para configuração do conceito clássico de subordinação 

(DELGADO, 2006, p. 164). Não importa o grau ou intensidade de comandos patronais na 

prestação laborativa, pois, se houver integração da atividade do trabalhador na atividade 

empresarial de outrem, que conta permanentemente com aquela para consecução dos seus 

objetivos empresariais, estará presente a subordinação objetiva, assim como o poder 

empregatício. 
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A empresa constitui-se numa soma de atividades, que são distribuídas em um 

sistema racional, coerente e organizado pelo empresário em função dos objetivos econômicos 

que ele elegeu. O que liga a empresa e o empregado é a atividade deste, bem como a 

continuidade, a regularidade e a segurança (VILHENA, 1974, p. 113). 

Vilhena (1974, p. 113-114) destacou que a direção empresária desenvolve-se por 

ações articuladas e complexas, compartimentadas em: previsão; organização; comando; 

coordenação e controle. O exercício do poder diretivo não se limita ao comando (força executória), 

ao controle (regularidade), à coordenação e organização, alcança a previsão. A previsão é a garantia 

dos meios que a empresa precisa contar ou empregar para alcançar os seus objetivos. Nesse sentido, 

se há a prestação de uma atividade pessoal para a empresa, com a qual o empregador conta, em sua 

normal previsão, há o exercício de poder diretivo sobre esse trabalhador, porque o seu trabalho 

integra-se, necessária e continuamente, na atividade geral da empresa. 

O poder diretivo, sob esse prisma, apresenta-se objetivamente, por decorrer 

somente da participação integrativa da atividade do trabalhador na atividade da empresa: 

 
O poder diretivo não se detém, em sua qualificação jurídica, portanto, apenas no 
comando, no controle, na coordenação e na organização dos fatores de produção. 
Estende-se a todos aqueles atos de previsão que, sobre o trabalho de outrem, 
impliquem em garantia dos meios de manter-se a regular atividade do processo 
produtivo ou de troca de bens ou serviços. Sob o prisma geral da estrutura e da 
dinâmica empresárias, o poder diretivo compreende a efetiva e a potencial 
disponibilidade dos meios de produção e neles está, certamente, incluída a atividade-
trabalho de outrem. Essa disponibilidade, por sua vez, acima examinada sob o 
ângulo da estrutura geral da empresa, contém uma virtualidade pessoal que consiste 
em contar o empregador com o trabalho do prestador, desde que dele necessite. A 
disponibilidade é jurídica, no sentido de que, ainda não efetivamente prestando 
serviços ou não executando determinações do empregador, o trabalhador aguarda-as 
(CLT, art. 4º), ou, objetivamente, sabe quando, como e/ou onde executar as tarefas 
que se compreendem na função desenvolvida na empresa ou para ela. Exclui-se a 
direção onde se encontra a álea, isto é, na esfera jurídica pessoal que não se tenha 
integrado ou de que não participe, em termos de previsão, na atividade empresária 
(VILHENA, 1974, p. 114). 
 

Sob esse foco, outros desdobramentos surgiram, tais como, a potencialidade da 

subordinação ou do poder empregatício. Na relação de emprego, que é preenchida por uma 

continuidade de atos, o poder empregatício e, consequentemente, a subordinação (sua 

contraface), pode revelar-se quando o empregador dirige ou fiscaliza de fato, ainda que com 

intensidade distintas, a prestação dos serviços (poder efetivo) ou quando apenas detém a 

possibilidade de fazê-lo (poder potencial).  

Na relação jurídica, o empregador mantém um crédito perante o empregado. Disso 

decorre, em primeiro plano, que, em sendo credor do trabalho, o empregador tem um poder 

jurídico de exigibilidade ao qual corresponde, para o empregado, o “estar à disposição” (um 
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débito constante). Em segundo plano, o empregador, em razão do seu crédito, pode direcionar a 

atividade do empregado, conforme seus interesses técnicos e econômicos, respeitando a esfera 

jurídica e pessoal deste. Tais planos ficam melhor explicitados com o entendimento de que, no 

contrato de trabalho, há uma incompletude no objeto da prestação (no que toca ao quê, como, 

quando e quanto prestar), o que reserva ao “credor do trabalho a faculdade de especificar, […], a 

porção da energia-trabalho do prestador” (VILHENA, 1974, p. 234). 

Salientando a suficiência da possibilidade de intervenção do tomador na 

atividade do trabalhador para configurar a subordinação, Romita (1981, p. 81) observou: 

 
A subordinação não exige a efetiva e constante atuação da vontade do empregador 
na esfera jurídica do empregado. Basta a possibilidade jurídica dessa atuação. Por 
isso, a subordinação não deve ser confundida com submissão a horário, controle 
direto do cumprimento de ordens, etc. O que importa é a possibilidade, que assiste 
ao empregador, de intervir na atividade do empregado. 
 

Sem dúvida, essa leitura amplia o conceito de subordinação, permitindo que ele 

se adeque às novas formas de trabalho, muito mais autonomizadas, que não existiam na época 

em que se firmou o conceito clássico. 

A crítica que segue a essa teoria aponta que a integração da atividade do 

trabalhador na organização empresarial não é um critério “autônomo para determinar a 

existência de um contrato de emprego” (BARROS, 2004, p. 26). Fala-se que a atividade do 

trabalhador verdadeiramente autônomo também é incorporada ao desenvolvimento da 

atividade empresarial do tomador, isto é, essa integração não é um elemento exclusivo da 

relação de emprego. Dessa forma, para configurar a relação de emprego, a participação da 

atividade do trabalhador no processo produtivo alheio deve implicar a observância “às 

diretivas do empregador acerca da prestação e ao seu poder disciplinar”, ainda que essa 

sujeição se dê de forma atenuada, caso em que o julgador deve recorrer a indícios para 

encontrar “o poder residual de controle” (BARROS, 2004, p. 26-27). 

Com base nesse posicionamento crítico, outras formulações conceituais, como 

as que seguem abaixo, surgiram, objetivando superá-lo. 

 

2.2.4 Subordinação estrutural 

 

Delgado (2006, p. 164-165), na busca pelo avanço dos direitos fundamentais do 

trabalho, vislumbrou três caminhos para alcançar esse desiderato, os quais, em sua leitura, devem 

ser concretizados de forma harmônica e combinada: (i) a persecução da efetividade do Direito do 

Trabalho; (ii) a construção de um processo de extensão desses direitos fundamentais trabalhistas a 
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determinadas relações de trabalho não empregatícias, observando a necessária adequação; e (iii) a 

ampliação da base de incidência do Direito do Trabalho, em especial por meio da reconstrução do 

elemento mais importante da relação de emprego – a subordinação. 

Entendendo essa terceira opção como a via mais “factível e eficiente”, o autor 

propôs uma adequação – renovação – do conceito de subordinação, para adequá-lo ao 

mercado de trabalho contemporâneo, com vistas a ampliar o alcance do Direito do Trabalho e 

a combater seus “instrumentos desestabilizadores”, especialmente a terceirização 

(DELGADO, 2006, p. 163). 

Delgado (2006, p. 163) partiu do conceito de subordinação dominante, 

hegemônico, entendido como uma “situação jurídica, derivada do contrato de emprego, em 

decorrência do qual o trabalhador acata a direção laborativa proveniente do empregador”, e 

que se exterioriza pela intensidade das ordens decorrentes do poder empregatício. 

Em sequência, o autor destacou a subordinação objetiva, que se expressa não na 

intensidade de comandos do empregador, e sim pela “integração da atividade laborativa obreira nos 

fins (objetivos) da empresa”, isto é, basta a inserção das atividades do trabalhador nos objetivos 

empresarias para a subordinação configurar-se. Recobrou ser válido o intento da doutrina, mas que 

esse conceito não se consolidou em face da desproporção da sua fórmula, que impediu, em 

situações práticas, a diferenciação entre o verdadeiro trabalho autônomo e o trabalho subordinado, 

“principalmente quando a prestação de serviços realizava-se fora da planta empresarial, mesmo que 

relevante para a dinâmica e fins da empresa” (DELGADO, 2006, p. 163). 

Então, objetivando a adequação conceitual sem alterar as noções já 

consolidadas, propôs o conceito de subordinação estrutural: 

 
Estrutural é, pois, a subordinação que se manifesta pela inserção do trabalhador na 
dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas 
ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e 
funcionamento (DELGADO, 2006, p. 163). 
 

Sob esse enfoque, atenua-se a preocupação com o comando empresarial direto 

sobre as atividades do empregado, pois a subordinação manifesta-se na inserção estrutural do 

trabalhador na dinâmica organizativa e operacional da atividade tomador de serviços, 

internalizando e submetendo-se à cultura empresarial dominante. Logo, “não importa que o 

trabalhador se harmonize (ou não) aos objetivos do empreendimento, nem que receba ordens 

diretas das específicas chefias” (DELGADO, 2010, p. 284). 

Assim, Delgado (2010, p. 284-285) defendeu que a subordinação apresenta-se 

em três dimensões – clássica, objetiva e estrutural – que se complementam harmonicamente 
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para superar as dificuldades de enquadramento das novas relações de trabalho e permitir o 

retorno do movimento de expansionismo do Direito do Trabalho: 

 
Na essência, é trabalhador subordinado desde o humilde e tradicional obreiro que se 
submete à intensa pletora de ordens do tomador ao longo de sua prestação de 
serviços (subordinação clássica), como também aquele que realiza, ainda que sem 
incessantes ordens diretas, no plano manual ou intelectual, os objetivos empresariais 
(subordinação objetiva), a par do prestador laborativo que, sem receber ordens 
diretas das chefias do tomador de serviços, nem exatamente realizar os objetivos do 
empreendimento (atividade-meio, por exemplo), acopla-se, estruturalmente, à 
organização e dinâmica operacional da empresa tomadora, qualquer que seja sua 
função ou especialização, incorporando necessariamente, a cultura cotidiana 
empresarial ao longo da prestação de serviços realizada (subordinação estrutural). 
 

No Brasil, essa noção conceitual vem sendo adotada em algumas decisões 

judiciais. Em acórdãos do Tribunal do Superior do Trabalho (TST), é possível detectar a 

acolhida da subordinação estrutural quando inócua a visão clássica ou presente fraudes nos 

casos que envolvem as novas formas de trabalho, terceirização de serviços e situações 

duvidosas da zona cinzenta. As ementas abaixo exemplificam esse posicionamento: 

 
[...]. III - RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TRABALHO 
EM ATIVIDADE-FIM. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. VÍNCULO DE 
EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. 
APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NAS NORMAS COLETIVAS. 1. 
Resultado de bem-vinda evolução jurisprudencial, o Tribunal Superior do Trabalho 
editou a Súmula 331, que veda a "contratação de trabalhadores por empresa 
interposta", "formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços", 
ressalvados os casos de trabalho temporário, vigilância, conservação e limpeza, bem 
como de "serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que 
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta" (itens I e III). 2. O verbete 
delimita, exaustivamente, os casos em que se tolera terceirização em atividade-fim. 
3. A vida contemporânea já não aceita o conceito monolítico de subordinação 
jurídica, calcado na submissão do empregado à direta influência do poder diretivo 
patronal. Com efeito, aderem ao instituto a visão objetiva, caracterizada pelo 
atrelamento do trabalhador ao escopo empresarial, e a dimensão estrutural, pela qual 
há "a inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços" (Mauricio 
Godinho Delgado). 4. O quadro delineado pelo Regional revela que as tarefas 
desenvolvidas pela autora se enquadram na atividade-fim do tomador de serviços. 5. 
Impositiva a incidência da compreensão da Súmula 331, I, do TST. Recurso de 
revista conhecido e provido (BRASIL, Processo n. 0000465-77.2012.5.01.0020).46 
 

                                                           
46 Sobre o enfrentamento da terceirização ilícita, vide também a seguinte ementa: 
 [...]. RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. A contratação de trabalhadores por empresa 

interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços (Súmula 331, I/TST). 
Registre-se que a subordinação jurídica, elemento cardeal da relação de emprego, pode se manifestar em 
qualquer das seguintes dimensões: a clássica, por meio da intensidade de ordens do tomador de serviços 
sobre a pessoa física que os presta; a objetiva, pela correspondência dos serviços deste aos objetivos 
perseguidos pelo tomador (harmonização do trabalho do obreiro aos fins do empreendimento); a estrutural, 
mediante a integração do trabalhador à dinâmica organizativa e operacional do tomador de serviços, 
incorporando e se submetendo à sua cultura corporativa dominante. Atendida qualquer destas dimensões da 
subordinação, configura-se este elemento individuado pela ordem jurídica trabalhista (art. 3º, caput, CLT). 
Recurso de revista provido (BRASIL, Recurso de Revista n. 86740-27.2005.5.15.0071). 
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[...]. RECURSO DE REVISTA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE 
EMPREGO. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. In casu, firmou-se um acordo de 
vontade entre as partes no sentido de que a reclamante exerceria a sua função de 
manicure, aparelhada por seus instrumentos específicos de trabalho. Por outro lado, 
a empresa concederia a ambiência, com toda a sua infra-estrutura, para a execução 
das tarefas. Em realidade, a reclamante estava submetida ao poder diretivo da 
empregadora, o qual abarca a estrutura organizacional interna da empresa 
(subordinação estrutural ou integrativa), que se traduz pela inclusão do empregado 
na dinâmica e nos fins empresariais, bem como pela especificação do serviço 
prestado. Portanto, houve violação do artigo 3º da CLT. Recurso de revista 
conhecido e provido (BRASIL, Recurso de Revista n. 3833600-
25.2008.5.09.0016).47 
 

A subordinação estrutural também foi, e vem sendo, alvo de críticas. 

Argumenta-se, essencialmente, que esse conceito expansionista permite que o Poder 

Judiciário efetue profundas alterações via interpretação, num ativismo judicial limitador da 

livre iniciativa e da propriedade privada, bem como gera responsabilizações trabalhistas 

mesmo quando ausentes os requisitos da relação de emprego. No que toca à terceirização, 

argumenta-se que o conceito não distingue intermediação de mão de obra do contrato 

interempresarial, criando responsabilidades para todas as empresas que trabalham numa 

mesma cadeia produtiva – em rede. No que toca aos trabalhadores autônomos, defende-se que 

o conceito permite a configuração da relação de emprego mesmo quando ausentes indícios de 

poder diretivo, inviabilizando que o obreiro possa portar-se como autônomo no mercado 

(MIRANDA, 2016, p. 332-341). 

 

2.2.5 Subordinação integrativa  

 

Também reconhecendo que o conceito de subordinação objetiva sofreu forte 

crítica por ser ampla e, por conseguinte, abranger trabalhadores verdadeiramente autônomos, 

Porto (2008, p. 319-323), objetivando retomar as tendências expansionistas do Direito do 

Trabalho, modernizando-as, propôs o conceito de subordinação integrativa. 

                                                           
47 Sobre os casos duvidosos, vide também o seguinte julgado: 
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. HOME OFFICE: ENQUADRAMENTO E 

EFEITOS JURÍDICOS. [...]. O teletrabalho e o trabalho em domicílio (home office) tornaram-se freqüentes 
nas últimas décadas em face da invenção, aperfeiçoamento e generalização de novos meios comunicacionais, 
ao lado do advento de novas fórmulas organizacionais e gerenciais de empresas e instituições. Isso não 
elimina, porém, necessariamente, a presença de subordinação na correspondente relação socioeconômica e 
jurídica entre o trabalhador e seu tomador de serviços, desde que ultrapassado o conceito tradicional desse 
elemento integrante da relação empregatícia em favor de sua dimensão objetiva ou, até mesmo, em favor do 
conceito de subordinação estrutural. Dentro deste novo, moderno e atualizado enfoque da subordinação, os 
trabalhadores em domicílio, mesmo enquadrando-se no parâmetro do home office, podem, sim, ser tidos 
como subordinados e, desse modo, efetivos empregados. [...]. Agravo de instrumento desprovido (BRASIL, 
Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0062141-19.2003.5.10.0011). 
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Considerando que, na maior parte das relações de emprego, a subordinação 

está presente em sua acepção clássica (materializada pelo exercício do poder empregatício), a 

autora pretendeu aderir a essa matriz a dimensão integrativa. Sob esse enfoque, a 

subordinação configura-se em qualquer das suas dimensões: clássica ou integrativa. 

Porto (2008, p. 319) partiu do conceito de subordinação objetiva, destacando 

que ele não fez distinção entre atividade-meio e atividade-fim. Mesmo sendo a atividade-

meio, a atividade periférica, e a atividade-fim, a atividade nuclear e definidora da essência da 

dinâmica empresarial do tomador, ambas compõem essa dinâmica, sendo necessidades 

normais e relevantes para a consecução dos objetivos do tomador.  

Avançado, para afastar a falha alvo das críticas da subordinação objetiva, Porto 

(2008, p. 320-321), com base em trabalhos de Rolf Wank e Manuel Alonso Olea, agregou 

àquele conceito critérios que caracterizam autonomia. Isso porque, se esses indícios estiverem 

presentes, afastam a subordinação, evitando que verdadeiros autônomos sejam qualificados 

como empregados. 

Segundo Wank48 (2000, p. 335-340 apud MIRANDA, 2016, p. 116-118), os 

termos legais precisam ser interpretados teologicamente, para que possam conformar-se ao 

sentido e à finalidade da lei.  O Direito do Trabalho tem por razão de existir e finalidade 

proteger o trabalhador hipossuficiente. Logo, se o conceito de subordinação clássico não 

permite alcançar esse objetivo, deixando de fora da proteção legal uma gama de obreiros 

hipossuficientes, ele precisa ser revisto. O autor propôs, então, um conceito de subordinação 

teleológico.  

Wank (2000, p. 335-340 apud MIRANDA, 2016, p. 116-118) defendeu que, 

primeiro, o trabalho autônomo deve ser definido para, a contrário senso, ser identificado o 

trabalho subordinado, invertendo-se a ordem tradicional. O trabalho autônomo é qualificado 

por critérios negativos que afastam a subordinação e indicam a autonomia, são eles: liberdade 

empresarial, assunção dos riscos do negócio e possibilidade de auferir os lucros, os ganhos. 

Dessa forma, mesmo ausente o poder diretivo clássico, uma vez ausentes os elementos do 

trabalho autônomo, é possível identificar o trabalho subordinado, materializado pela exclusão 

da liberdade empresarial do trabalhador. 

Conforme Olea (1983, p. 25-26), os frutos do trabalho pertencem 

originariamente ao trabalhador autônomo, a quem cabe dispor deles como bem entender. Na 

                                                           
48 MÜCKENBERG, Urlich; WANK, Rolf; BUCHNER, Herbert. Ridefinire la nozione di subordinazione? Il 

debattito in Germania. Gionale de Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, fascicolo 86, anno 2000, 
p. 335-340. 
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relação de trabalho subordinado (empregatícia), em razão de um contrato, o trabalhador 

aliena, originariamente, ou seja, antes mesmo da execução do trabalho, os frutos deste ao 

empregador (relação de ajenidad
49). Essa teoria, como será examinado em tópico específico 

adiante50, recebeu outras dimensões, com a análise em outras perspectivas: da utilidade 

patrimonial, da participação direta no mercado e dos riscos da atividade econômica. A relação 

de ajenidad é considerada a essência definidora do contrato de trabalho, da qual a 

subordinação é efeito, consequência. 

Com base em todas essas referências, Porto (2008, p. 321) apresentou o 

seguinte conceito: 

 
A subordinação, em sua dimensão integrativa, faz-se presente quando a prestação de 
trabalho integra as atividades exercidas pelo empregador e o trabalhador não possui 
uma organização empresarial própria, não assume riscos de ganhos ou de perdas e 
não é proprietário dos frutos do seu trabalho, que pertencem, originariamente, à 
organização produtiva alheia para a qual presta a sua atividade. 
 

Na leitura da autora, a subordinação estrutural ficou fora do seu conceito, pois 

o fator estrutural é consequência e não característica da subordinação integrativa:  

 
[…] “acolher, estruturalmente, a dinâmica de organização e funcionamento” do 
empregador, como observa Maurício Godinho Delgado, é uma decorrência do fato 
de ele não possuir uma organização produtiva própria e de a sua prestação estar 
integrada em uma organização produtiva alheia, a qual assume os riscos de ganho e 
de perda (PORTO, 2008, p. 322). 
 

Tal como os demais conceitos ampliativos, a subordinação integrativa encontra 

críticas, em especial, por admitir, através da interpretação, o reconhecimento da relação de 

emprego mesmo quando “ausente o elemento distintivo do controle da atividade por parte do 

tomador de serviços”. Noutros termos, defende-se que esse conceito retira a segurança que só 

poderia ser alcançada com a detecção dos indícios do “poder de controle por parte do tomador 

de serviços” (MIRANDA, 2016, p. 119). 

 

2.2.6 Subordinação reticular 

 

Avaliando as novas formas de organização produtiva e a consequente 

flexibilização da rigidez hierárquica típica das relações de trabalho do modelo de produção 

                                                           
49 Porto observou que, segundo a doutrina espanhola, ajenidad é sinônimo de alienidad e que aquela palavra foi 

preferida pela carga filosófica e sociológica desta. Em seguida, destacou que a tradução literal de ajenidad - 
“'alheação' ou 'alheamento'” - é pouco comum no nosso idioma e que, por estilo de linguístico, adotou a 
palavra “alienação” para referir-se à ajenidad (2008, p. 299). 

50 Ver subseção 2.2.8. 
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fordista, com foco no sistema de produção em rede e nos trabalhadores autônomos, mas 

econômica e habitualmente dependentes, Chaves Júnior e Mendes (2007, p. 212-213) 

propuseram o conceito de subordinação reticular, buscando revalorizar o conceito clássico de 

subordinação jurídica.  

Os autores destacaram a importância do conceito de ajenidad, que 

denominaram de “alienidade”51, na centralidade do Direito do Trabalho, para permitir uma 

interpretação “sistemática e estável da relação de emprego” (2007, p. 206). Observaram, em 

compasso com a doutrina espanhola, que a relação de ajenidad, na qual o produto do trabalho 

do trabalhador é adquirido originariamente por um terceiro, é a causa do contrato de trabalho 

e a subordinação um efeito deste. Sendo assim, a análise da subordinação que esquece 

daquela causa gera conceitos desvirtuados. 

Avaliaram a substituição do modelo de produção “ordem-subordinação” pelo 

modelo “colaboração-dependência”, bem como os instrumentos jurídicos e políticos pelos 

quais a “empresa-rede” coordena, precifica e controla a produção, deixando de fora do 

alcance do Direito do Trabalho os trabalhadores denominados de “autônomos-dependentes”. 

Destacaram que, apesar da aparente autonomia desses trabalhadores, em verdade, a 

subordinação continua existindo, ainda que difusa, latente ou diferida. Esses trabalhadores 

são, nesse sentido, empregados, pois, apesar de possuírem relativa autonomia sobre seu labor, 

estão inseridos na atividade produtiva alheia e não possuem controle sobre a atividade 

econômica (CHAVES JÚNIOR; MENDES, 2007, p. 212-215). 

Destacando a proximidade com o conceito de subordinação estrutural, os 

autores pontuaram que a subordinação não se materializa apenas pelo exercício do poder 

diretivo, ela pode apresentar-se, inclusive, na associação entre empresas, em que uma empresa 

central impõe uma coordenação de atividades, estabelecendo um controle camuflado: 

 
[...] Trata-se, pois, de ressignificar ou plurissignificar o conceito de subordinação 
jurídica, para compreendê-lo de modo dinâmico. Parafraseando o senso comum, a 
subordinação jurídica emerge não apenas do uso da voz do empregador, do 
supervisor, ou do capataz. Ela pode se formar na retina dos múltiplos agentes 
econômicos coordenados pela unidade central, de modo silencioso e aparentemente 
incolor e até indolor. A subordinação jurídica pode ser então “reticular”, também 
nesse sentido e através de instrumentos jurídicos de associação empresária, onde 
nenhuma atividade econômica especializada é desenvolvida pelo suposto 
empregador, que se envolve na produção de um determinado resultado pactuado 
com a unidade central. Suposto, não porque em verdade não o seja, mas por não ser 
o único empregador. A rede econômica montada pelas empresas, quer no modelo 
hierarquizado, como ocorre em empresas de segurança, call centers, quer assuma as 

                                                           
51 Chaves Júnior e Mendes, assim como Porto, observaram a dificuldade na tradução literal da palavra ajenidad. 

Optaram pelo termo “alienidade”, pontuando que ele não consta no Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa (2007, p. 202-204). 
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múltiplas formas jurídicas de cooperação empresarial, é uma realidade. Partindo 
dessa premissa, faz-se necessário enredar o conceito de subordinação jurídica, 
emprestando-lhe um caráter estrutural e reticular. Nesse sentido, sempre que 
reconhecida a atividade econômica em rede, é necessário imputar a condição de 
empregador a todos os integrantes da rede econômica, atraindo assim a incidência 
do princípio da proteção e seus aspectos conseqüentes: a aplicação da regra ou da 
condição mais benéfica (CHAVES JÚNIOR; MENDES, 2007, p. 215). 
 

Nesse sentido, para caracterizar a subordinação, basta a inserção da atividade 

do trabalhador na estrutura da empresa ou da rede de empresas. Por conseguinte, podem ser 

considerados empregadores todos os envolvidos na cadeia produtiva (“multiplicidade de 

sujeitos empregadores”) (CHAVES JÚNIOR; MENDES, 2007, p. 213). 

A perspectiva reticular acrescida ao conceito de subordinação estrutural, sem 

afastar as críticas deste, ampliou ainda mais o seu alcance, permitindo que relações 

verdadeiramente autônomas sejam englobadas pelo Direito do Trabalho. Apesar de os 

defensores do conceito reticular terem, a princípio, destacado a importância da ajenidad como 

centralidade do Direito do Trabalho e a subordinação como efeito da relação de trabalho, a 

proposta conceitual não avançou nesses destaques, incidindo nas mesmas críticas das teorias 

expansionistas que a embasaram. 

 

2.2.7 Subordinação potencial 

 

Explorando a potencialidade do poder empregatício, apontada pelos defensores 

da subordinação objetiva, Gaspar (2011) defendeu que, no contexto das alterações 

contemporâneas nas relações de trabalho, a subordinação enquanto contraface do poder 

diretivo não perdeu sua essência, houve apenas uma mudança na forma do exercício do poder 

diretivo pelo empregador. Por conta do processo de reestruturação produtiva, em alguns 

setores da economia, não se necessita mais da heterodireção forte e constante, busca-se maior 

liberdade na execução das atividades do trabalhador sem, contudo, perder o poder 

empregatício. 

Nesse passo, a configuração da subordinação não exige a efetiva e constante 

atuação do empregador sobre as atividades do trabalhador, basta a possibilidade jurídica de 

haver essa intervenção. 

Com base nessas premissas, Gaspar (2011, p. 236) formulou o seguinte 

conceito: 

 
[…], há subordinação potencial quando o trabalhador, sem possuir o controle dos 
fatores de produção e, portanto, o domínio da atividade econômica, presta serviços 
por conta alheia, ficando sujeito, potencialmente, à direção do tomador dos serviços, 
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recebendo ou não ordens diretas deste, em razão de sua inserção na dinâmica 
organizacional do tomador. 
 

Sob esse enfoque, a subordinação jurídica não depende, para sua 

caracterização, do exercício direto e intenso do poder diretivo pelo empregador, basta ser 

possível o exercício desse poder, que decorre da inserção da atividade do trabalhador na 

organização empresarial do tomador.  

Pela própria construção conceitual, a potencialidade da subordinação é uma 

decorrência da inserção da atividade do trabalhador na dinâmica organizacional do tomador. 

Nesse passo, o conceito potencial dá ênfase a um efeito da subordinação estrutural, incidindo 

nas mesmas críticas direcionadas a esta. 

 

2.2.8 Teorias da ajenidad 

 

Como destacou Porto (2008, p. 299), a doutrina espanhola incomodada com a 

insuficiência do conceito clássico de subordinação jurídica, que reduzia sua caracterização ao 

“protótipo do operário da fábrica”, criticou e buscou soluções ampliativas, sendo uma delas a 

teoria dos frutos do trabalho de Olea. 

Segundo Avilés (2007, p. 381), a teoria da ajanidad en los frutos foi exposta 

com brilhantismo, o que permitiu sua ampla aceitação pela doutrina e pela jurisprudência, 

partindo dela outras teorias. 

Olea (1983, p. 29), observando, de um lado, o aumento da liberdade e a 

temporariedade no trabalho subordinado e, de outro, a redução do âmbito dentro do qual as 

ordens são proferidas e obedecidas, trouxe para discussão os problemas da qualificação do 

contrato de trabalho com base na subordinação (ou dependência). Apontou que, 

historicamente, com o intento de destacar as diferenças do contrato de trabalho com outros, 

muito se preocupou com o objeto daquele contrato – o trabalho – e com uma de suas 

caraterísticas (caracteres derivados) que, até então, era mais clara e óbvia (a sujeição a 

ordem), deixando em segundo plano a causa, que é o que define essa espécie contratual: a 

cessão originária e onerosa dos frutos do trabalho. 

Segundo o autor, o Direito do Trabalho ocupa-se da seguinte realidade social: o 

trabalho humano, produtivo, por conta alheia e livre (OLEA, 1983, p. 27). 

O homem trabalha quando atua, de forma inteligente, sobre o meio natural, 

cultural ou social, manipulando, diretamente ou com o auxílio de instrumentos, matéria 

(trabalho manual), signos ou símbolos (trabalho intelectual). Essa atividade humana, ainda 
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que apenas intelectual, exterioriza-se pela modificação que gera no mundo exterior (OLEA, 

1983, p. 22-23). 

O trabalho é produtivo, pois é com ele que o homem provê os meios materiais 

ou bens econômicos que precisa para subsistir (OLEA, 1983, p. 23). 

Esse trabalho produtivo do homem gera frutos, que são sua recompensa. 

Naturalmente, esses frutos pertencem ao executor do trabalho, ao trabalhador. O Direito do 

Trabalho, contudo, ocupa-se de uma realidade social que quebra essa normalidade: o trabalho 

por conta alheia (trabajo por conta ajena).  

No trabalho por conta alheia, os frutos do trabalho são atribuídos originalmente 

a pessoa distinta daquela que executou a atividade. E essa atribuição inicial e originária, que 

existe antes mesmo da execução do trabalho, decorre de uma relação única entre o trabalhador 

e o adquirente dos frutos, denominada relação de ajenidad (relación de ajenidad), que se 

estrutura juridicamente de formas variadas. Assim, resume Olea (1983, p. 26), “la ajenidad
52 

consiste precisamente en esto: ab initio, desde el momento mismo de su producción, los frutos 

son del ajeno, no del trabajador”. 

Opondo-se ao trabalho por conta alheia, encontra-se o trabalho autônomo ou 

por conta própria (por cuenta própria), caracterizado pelo fato de o trabalhador permanecer 

com a titularidade inicial dos frutos do seu trabalho, podendo dispor deles, posteriormente, 

por intermédio de outros instrumentos jurídicos (OLEA, 1983, p. 25). 

A expressão “fruto”, segundo Olea, deve ser entendida de forma ampla, 

alcançando o trabalho produtivo do homem, intelectual ou manual, consistente em um bem ou 

em um serviço, valioso por si mesmo ou associado ao trabalho de outros. A ajenidad refere-se 

a “la utilidad patrimonial del trabajo”, manifestando-se na apropriação dos bens materiais ou 

no poder do adquirente (terceiro estranho ao trabalhador) dos bens imateriais ou serviços de 

designar o destino deles em seu favor ou de um terceiro (1983, p. 26). 

O trabalho por conta alheia é livre se a relação de ajenidad deriva de um ato 

voluntário do trabalhador. Se não, tem-se um trabalho forçado (escravidão ou servidão).  

Então, por meio de um pacto, o contrato de trabalho, instituição central do 

Direito do Trabalho, o trabalhador, mediante remuneração, cede, desde o momento da 

produção, os frutos do seu trabalho, que passam a integrar o patrimônio do adquirente, 

terceiro estranho a ele. 

                                                           
52 Olea (1983, p. 26) esclareceu que optou pelo termo ajenidad, pois, apesar de juridicamente próximo da 

expressão enajenación, esta se refere a aquisições derivativas, e não às originárias. Além disso, informou que 
não adotou a expressão alienación, porque, mesmo sendo esta linguisticamente perfeita, carrega uma confusa 
e pesada carga filosófica e sociológica, da qual ele quis desassociar-se. 
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A causa do contrato de trabalho, nesse passo, é a cessão originária e 

remunerada dos frutos do trabalho. É causa no sentido objetivo, pois desejada pelo 

ordenamento jurídico, na medida que viabiliza a ajenidad em regime de trabalho livre, e 

também no sentido subjetivo, pois é o fim real que as partes pretendem ao contratar (OLEA, 

1983, p. 37). 

O que o adquirente deseja é a cessão dos frutos, bens ou serviços, e não o 

trabalho, objeto do contrato, que é o meio para obter aqueles. Dessa cessão originária, 

resulta uma consequência importante para o adquirente, ela passa a ter o direito de dar 

ordens sobre o trabalho, do qual resultará os frutos de sua titularidade. A esse direito – 

poder de direção – corresponde a subordinação do trabalhador às ordens. Nas palavras de 

Olea (1983, p. 29): 

 
Se conviene en que la función y causa del contrato de trabajo son para el 

cesionario los frutos que se le ceden, sean bienes o servicios, y no el trabajo del 

cedente, medio para la obtención de aquéllos, o si se quiere, objeto y no causa 

del contrato. Siendo esto así, el ajeno que recibe los frutos y los remunera tiene 

un derecho, derivado de la causa del pacto de cesión y enmarcado dentro de 

ésta, a impartir órdenes sobre el lugar, el tiempo y el modo de producción, y 

sobre la clase y cantidad, de los frutos cuya titularidad le corresponde. Tiene en 

suma un poder de dirección, que se plasma en órdenes sobre el objeto de 

contrato, esto es, sobre el trabajo, del que es correlato la dependencia o 

subordinación del trabajador a las mismas. 
 

A subordinação, portanto, é um efeito, uma consequência, do contrato de 

trabalho, cuja causa é a ajenidad. “Es así claro que la dependencia (subordinação) es 

inconcebible sin la ajenidad” (ÁVILES, 2007, p. 381). 

A teoria da ajenidad en los frutos foi alvo de críticas. Num primeiro momento, 

foi apontada sua insuficiência para explicar situações em que o trabalho humano não gera 

bens materiais. Além disso, foi destacada sua inaptidão para estabelecer a distinção entre o 

contrato de trabalho e outros contratos de natureza civil ou comercial, já que, segundo a 

crítica, sempre que o trabalho incide sobre um bem material, o produto que surge do conjunto 

formado pelo esforço de uma parte e o material de outra é, originariamente, do contratante, o 

titular do bem transformado, não havendo transferência de domínio. Ou, excepcionalmente, 

quando há transferência de propriedade, como nos casos que envolvem propriedade 

intelectual, esse fato, por si, não justificaria a existência de um contrato de trabalho (ÁVILES, 

2007, p. 381-382). 

Segundo Porto (2008, 301-302), outras teorias desenvolvidas pela doutrina 

espanhola, que se complementam, visaram ampliar o conceito de subordinação a partir da 

noção de ajenidad, enfrentando as críticas. 
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Pela teoria da ajenidad en la utilidad patrimonial, buscou-se superar as 

mencionadas objeções à teoria da ajenidad en los frutos. Aquela teoria defende que o 

que ingressa no patrimônio do contratante é a utilidade patrimonial decorrente da 

apropriação dos bens físicos transformados ou da destinação do bem imaterial ou dos 

serviços prestados pelo trabalhador ao próprio contratante ou a um terceiro. Por 

exemplo, quando o trabalhador presta serviços diretamente aos clientes do seu 

contratante, os resultados desses serviços não ingressam na esfera patrimonial deste, o 

que ingressa é a utilidade derivada da venda daqueles serviços ao cliente. Noutros 

termos, o proveito da atividade do trabalhador não o beneficia, e sim ao seu empregador. 

Essa teoria foi acolhida por Olea. 

Segundo a teoria da ajenidad en los riesgos, os riscos da atividade econômica 

são do empregador, e não do trabalhador. Se é o empregador quem obtém o lucro, ele deve 

suportar o prejuízo. O trabalhador presta seu trabalho e recebe um salário, cabendo ao 

empregador suportar os riscos do negócio, inclusive os sucessos obtidos (ÁVILES, 2007, p. 

378). 

A teoria da ajenidad en la titularidad de la organización, para explicar a 

origem da aquisição originária dos frutos do trabalho do obreiro, tratou a ajenidad sob a 

perspectiva da titularidade dos bens materiais e instrumentos utilizados pelo trabalhador. 

Segundo a teoria, como aqueles bens e instrumentos são de titularidade do contratante, o 

resultado material do trabalho incorpora-se ao patrimônio deste, e não do trabalhador. O poder 

de especificar as atividades do trabalhador surge para o terceiro dessa titularidade (ÁVILES, 

2007, p. 384-386). 

Por derradeiro, a teoria da ajenidad en el mercado parte da ideia de que o 

contrato de trabalho separa o trabalhador do mercado, pois os bens e serviços são vendidos 

pelo empregador, que possui os meios de produção e realiza a intermediação entre o 

trabalhador e os clientes. Por outro lado, no contrato de trabalho autônomo, a relação é 

estabelecida diretamente entre o trabalhador e o cliente. 

Como destacou Porto, em atenção às críticas opostas a essa teoria, o seu 

defensor, Caracuel53 (1989 apud PORTO, 2008, p. 302), com amparo nas demonstrações de 

Marx, observou que o processo de produção capitalista é uma “unidade de processos de 

produção e circulação”, e a finalidade do capitalista é extrair a mais-valia e realizá-la. Na 

relação de emprego, a obtenção da mais-valia traduz-se “juridicamente na alienação dos frutos 

                                                           
53 CARACUEL, Manuel-Ramón Alarcón. Dipendenza e alienità nella discussione spagnola sul contratto di 

lavoro. In: PEDRAZZOLI, Marcelo (Coord.). Lavoro subordinato e dintorni. Bologna: Il Mulino, 1989. 
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do trabalho (ou na utilidade patrimonial)”, e a sua realização “implica, necessariamente, a 

alienação no mercado”, sendo esta, inclusive, a “primeira forma de expropriação que a classe 

capitalista emergente exerceu sobre os artesãos do regime corporativo”. 

Além disso, segundo a teoria da ajenidad no mercado, mesmo quando o 

empregador não possui finalidade lucrativa (v.g., ente público, entidade sem fim lucrativo), ou 

seja, não realiza a mais-valia, é possível identificar a relação de emprego se presente a relação 

triangular, na qual o “trabalhador não se relaciona juridicamente com o destinatário final do 

seu serviço, mas, sim, com o empregador, que se interpõe entre os dois” (PORTO, 2008, p. 

303). 

Assim, a relação de emprego, segundo a perspectiva da ajenidad no mercado, 

caracteriza-se quando um terceiro (empregador) intermedeia o contato entre o trabalhador e os 

clientes, impedindo uma relação jurídica entre estes e fazendo surgir outras entre o 

empregador e os clientes (ÁVILES, 2007, p. 386-390). 

Segundo a crítica, em suma, essas teorias da ajenidad, isoladamente ou em 

conjunto, não conseguem distinguir uma relação de emprego de uma relação de trabalho 

autônomo. Elas descrevem realidades sociais sobre as quais se projetam relações de 

emprego, mas não acrescentam algo sobre seus elementos constitutivos, apontando 

características que não seriam exclusivas de uma única relação jurídica (ÁVILES, 2007, 

p. 389-390). 

Apesar das críticas, inegavelmente, as teorias da ajenidad relacionam-se e 

permitem alcançar uma compreensão ampliativa do conceito de subordinação jurídica, 

demonstrando ser esta um efeito da relação de emprego, e não a sua causa. Propiciam 

uma análise consentânea com o movimento de reafirmação e expansão do Direito do 

Trabalho. 

Nesse passo, como observaram Chaves Júnior e Mendes (2007, p. 206), em 

momentos como os presentes, que a reorganização produtiva faz ressurgir, sob novas vestes, 

“figuras de trabalhador que precederam à formação do sistema industrial tradicional”, o 

conceito de ajenidad no Direito do Trabalho é essencial para viabilizar “uma exegese 

sistemática e estável - conceitos muito caros ao sistema capitalista, inclusive - da relação de 

emprego”. 

O conceito tradicional de subordinação, desassociado da perspectiva da 

ajenidad, do alheamento do fruto do trabalho, pode gerar desvirtuamentos conceituais, ainda 

mais diante da “crescente concepção do trabalhador (supostamente) autônomo, mas 

econômica e habitualmente dependente de uma mesma rede produtiva”. Por outro lado, 
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resgatar o conceito de ajenidad “contribui para uma extensão civilizatória e isonômica dos 

direitos sociais, ensejando a agregação das novas realidades decorrentes da reorganização 

produtiva” (CHAVES JÚNIOR; MENDES, 2007, p. 206;216). 

 

2.3 Redução do conceito de subordinação 

 

A par do movimento de reinterpretação do conceito de subordinação e 

ampliação da relação de empego, outro segue no sentido da restrição daquele conceito e da 

flexibilização ou, como aponta parcela crítica da doutrina, da deslaboralização54, via 

desqualificação do vínculo de emprego. 

Nessa segunda tendência, ganhou relevo a dependência econômica para 

justificar a proteção diferenciada de um coletivo de trabalhadores integrantes da zona grise, os 

quais, embora afastados juridicamente dos contornos da relação de emprego pela ausência da 

subordinação jurídica clássica, desenvolvem suas atividades com pessoalidade, continuidade e 

coordenação em uma relação desigual frente ao contratante, também denominado tomador ou 

cliente. 

Com o fim de apresentar soluções a esse fenômeno social, marcado por 

novas formas de relacionamento entre o trabalho e o capital, nas quais o contratante tem 

necessitado cada vez menos do controle direto e constante sobre as atividades laborais 

do trabalhador, a doutrina e a legislação de alguns países, em especial os do continente 

europeu, vêm se dedicando ao estudo e à regulamentação do trabalho 

parassubordinado55, também conhecido como trabalho quase-subordinado, autônomo 

dependente, autônomo economicamente dependente, semi-autônomo, semi-dependente, 

novo autônomo, autônomo de segunda classe, autônomo de nova geração, autônomo 

aparente etc. (PORTO, 2008, p. 117). 

Na Itália, como será examinado na subseção 2.3.1, a parassubordinação teve 

sua construção teórica iniciada e recebeu o primeiro tratamento legal. 

                                                           
54 “Deslaboralização” é o intento de desqualificar a relação laboral, atribuindo-lhe uma definição distinta, civil 

ou comercial (DESDENTADO BONETE, Aurelio. Qué hacer con el derecho del trabajo Las móviles 
fronteras de la relación laboral y las nuevas formas de empleo. Revista del Poder Judicial, n. 55, p. 435-
458, 1999, p. 445 apud HENRIQUE, 2011, p. 204). 

55 A expressão “trabalho parassubordinado” vem sendo comumente adotada pela doutrina brasileira, revelando 
a influência da matriz teórica italiana. Em razão disso, neste trabalho, optou-se por empregá-la, apesar de, no 
cenário internacional, a expressão “trabalho autônomo dependente” (dependent self-employment) ser mais 
utilizada. 
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Na Alemanha56, a Tarifvertraggesetz – TVG (Lei de contratação coletiva), em 

1974, previu a figura do arbeitnehmerähnliche Person (pessoa semelhante ao trabalhador 

subordinado), caracterizada como o trabalhador que: (i) executa os serviços pessoalmente, 

sem o auxílio de trabalhadores subordinados; (ii) vincula-se a um único tomador de serviços 

(cliente); (iii) recebe de uma única pessoa mais da metade da remuneração que percebe por 

todo seu trabalho; ou, se for artista, escritor ou jornalista, recebe mais de um terço de sua 

remuneração de um cliente (BULGUERONI, 2011, p. 174).  

O que diferencia esse trabalhador do trabalhador subordinado é a ausência de 

dependência pessoal (subordinação jurídica clássica). A dependência econômica qualifica-o 

(conforme o padrão remuneratório) e justifica a incidência de algumas tutelas tipicamente 

trabalhistas57 (PORTO, 2008, p. 119). 

Na Inglaterra, é possível identificar a figura do worker ou dependent self 

employed, trabalhador que se encontra entre os employees (trabalhadores subordinados) 

e os self employed workers (autônomos). O art. 230 do Emplyment Rights Act define o 

worker como o trabalhador que, “por força de um contrato, compromete-se a realizar 

pessoalmente trabalho ou serviço para outrem, que não é usuário, nem cliente da sua 

atividade profissional ou comercial” (GONÇALVES, 2014, p. 181). Trata-se do 

trabalhador parassubordinado, que, em razão da sua maior dependência com relação ao 

tomador de serviços, recebe uma proteção maior do que aquela oferecida ao trabalhador 

autônomo58. 

                                                           
56 Na Alemanha, não há tipificação legal da figura do empregado (Arbeitnehmer). Apesar da imprecisão legal, a 

doutrina e a jurisprudência daquele país reconhecem a dependência pessoal (subordinação) como o critério 
mais adequado para caracterizar o contrato de trabalho. Essa subordinação é determinada a partir de indícios, 
tais como heterodireção patronal e inserção do trabalhador na organização empresarial (BULGUERONI, 
2011, p. 173). 

57 Além da proteção previdenciária, são estendidos a esses trabalhadores, dentre outros, direitos relacionados a 
férias, contratação coletiva, proteção do trabalho infantil e contra assédio sexual no local de trabalho. Aos 
trabalhadores a domicílio, que são incluídos nessa categoria, são deferidos direitos mais amplos, tais como, 
os atinentes ao horário de trabalho, à justa retribuição, direitos sindicais e de saúde e segurança do trabalho 
(BULGUERONI, 2011, p. 174-175). 

58 Na Inglaterra, não há definição legal que diferencie o trabalho autônomo do trabalho subordinado. O 
enquadramento da relação jurídica é realizado com base em indícios elaborados pela jurisprudência, os quais 
permitem aferir o grau de dependência (subordinação) do trabalhador com relação ao contratante. O worker é 
tratado como uma figura intermediária entre o empregado e o autônomo, que não oferece sua atividade 
livremente no mercado, mantendo uma dependência com relação ao seu contratante, razão pela qual faz jus a 
uma proteção também intermediária. A ele são garantidos: “salário mínimo nacional; proteção contra 
deduções ilegais no salário; período mínimo de férias anuais; extensão mínima das pausas para descanso; 
limite máximo de 48 horas trabalhadas por semana; proteção contra discriminação ilegal; proteção do direito 
de informação de infrações ocorridas no local do trabalho. Podem, ainda, ter direito aos benefícios 
decorrentes da maternidade, paternidade, adoção e doença” (GONÇALVES, 2014, p. 182). 
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Em Portugal, o Código do Trabalho, ao prever as denominadas “situações 

equiparadas” (antes da reforma em 2009, denominavam-se “contratos equiparados”)59, tratou 

do trabalho parassubordinado, caracterizando-o, especialmente, pela ausência de subordinação 

jurídica60 e pela presença da dependência econômica do trabalhador frente ao beneficiário do 

serviço61. A esse trabalhador foram estendidas as regras atinentes aos direitos de 

personalidade, de igualdade e não discriminação e de saúde e segurança no trabalho62. 

Na Espanha, o Estatuto del Trabajo Autónomo, Lei n. 20, de 11 de julho de 

2007, dispôs sobre o trabalho parassubordinado, regulamentando a figura do trabajador 

autónomo económicamente dependiente. 

Em todos esses países, é possível perceber que os legisladores, em vez de 

ampliarem as fronteiras do vínculo de emprego, adotaram a instituição de outras figuras, com 

a “assinalação de certos direitos específicos” (MIRANDA, 2016, p. 264), reduzindo, por 

conseguinte, o âmbito de incidência do Direito do Trabalho. 

Nesse passo, mostra-se pertinente a análise da experiência estrangeira. 

Face aos limites deste trabalho e da maior proximidade do regime jurídico 

trabalhista, serão analisados o tratamento jurídico do trabalho parassubordinado na Itália, que 

inaugurou o estudo mais aprofundado do tema, e na Espanha, que evoluiu para uma 

regulamentação específica dessa modalidade de trabalho. 

 
                                                           
59

 Artigo 10.º Situações equiparadas. As normas legais respeitantes a direitos de personalidade, igualdade e não 
discriminação e segurança e saúde no trabalho são aplicáveis a situações em que ocorra prestação de trabalho 
por uma pessoa a outra, sem subordinação jurídica, sempre que o prestador de trabalho deva considerar-se na 
dependência económica do beneficiário da atividade (PORTUGAL, 2009). 

60 Em Portugal, os “indícios da subordinação jurídica” são adotados para aferição, nas situações fronteiriças, da 
presença desse elemento caracterizador do contrato de trabalho. Esse método indiciário, atualmente, consta 
no art. 12 do Código do Trabalho, que versa sobre a presunção do contrato de trabalho e traz um rol 
exemplificativo (MIRANDA, 2016, p. 262). 

 Artigo 12.º Presunção de contrato de trabalho. 1 - Presume-se a existência de contrato de trabalho quando, na 
relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra ou outras que dela beneficiam, se verifiquem algumas 
das seguintes características: a) A atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ele 
determinado; b) Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário da 
atividade; c) O prestador de atividade observe horas de início e de termo da prestação, determinadas pelo 
beneficiário da mesma; d) Seja paga, com determinada periodicidade, uma quantia certa ao prestador de 
atividade, como contrapartida da mesma; e) O prestador de atividade desempenhe funções de direção ou 
chefia na estrutura orgânica da empresa (PORTUGAL, 2009). 

61 O legislador português não definiu “dependência econômica”. 
62 Vale destacar que o legislador português, na Lei n. 101/2009, tratou do trabalho no domicílio ou no 

estabelecimento do trabalhador sem subordinação jurídica e com dependência econômica do prestador em 
relação ao beneficiário da atividade. Essa lei estendeu a esse trabalhador regras de proteção à saúde e 
segurança, retribuição compatível ao estabelecido em norma convencional ou, na ausência desta, salário 
mínimo nacional, subsídio anual, regras relativas à formação profissional e ao regime geral de previdência 
aplicáveis ao empregado. O beneficiário ficou responsável por cumprir as regras relativas à segurança e 
saúde do trabalhador, inclusive no que toca à acidente de trabalho, podendo, em razão disso, visitar local de 
prestação de serviços. Foram previstas, ainda, regras de extinção do contrato, viabilizando a extinção por 
qualquer das partes, mediante aviso prévio, sob pena de indenização. 
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2.3.1 Parassubordinação 

 

Na Itália, o Codice Civile italiano (CC), de 1942, conceitua o trabalho 

subordinado e o trabalho autônomo. Segundo o art. 2.094 daquele Diploma legal, trabalhador 

subordinado (empregado) é o indivíduo que se obriga, mediante retribuição, a colaborar na 

empresa, realizando o seu trabalho intelectual ou manual na dependência e sob a direção do 

empresário63. O art. 2.222, por sua vez, trata do contrato de obra, revelando o trabalho 

autônomo da pessoa que se obriga a realizar uma obra ou um serviço, mediante retribuição, 

com labor prevalentemente próprio e sem vínculo de subordinação com o contratante 

(tomador)64. 

O trabalho autônomo é definido de forma negativa, sendo o “vínculo de 

subordinação” o principal critério de distinção. 

Em resposta às dificuldades na detecção da subordinação jurídica e, por 

conseguinte, na classificação das relações de trabalho que se encontram na fronteira entre a 

relação de emprego e a relação de trabalho autônomo, o legislador italiano adotou uma nova 

figura legal: a relação de trabalho parassubordinado. Uma categoria intermediária que não se 

amolda àquelas e demanda tutela especial pelo fato de o trabalhador ser economicamente 

dependente do tomador de serviços e de haver um desequilíbrio contratual. 

 

2.3.1.1 Relação de trabalho parassubordinado: origem e elementos 

 

A origem do trabalho parassubordinado relaciona-se com o contrato de 

colaboração continuativa e coordenada ou, somente, contrato co.co.co., instituído 

primordialmente pela Lei n. 741, de 1959, que admitiu a aplicação de normas coletivas, 

emanadas do Governo italiano, a uma relação de trabalho distinta da relação de emprego: 

relação de colaboração, concretizada pela prestação de serviços de forma continuada e 

coordenada.  

Essa Lei foi considerada inconstitucional pela Corte Constitucional Italiana, 

por afrontar o princípio da liberdade sindical. 

                                                           
63

 Art. 2094. (Prestatore di lavoro subordinato). E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante 

retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e 

sotto la direzione dell'imprenditore (ITALIA, 1942). 
64

 Art. 2222. (Contratto d'opera). Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o 

un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del 

committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel 

libro IV (ITALIA, 1942). 
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Em 1973, a alteração do art. 409 do Codice di Procedura Civile (CPC) trouxe à 

tona a discussão sobre a parassubordinação. Reavivando a redação adotada pela Lei n. 741, de 

1959, o referido dispositivo65 estendeu a aplicação das normas próprias do processo do 

trabalho às controvérsias relativas ao contrato de agência, de representação comercial e outras 

relações de colaboração, concretizadas por prestação de serviços de forma continuada e 

coordenada (MIRANDA, 2016, p. 227). 

Alguns outros diplomas legais, veiculando matérias fiscais e previdenciárias, 

também passaram a referir-se ao contrato co.co.co. Algumas figuras, inclusive, chegaram a 

ser definidas como trabalhador parassubordinado, mas o conceito legal permaneceu 

impreciso, cabendo à doutrina avançar na categorização do tipo legal (BULGUERONI, 2011, 

p. 64). 

No começo, muito se discutiu se o trabalho parassubordinado seria um tertius 

genius, uma nova modalidade situada entre o trabalho subordinado (emprego) e o trabalho 

autônomo. Majoritariamente, a doutrina acabou acolhendo o entendimento de que ele é uma 

espécie de trabalho autônomo (BULGUERONI, 2011, p. 67), ou melhor, um trabalho 

autônomo especial, merecedor de uma proteção diferenciada, em razão do vínculo de 

dependência entre o trabalhador e o contratante e da disparidade contratual entre eles, que os 

aproximam das figuras do empregado e do empregador.  

Segundo Silva (2002, p. 195), a noção de parassubordinação, desenvolvida pela 

doutrina italiana, levou em consideração distintas relações jurídicas que têm por objeto a 

prestação de trabalho. Em seus dizeres, a parassubordinação envolve relações de trabalho 

contínuas, nas quais as atividades dos trabalhadores enquadram-se “nas necessidades 

organizacionais dos tomadores de seus serviços, tudo conforme estipulado em contrato, 

visando colaborar para os fins do empreendimento”. 

O trabalhador parassubordinado não se obriga a produzir um resultado 

específico, tal como o autônomo lato senso, e sim uma série de resultados “consecutivos, 

coordenados entre si e relacionados a interesses mais amplos do contratante”. Esses resultados 

inserem-se na estrutura empresarial do contratante e são imprescindíveis para que este alcance 

os seus fins sociais e econômicos. Por isso mesmo, apesar de o trabalho ser realizado com 

independência pelo trabalhador, “sua organização é vinculada à atribuição de algum tipo de 

poder de controle e coordenação a cargo do tomador de serviços” (SILVA, 2004, p. 104). 

                                                           
65  Art. 409. (Controversie individuali di lavoro). Si osservano le disposizioni del presente capo nelle 

controversie relative a: [...]; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di 

collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente 

personale, anche se non a carattere subordinato. [...] (ITALIA, 1940). 
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Esmiuçando a relação de trabalho parassubordinado, Silva identificou os 

elementos que a compõem: continuidade, pessoalidade preponderante, colaboração e 

coordenação (2002, p. 197-199). 

A prestação dos serviços dá-se de forma não esporádica. Como ela objetiva 

atender a uma necessidade permanente do tomador e aos resultados sequenciais previamente 

ajustados, de acordo com o interesse das partes, o prolongamento da relação no tempo faz-se 

necessário. Isso caracteriza o elemento continuidade, que se mostra incompatível com a 

realização de atividades específicas e esporádicas ou resultantes de circunstâncias 

imprevisíveis, bem como com a realização de obras que, ainda que demandem um tempo para 

a completa execução, não estão voltadas para um programa comum, que exige a organização 

da produção de acordo com o interesse dos contratantes. 

A exclusividade na prestação dos serviços não descaracteriza a continuidade, 

assim como eventuais interrupções periódicas, pois o que importa é o atendimento às 

necessidades duradouras (SILVA, 2002, p. 197). 

A pessoalidade, segundo critério da relação de trabalho parassubordinado, 

caracteriza-se pela preponderância da natureza pessoal da prestação de serviços. Quem deve 

realizar a principal carga das atividades contratadas é o prestador de serviços, trabalhador 

pessoalmente contratado, que pode valer-se de auxiliares apenas para atividades 

complementares. 

Há uma flexibilização da pessoalidade típica da relação de emprego, na qual o 

empregado deve prestar pessoalmente o serviço, não podendo valer-se de serviço alheio. Na 

parassubordinação, o trabalhador, embora responsabilize-se pessoalmente perante o tomador, 

não se obriga a realizar todos os serviços, podendo ser auxiliado por terceiros, organizando as 

atividades destes, aproximando-se da figura de microempreendedor (MIRANDA, 2016, p. 

228). 

A colaboração expressa-se na inserção das atividades do trabalhador na 

organização empresarial do tomador. As atividades daquele ligam-se funcionalmente às 

atividades deste, que depende daquelas para alcançar seu objetivo social e econômico. Forma-

se um vínculo de colaboração em consequência da união de esforços entre trabalhador e 

tomador “na construção da atividade econômica” deste (MIRANDA, 2016, p. 229). 

Enquanto no trabalho subordinado o trabalhador, pessoalmente, é inserido na 

estrutura empresarial do tomador, havendo uma colaboração estrutural, uma “colaboração na 

empresa”, tal como dita o art. 2.094 do CC, no trabalho parassubordinado é a atividade 

prestada pelo trabalhador “– e não ele próprio – que se acopla ao core business do 
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empresário”, havendo uma ligação funcional, “uma colaboração para a empresa” 

(BULGUERONI, 2011, p. 72). 

Nesse passo, no regime de colaboração, a prestação de serviços pelo 

trabalhador pode dar-se em favor direto e imediato do contratante, em qualquer das suas 

atividades (MIRANDA, 2016, p. 229). Ademais, como lembrou Porto, “segundo o 

entendimento majoritário, qualquer prestação laborativa pode se enquadrar no tipo da 

parassubordinação, desde que apresente os seus pressupostos ou requisitos: a coordenação, a 

continuidade e a prevalente pessoalidade” (2011, p. 215). 

Por conta da colaboração, as atividades do trabalhador, “colaborador”, devem 

observar alguns limites – “critérios quantitativos, qualitativos e funcionais”, e isso faz da 

coordenação o “elemento principal” da relação de trabalho parassubordinado (SILVA, 2002, 

p. 198; SILVA, 2004, p. 105). 

A coordenação apresenta-se como “uma peculiar modalidade de organização 

da prestação de serviços” (SILVA, 2004, p. 104). É o elemento que se opõe ao conceito 

clássico de subordinação jurídica. 

Fala-se que, no contrato de trabalho subordinado, o empregado dispõe sua 

atividade pessoal ao poder diretivo do empregador, que poderá, observado alguns parâmetros 

legais, organizá-la no tempo e no espaço da forma que melhor aprouver aos seus objetivos 

sociais e econômicos.  

Diferentemente, na relação de trabalho parassubordinado, o trabalhador coloca 

à disposição os seus serviços somente para uma atividade específica, previamente 

estabelecida entre as partes, visando alcançar os fins programados – resultados sequenciais e 

interdependentes, essenciais para o tomador. É essa multiplicidade de resultados, por meio de 

um único contrato, que, inclusive, diferencia a relação de trabalho parassubordinado da 

relação de trabalho autônomo, na qual o trabalhador obriga-se a entregar um único resultado. 

Embora as atividades do trabalhador parassubordinado sejam realizadas com 

autonomia, a organização delas “é vinculada à atribuição de algum tipo de poder de controle e 

de coordenação a cargo do tomador dos serviços”. O poder de coordenar não se confunde com 

o poder diretivo do empregador (SILVA, 2002, p. 198). 

Na relação de emprego, o empregado deve obedecer a todas instruções do 

empregador. Na própria relação de trabalho autônomo, o trabalhador também obedece a 

instruções do tomador. Essas instruções e a observância delas decorrem de níveis distintos 

entre as partes contratantes. 
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Na relação de trabalho parassubordinado, de forma diversa daquelas, as partes 

não se colocam em níveis distintos, elas ordenam juntas rumo a um objetivo comum. Há uma 

ligação funcional entre as atividades do trabalhador e as necessidades do tomador, o que não 

impede que aquele se determine autonomamente ou, em conjunto com o tomador, estabeleça 

as modalidades, o tempo e o lugar do cumprimento da obrigação (SILVA, 2004, p. 107). 

O trabalhador não se sujeita “à autoridade do contratante, mas sim ao programa 

previamente ajustado entre as partes”. Como o programa que vincula as partes é de 

competência conjunta, o trabalhador não perde “a titularidade jurídica sobre a atividade a ser 

por ele desempenhada” (MIRANDA, 2016, p. 230). Nesse passo, enquanto na relação 

empregatícia, o empregador pode, no exercício do poder diretivo, alterar unilateralmente o 

contrato em alguns pontos (v.g., local de trabalho, atividades, horário etc.), na 

parassubordinação, as partes vinculam-se ao cumprimento estrito do contrato, podendo até 

ser, consensualmente, alterado o projeto. 

Por isso, afirma-se que, na parassubordinação, a colaboração do trabalhador 

não se dá numa relação de heterodireção, em que “há uma colaboração na empresa”, e sim de 

coordenação entre o prestador e o tomador de seus serviços, em que “há uma colaboração 

para a empresa” (BULGUERONI, 2011, p. 72). 

O poder de coordenar, nessa perspectiva, difere do poder empregatício, 

entendido como o poder de estabelecer o comportamento, as formas de execução e a 

disciplina do trabalho. O poder de coordenar decorre da observância das regras contratuais e 

pode, em razão da continuidade da relação e das necessidades do tomador, influenciar as 

modalidades de execução das atividades contratadas, bem como as características da obra ou 

serviço, ou até mesmo resultar em modificações conjuntas do programa (SANTORO-

PASSARELLI, 2008, p. 342). 

Conforme destacou Silva (2002, p. 200), essa ideia não se perde pelo fato de a 

atividade do trabalhador parassubordinado ser utilizada em conjunto com outras pelo 

tomador. Como o trabalhador organiza sua própria atividade, ele não perde sua autonomia. 

Por outro lado, como o tomador persegue um resultado maior que aquele proveniente da 

atividade do trabalhador considerada em sua individualidade, esta é conjugada com outras 

estranhas à relação, sem que isso signifique ingerência na organização da atividade do 

trabalhador, que “não está obrigado a permanecer na espera de ordens provenientes do 

tomador dos seus serviços nem ficar à disposição deste”. 

Noutros termos, a inserção da atividade do trabalhador na organização 

empresarial do tomador decorrente do regime de colaboração não caracteriza, por si, a 
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subordinação jurídica, sendo esta entendida em sua acepção clássica. No trabalho autônomo, 

“as diretivas do empregador constituem tão somente indicações técnicas para realização da 

obra” (BULGUERONI, 2011, p. 71). 

Sob esse enfoque, a distinção entre subordinação e coordenação baseia-se na 

intensidade do poder diretivo do tomador: se é intenso e constante, tem-se a subordinação; se 

é menos intenso, tem-se a parassubordinação. Até porque, se se adotar um conceito mais 

ampliativo de subordinação, os dois conceitos confundem-se, como observou Porto (2011, p. 

216): 

 
Percebe-se assim que no fim das contas a distinção entre as duas hipóteses - 
subordinação e parassubordinação - se baseia na intensidade do poder diretivo do 
tomador. Quando este é mais intenso e constante, determinando em detalhes o 
conteúdo da prestação (além de aspectos relativos ao tempo e lugar em que esta 
ocorre), está-se diante da subordinação; quando o poder diretivo é menos intenso 
expressando-se por meio de instruções mais genéricas configura-se a 
parassubordinação. Assim, a plena diferenciação entre os dois conceitos somente é 
possível caso se adote uma concepção mais restrita de subordinação que a 
identifique com a heterodireção patronal forte e constante da prestação laborativa em 
seus diversos aspectos, o que corresponde à noção clássica ou tradicional do 
conceito. [...]. 
 

Apesar do grande esforço doutrinário, diferenciar relação de coordenação da 

relação de subordinação não foi, e continua não sendo, tarefa fácil66. O legislador italiano vem 

se esforçando para qualificar as relações de trabalho parassubordinado e evitar o uso 

exagerado e desvirtuado do instituto que objetiva mascarar verdadeiras relações de emprego. 

O CPC, após a alteração ocorrida em 1973, além de trazer um conceito abstrato 

de relação de trabalho parassubordinado (relação de colaboração concretizada pela prestação 

de trabalho contínuo e coordenado, prevalentemente pessoal, apesar de não subordinado), 

indicou expressamente duas espécies: relação de agência e relação de representação 

comercial. Essas duas relações foram destacadas por serem as espécies mais características, 

nas quais o tomador adota diretivas que não se igualam às do empregador, mas são mais 

intensas do que às adotadas em um típico contrato de trabalho autônomo (BULGUERONI, 

2011, p. 74). 

A legislação tributária trouxe algumas figuras que se enquadrariam no conceito 

legal de relação de trabalho parassubordinado. Como lembrou Bulgueroni (2011, p. 75), a Lei 

n. 342, de 2000, no art. 34, n. 1, “c-bis”, apresentou um rol exemplificativo de atividades que 

se amoldariam no contrato co.co.co., como “ofícios de síndicos e administradores de 
                                                           
66 Nas palavras de GALANTINO, “[...] presenta spesso serie difficoltà un'indagine di fato a rivelare se il 

coordinamento della prestazione del lavoratore com quella di atriabbia omeno caratere strutturale oltre che 

funzionale. E tal ancora uma volta pone in luce l'esigenza di omogeneizzare la disciplina del lavoro 

subordinato com quella del lavoro considdetto parasubordinato” (2006, p. 15). 
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sociedades e associações, de colaboradores em jornais, revistas, enciclopédias e similares e 

participações em colégios e comissões”67. Apesar disso, não esclareceu o conceito legal, até 

porque não era o escopo da lei, e o legislador continuou tentando delimitá-lo. 

A doutrina e a jurisprudência, numa análise casuística, apontaram alguns 

exemplos de relações de trabalho possivelmente enquadráveis na fórmula genérica do art. 

409, n. 3, do CPC, como exemplo, consultoria entre profissional liberal e empresa, 

publicitários, agentes de teatro, agentes de comércio em contratos ao comitente, consultores 

de marketing e informática (BULGUERONI, 2011, p. 76). 

Segundo Porto (2008, p. 143), a proteção concedida ao trabalhador 

parassubordinado foi muito modesta, “muito inferior, quantitativa e qualitativamente, àquela 

prevista ao empregado”. 

O legislador, para proteger o trabalhador parassubordinado, que reconheceu ser 

dependente e vulnerável na relação jurídica, optou por conceder-lhe, seletivamente, alguns 

direitos originalmente concedidos aos trabalhadores subordinados. Assim, aplica-se ao 

trabalhador parassubordinado, além das regras aplicáveis aos trabalhadores autônomos (art. 

2.222 e seguintes do CC), o que está expressamente previsto em lei ou em contratos coletivos. 

Em verdade, a referida extensão restringiu-se a normas de natureza processual, 

fiscal e previdenciária: aplicação de normas processuais sobre controvérsias individuais de 

trabalho (art. 409, n. 3, do CPC); juros e correção monetária dos créditos trabalhistas (art. 429, 

n. 3, do CPC); invalidação de renúncias e transações que versem sobre direitos derivados das 

relações de trabalho (art. 2113 do CC); regime de contribuição menos oneroso (regime do 

trabalhador subordinado); inscrição no regime de previdência; aposentadoria por invalidez e 

por idade; auxílio-maternidade e cobertura a acidentes do trabalho; assistência previdenciária 

em caso de internação hospitalar e de moléstia profissional; possibilidade, em caso de 

previsão legal ou em norma coletiva, de resolução de conflitos por arbitragem 

(BULGUERONI, 2011, p. 77-80; PORTO, 2008, p. 143-144). 

                                                           
67 Art. 34. (Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa) 1. Al testo unico 

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

sono apportate le seguenti modificazioni: [...]; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo 

percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di 

amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, 

alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, 

nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di 

attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto 

unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, 

sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro 

dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte 

o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal 

contribuente (ITALIA, 2000). 
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Essa seletividade e a escassez de direitos foram alvos de crítica doutrinária, que 

não viu razão para que direitos tipicamente trabalhistas não fossem estendidos ao trabalhador 

parassubordinado. Em sendo este economicamente dependente, deveria ser estendido a ele 

direitos inderrogáveis, tais como limitação de jornada, férias, intervalos, retribuição 

suficiente68 etc., caso contrário, o princípio da isonomia estaria sendo violado (PORTO, 2008, 

p. 145-152). 

Por essa mesma razão, na análise dos casos concretos, surgiram decisões 

conflitantes, colocando em xeque a segurança do instituto. Como esclareceu Bulgueroni, é 

possível identificar decisões da Corte de Cassação italiana e de outros órgãos judicantes 

daquele país estendendo “regras de direito material do trabalho às relações de 

parassubordinação”, como exemplo, responsabilidade do tomador pela segurança do trabalho, 

liberdade sindical e direito de greve, prescrição trabalhista e dispensa por justa causa (2011, p. 

82). 

Nesse cenário, em fevereiro de 1999, o Senado italiano aprovou o Projeto de 

Lei Smuraglia
69 que objetivava esclarecer o conceito legal de relação de trabalho 

parassubordinado, trazendo, no art. 1º, seus elementos: “colaboração de caráter não ocasional, 

coordenada com a atividade do tomador, desenvolvida de modo pessoal, sem vínculo de 

subordinação, sem uso de meios organizativos e em troca de remuneração” (BULGUERONI, 

2011, p. 82). 

Esse projeto previu alguns direitos e estabeleceu requisitos contratuais, 

abordando a proibição de fixação de horário de trabalho rígido, a duração mínima do contrato, 

tempo e forma de pagamento, matérias atinentes à saúde e segurança no trabalhador, e tutela 

previdenciária (inclusive, proteção à maternidade). Trouxe, ainda, previsões sobre liberdade 

sindical, com possibilidade de criação de sindicatos ou filiação e ampliação de direitos 

mediante negociação coletiva. Além disso, previu a conversão automática dessa espécie 

contratual em contrato de trabalho subordinado nos casos de fraude. 

Por conta da Reforma Biagi ocorrida em 2003, o Projeto de Lei Smuraglia não 

foi convertido em lei. 

Conforme Bulgueroni (2011, p. 83-85), a Reforma Biagi, efetivada pela Lei n. 

30, de 2003, e pelo Decreto Legislativo n. 276, de 2003, de um lado, com o fim de “tornar 

                                                           
68 O § 1º do art. 36 da Constituição italiana traz o denominado princípio da suficiência ou proporcionalidade 

retributiva, conferindo ao trabalhador o direito uma retribuição proporcional à quantidade e qualidade do seu 
trabalho, suficiente para assegurar a ele e a sua família uma existência livre e digna. 

69 Trata-se do Projeto de Lei n. 5651. Disponível em: <http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/ 
sk6000/articola/5651.htm>. Acesso em: 01 mar. 2017. 
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mais flexíveis as relações de trabalho e diminuir as taxas de desemprego”, instituiu “novas 

tipologias contratuais” (flexibilidade) e, de outro, buscou “moralizar relações de trabalho” 

(segurança). 

 

2.3.1.2 Reforma Biagi: contrato de trabalho a projeto 

 

A rigidez do tratamento concedido ao emprego, o excesso de proteção ao 

empregado e a tipologia ampla do contrato co.co.co. tornaram atraente a adoção dessa 

modalidade contratual para as empresas, ávidas por adaptações mercadológicas e pela 

contratação de trabalhadores “juridicamente autônomos” para relações “não muito diversas 

daquelas típicas do trabalho subordinado” (BULGUERONI, 2011, p. 84). 

Foi detectado um número expressivo de relações de trabalho parassubordinado, 

que, segundo a doutrina, justificou-se, essencialmente, pela redução dos encargos sociais, pela 

não adoção do princípio da retribuição suficiente (art. 36 da Constituição italiana), pela baixa 

proteção em casos de doenças, acidentes do trabalho e gravidez, e pela ausência de limites 

para a resolução do contrato (BULGUERONI, 2011, p. 84). 

O Decreto Legislativo n. 276, de 2003, regulamentando a Lei n. 30, de 2003, 

instituiu a figura do contrato de trabalho a projeto com o fim de “evitar ou ao menos impedir” 

a utilização fraudulenta e abusiva das relações co.co.co. (PORTO, 2008, p. 154). 

O contrato de trabalho a projeto, também conhecido como co.co.pro., 

introduziu um novo elemento nas relações de trabalho parassubordinado: o projeto, programa 

ou fase deste70. Noutros termos, o co.co.pro. manteve os elementos da parassubordinação 

(pessoalidade prevalente, colaboração, coordenação e continuidade), vinculando a prestação 

laboral a um projeto específico, sob pena de conversão para relação de trabalho subordinado 

por prazo indeterminado (AMANTHÉA, 2008, p. 74). 

Foram excluídas dessa nova tipologia algumas relações parassubordinadas: 

agentes de comércio; profissionais, cujo exercício das atividades exige inscrição prévia em 

conselhos ou entidades profissionais; membros dos órgãos de administração e controle das 

                                                           
70 Texto do Decreto Legislativo n. 276, de 2003, antes da alteração promovida pelo Decreto Legislativo n. 83, 

de 2012: 
 Art. 61 Definizione e campo di applicazione. 1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti 

di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza 

vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere 

riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e 

gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la 

organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività 

lavorativa (ITALIA, 2003). 
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sociedades; participantes de colegiados e comissões; colaboradores de associações e sociedades 

esportivas amadoras no âmbito do Comitê Olímpico Nacional Italiano (CONI); trabalhadores 

aposentados por idade; e colaboradores da Administração Pública71. A esses excluídos, seja pela 

“relevância da qualificação profissional” do trabalhador seja pela “dificuldade objetiva de 

reconduzir a atividade a um projeto, programa ou fase deste”, continuou sendo aplicado o 

regramento geral do contrato co.co.co. (BULGUERONI, 2011, p. 97). 

A partir do Decreto Legislativo n. 276, de 2003, passaram a coexistir duas 

espécies de relação de trabalho parassubordinado: co.co.pro. e co.co.co. No co.co.pro., 

existiria uma colaboração “forte”, enquanto, no co.co.co., uma colaboração “fraca” 

(BULGUERONI, 2011, p. 98). 

Como observou MIRANDA, com o elemento projeto, o objetivo do legislador 

foi “aprofundar a oposição entre coordenação e subordinação” (2016, p. 231), destacando a 

natureza autônoma da relação jurídica parassubordinada. O projeto delimita a prestação de 

serviços e, por consequência, “limita o poder do tomador de serviços de proferir ordens em 

face do prestador” (BULGUERONI, 2009, p. 87), que poderá ser cobrado conforme contrato 

previamente estabelecido. 

O Decreto Legislativo trouxe a expressão “progetto, programma di lavoro o 

fase di esso”, e não os precisou. O Ministério do Trabalho italiano, por meio da Circular n. 1, 

de 2004, procurou dar os contornos aos termos vagos adotados pelo legislador. 

Segundo a Circular, o projeto (il progetto) “consiste em uma atividade produtiva 

bem identificável e funcionalmente coligada a um determinado fim por meio do qual o 

colaborador participa diretamente com sua prestação”, e pode estar relacionado à atividade 

                                                           
71

 Art. 61. Definizione e campo di applicazione. […]. 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente 

capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi 

professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le 

attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore 

delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle 

discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e 

disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di 

applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i 

partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (ITALIA, 
2003). 

 Em 2012, a Lei n. 92 esclareceu o sentido da expressão “le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali 

e' necessaria l'iscrizione in albi professionali” contida no citado art. 61, n. 3, dispondo que a simples 
inscrição em órgão de classe não exclui a aplicação da legislação: “27. La disposizione concernente le 

professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al 

primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta 

nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda 

le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' 

professionali intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In 

caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per se' a 

determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.” 
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principal ou acessória da empresa. O programa, por sua vez, “consiste num tipo de atividade que 

não é diretamente relacionada a um resultado final”. E o programa ou a fase dele (il programma o 

la fase di esso) caracterizam-se pelo alcance de um resultado apenas parcial, destinado a integrar, 

com outros resultados, um processo produtivo mais amplo (MIRANDA, 2016, p. 231-232). 

Nesse passo, a doutrina apontou que, apesar de a Reforma Biagi ter pretendido 

conter o uso do contrato co.co.co. para prestação de serviços materializadas por “mera 

obrigação de meio” (LEVI, 2015, p. 15), o contrato a projeto continuou tendo por objeto uma 

obrigação de meio, e não de resultado. O resultado almejado pela colaboração é a finalidade 

do tomador para o que contribui o trabalhador parassubordinado (PORTO, 2009, p. 157). 

Com o contrato co.co.pro., o legislador intentou destacar a gestão autônoma 

das atividades pelo prestador com o fim de alcançar um resultado previamente delimitado. 

Ademais, buscou ressaltar que o tomador não se limita a individualizar o resultado (como 

num contrato de trabalho autônomo clássico), ele, juntamente com o prestador, identifica as 

modalidades de prestação e a forma de coordenação. 

A legislação estabeleceu requisitos formais para o contrato a projeto: contrato 

escrito, com delimitação da sua duração (determinada ou determinável), indicação do projeto 

ou programa e das formas de coordenação, que não podem prejudicar a autonomia na 

execução da atividade do trabalhador. 

A regulamentação, apesar de, com o projeto ou programa, tornar o contrato por 

prazo determinado, não proibiu a sua renovação. Assim, desde que obedecidos os requisitos 

legais, passou a ser possível a celebração de novos contratos entre as partes ou, em caso de 

não cumprimento do projeto no prazo assinalado, a renovação contratual (BULGUERONI, 

2011, p. 92). 

Ficou estabelecida, também, a inversão do ônus da prova a respeito do trabalho 

subordinado, de forma que, preenchidos os requisitos legais pelo contrato a projeto, passou 

para o trabalhador o ônus de provar o vínculo de emprego. Não preenchidos os requisitos 

legais, previu-se a conversão da relação parassubordinada para relação de trabalho 

subordinado desde a sua constituição (art. 69, n. 1, do Decreto Legislativo n. 276, de 2003). 

Mas, nesse caso, segundo a Circular n. 1, de 2004, o tomador poderia fazer prova contrária, 

demonstrando ter havido relação de trabalho a projeto (BULGUERONI, 2011, p. 89). 

Essa visão do Ministério do Trabalho foi criticada pela doutrina, pois teria ido além 

do texto legal. Teria criado uma presunção relativa, quando o Decreto Legislativo teria imposto uma 

presunção absoluta, com conversão automática para relação de emprego na ausência dos requisitos 

formais do contrato a projeto. Além disso, o Decreto Legislativo foi criticado por ferir o princípio da 
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primazia da realidade ao conferir relevância “decisiva” na declaração de vontade do trabalhador 

para qualificar a relação de trabalho parassubordinado (PORTO, 2009, p. 156). 

O art. 69, n. 2, do Decreto Legislativo n. 276, de 2003, por sua vez, previu que, 

mesmo existindo um projeto, programa ou fase deste, se, no caso concreto, estivessem 

presentes os elementos da relação de trabalho subordinado, ela deveria ser reconhecida. 

Outras incoerências foram ressaltadas pela doutrina, em especial no que toca à 

tutela especial concedida ao trabalhador no contrato a projeto. Isso porque, ao contrato a 

projeto, além das regras aplicáveis ao trabalho autônomo clássico (art. 2222 do CC) e 

daquelas estendidas às co.co.co., foram aplicados os direitos previstos no Decreto Legislativo 

n. 276, de 2003.  

Referido Decreto Legislativo garantiu ao trabalhador parassubordinado a 

remuneração proporcional à quantidade e qualidade do trabalho realizado, levando-se em 

consideração as retribuições pagas a análogas prestações de trabalho autônomo no local de execução 

do contrato (art. 63). Apesar de demonstrar preocupação com a dependência econômica do 

trabalhador, a lei, ao restringir o parâmetro às relações de trabalho autônomo, não permitiu adotar o 

piso de trabalhadores subordinados em situação semelhante. Ademais, como não havia 

representatividade sindical, contratos coletivos para relações parassubordinadas eram escassos, a 

previsão legal ficou inócua e a remuneração acabou sendo definida pelo tomador, viabilizado que 

trabalhadores parassubordinados recebessem remuneração menor mesmo realizando atividades 

típicas de trabalho subordinado (PORTO, 2008, p. 157). 

Não houve previsão de garantias em caso de atraso de pagamento da 

remuneração. 

A legislação não exigiu a exclusividade na prestação de serviços, mas impediu 

que o trabalhador desenvolvesse atividades em concorrência com os tomadores (art. 64). 

Previu-se o direito do trabalhador de ver-se reconhecido como autor da 

invenção feita durante o contrato (art. 65). 

Estabeleceu-se a suspensão do contrato a projeto em caso de gravidez, doença 

e acidente de trabalho (art. 66), sem pagamento de remuneração ou indenização. 

No caso de gravidez, a duração do contrato poderia ser prorrogada por cento e 

oitenta dias, exceto se existente disposição contratual mais benéfica. 

A legislação permitiu, ainda, a dispensa do trabalhador se o período de 

suspensão da relação, em razão de doença ou acidente de trabalho, superasse um sexto da 

duração do contrato, quando determinada, ou trinta dias, quando determinável. Tal disposição 

legal levou a doutrina a afirmar que os trabalhadores parassubordinados não têm qualquer 
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tutela em caso de doença ou acidente de trabalho, o que remonta às épocas anteriores ao 

Direito do Trabalho, quando a “doença era considerada justa causa para a dispensa do 

trabalhador” (PORTO, 2008, p. 158). 

Previu-se, ainda, que, em caso de prestação de serviços no estabelecimento do 

tomador, seriam aplicadas as normas de segurança e higiene do trabalho do Decreto 

Legislativo n. 626, de 1994. Mas, segundo a doutrina, as regras limitaram-se às informações 

do trabalhador sobre os “riscos específicos existentes na empresa” (BULGUERONI, 2011, p. 

92). 

O contrato co.co.pro., nos moldes previstos na legislação, chega ao seu termo 

normal com a realização do projeto ou programa. Apesar de ter um termo certo, o contrato a 

projeto pode ser resilido antecipadamente por mútuo consentimento, nas hipóteses de 

suspensão superior ao prazo estabelecido no art. 66, em caso de justa causa e ad nutum (ou 

seja, sem causa alguma), caso tenha sido estabelecida cláusula de aviso prévio (art. 67). 

O Decreto Legislativo n. 276, de 2003, com o fim de reduzir o “contencioso 

judiciário”, especialmente no que toca às controvérsias envolvendo a correta qualificação das 

relações jurídicas, e evitar a “fuga do Direito do Trabalho”, avistados no crescimento da 

parassubordinação, previu o instituto da “certificação” (LEVI, 2015, p. 13). As partes 

solicitam o exame do contrato de trabalho a um órgão neutro e extrajudicial (Comissão de 

Certificação), que declara o enquadramento legal desse pacto. Esse procedimento não é 

obrigatório, mas, se realizado, inverte o ônus da prova para o trabalhador, que deverá 

desconstituir a relação de trabalho autônoma e provar a relação de emprego. 

Após a obrigatória tentativa de conciliação prévia perante o órgão de 

certificação, esta pode ser impugnada judicialmente por erro na qualificação jurídica, por 

vícios no consentimento ou porque a realidade dos fatos demonstra uma relação jurídica 

diversa daquela formalizada em contrato. 

O Decreto Legislativo estabeleceu, ainda, que, na análise de um contrato a 

projeto, o Poder Judiciário deve limitar-se a verificar a existência do projeto, não devendo 

julgar os valores e escolhas técnicas, organizacionais e produtivas adotadas pelo tomador (art. 

69, n. 3). Tal previsão legal, para a doutrina, teve o objetivo de impedir que o órgão julgador 

perquira se o posto de trabalho ocupado pelo trabalhador parassubordinado deve, em verdade, 

ser ocupado por um empregado (PORTO, 2008, p. 160). 

Apesar do esforço do legislador, a crítica persistiu a respeito da parca proteção 

despendida ao trabalhador parassubordinado, reconhecidamente vulnerável na relação de 

trabalho: 
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[…] o trabalhador parassubordinado a projeto (“co.co.pro.”), assim como os 
parassubordinados em geral, recebe do ordenamento jurídico, em termos de direito e 
garantias, uma proteção extremamente inferior àquela assegurada ao empregado. Na 
verdade, as tutelas previstas aos parassubordinados – normas processuais, 
previdenciárias, fiscais, sobre saúde e segurança no trabalho – lembram o cenário 
presente na Itália no início do século XIX, pois correspondem ao objeto das 
primeiras leis trabalhistas, que representam o início da construção do Direito do 
Trabalho no País. Em outras palavras, aos parassubordinados são garantidos apenas 
os direitos que os empregados tinham nos primórdios desse ramo jurídico, o que 
evidencia um evidente e inadmissível retrocesso. (PORTO, 2008, p. 160)  
 

Ademais, a doutrina apontou que, na prática, a Reforma Biagi não surtiu o efeito 

desejado, qual seja evitar a fraude por meio dos contratos co.co.co. (PESSOA, 2013, p. 93).  

 

2.3.1.3 Reforma Fornero 

 

Em 2012, com o fim de combater a precarização do trabalho por meio do uso 

fraudulento de relações de trabalho parassubordinado e valorizar o trabalho subordinado por 

tempo indeterminado, favorecendo a criação de emprego e reduzindo o desemprego, adveio a 

denominada Reforma Fornero, instituída pela Lei n. 92, de 28 de junho de 2012. 

Segundo Perulli (2015, p. 3), essa lei manteve uma ratio legis de restringir o 

uso do contrato de trabalho a projeto (co.co.pro.), intencionando destacar diferenças entre o 

trabalho autônomo e o trabalho subordinado, bem como reduzir a conveniência econômica e o 

espaço operacional de substituição do trabalho subordinado. 

Com esse intuito, a Lei n. 92, de 2012, alterou o Decreto Legislativo n. 276, de 

2003, em alguns pontos. 

Assim, foi excluído da definição legal do contrato co.co.pro. o "programa de 

trabalho ou fase dela", ou seja, a partir de então, somente um projeto específico, detalhado e 

determinado no tempo passou a caracterizar essa espécie de contrato72. Além disso, ficou 

estabelecido que o projeto não pode consistir em uma repetição do objeto social do tomador, 

nem resultar na realização de serviços meramente executivos ou repetitivos. 

                                                           
72 O art. 1º, n. 23, “a”, da Lei n. 92, de 2012, alterou o parágrafo primeiro do art. 61 do Decreto Legislativo n. 

276, de 2003: 23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente: «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e 

rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente 

personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura 

civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti 

autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato 

risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto 

riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato 

per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti 

meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»; (ITALIA, 2012). 
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Tendo em vista a possibilidade de alguns contratos de prestação de serviços 

celebrados por trabalhadores autônomos, titulares de “partita IVA”73, estarem servindo de via 

de fuga das disciplinas do trabalho subordinado e do trabalho parassubordinado, o Decreto 

Legislativo n. 276, de 2003, previu a conversão automática dessas relações de trabalho 

autônomo para relações de colaboração coordenada e continuada (a projeto) ou, se as 

atividades desenvolvidas não estiverem ligadas a um projeto, para uma relação de trabalho 

subordinado por tempo indeterminado. 

Trata-se de uma presunção legal, passível de prova em contrário do 

contratante. Nos termos legais, a presunção reluz quando preenchidos pelo menos dois dos 

seguintes requisitos: (i) colaboração com o mesmo contratante superior a 8 meses por ano 

durante um período de 2 anos consecutivos; (ii) o montante resultante dessa colaboração 

alcance mais de 80% do total dos honorários anuais recebidos pelo trabalhador ao longo de 

um período de 2 anos consecutivos; (iii) o colaborador tenha um local fixo em uma das 

instalações do cliente. 

Por outro lado, a presunção não ocorre quando a relação preenche algum dos 

seguintes requisitos: (i) colaboração realizada por pessoa com renda anual mínima de cerca de 

18.000 euros; (ii) colaboração realizada no exercício de profissões intelectuais para as quais é 

necessário registro em associações profissionais; (iii) colaboração caracterizada por elevado 

grau de competências teóricas ou relevante experiência74. 

 

                                                           
73 Trata-se de inscrição individual do trabalhador autônomo para fins fiscais e previdenciários. 
74 O art. 1º, n. 26, da Lei n. 92, de 2012, inseriu o art. 69-bis no Decreto Legislativo n. 276, de 2003. 
 26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il 

seguente: «Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni 

lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono 

considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione 

con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni 

consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti 

riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi 

annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) che il 

collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 2. La 

presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) 

sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, 

ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio 

concreto di attivita'; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore 

a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 

1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con 

riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento 

richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali 

qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si provvede con 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. [...] (ITALIA, 2012). 
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2.3.1.4 Reforma do Jobs Act 

 

Em 2014, adveio a Reforma do Jobs Act, por meio da Lei n. 183, de 10 de 

dezembro, que possibilitou a adoção de Decretos Legislativos para promover alterações na 

legislação trabalhista italiana. 

Amparado nas diretivas e princípios daquela lei, entrou em vigor o Decreto 

Legislativo n. 81, de 15 de junho de 2015, consubstanciando ideias de flexigurança, 

defendidas pela Comissão Europeia, com a liberalização substancial dos contratos 

temporários e com a introdução do contrato de trabalho com maior facilidade de extinção sem 

justa causa (PERULLI, 2015, p. 1). 

Referido Decreto Legislativo, em seu art. 5275, revogou os art. 61 a 69-bis do 

Decreto Legislativo n. 276, de 2003, que permaneceram em vigor somente para regular 

relações jurídicas celebradas até o dia 25 de junho de 2015.  

Com isso, as relações co.co.pro., disciplinadas pelo Decreto Legislativo n. 276, 

de 2003, foram extintas. Por outro lado, por expressa previsão do Decreto Legislativo n. 81, 

de 2015, permaneceram vigentes as relações co.co.co., disciplinadas pelo art. 409, n. 3, do 

CPC. 

A partir de 1º de janeiro de 2016, tanto as colaborações co.co.pro. celebradas 

antes do dia 25 de junho de 2015 como as posteriores a essa data, passaram a ser disciplinadas 

pelas regras do contrato de trabalho subordinado, por aplicação do art. 2º, n. 1, do Decreto 

Legislativo n. 81, de 201576, que instituiu e dispôs sobre as colaborações organizadas pelo 

contratante (collaborazioni organizzate dal committente). Trata-se de relações de colaboração 

que se concretizam com a prestação de trabalho exclusivamente pessoal, contínua, cujo modo 

de execução é organizado pelo contratante (anche con riferimento ai tempi e al luogo di 

lavoro). 

O texto legal foi pouco claro e, segundo a doutrina, trouxe uma reforma que, 

novamente, não eliminou o problema, e sim criou outros. 

Ao dispor que uma relação de trabalho originalmente parassubordinado, cuja 

prestação de serviços é organizada pelo contratante, deve receber o tratamento legal dado ao 
                                                           
75

 Art. 52 Superamento del contratto a progetto 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto 

legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei 

contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto 

dall'articolo 409 del codice di procedura civile (ITALIA, 2015). 
76  Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente. 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina 

del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di 

lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal 

committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. […] (ITALIA, 2015). 
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trabalho subordinado, o legislador criou a necessidade de diferenciar “prestação organizada 

pelo contratante” (etero-organizzazione
77), da prestação de trabalho subordinado do art. 2.094 

do CC e da “prestação coordenada”. Isso porque aquela relação “hetero-organizada” passou a 

ser disciplinada pelas regras do trabalho subordinado e a “relação coordenada” continuou a 

receber o tratamento da relação de trabalho co.co.co. (disciplinado pelo art. 409, n. 3, do 

CPC). Além disso, a permissão da relação de trabalho co.co.co. sem estar atrelada a um 

projeto deixou o trabalho parassubordinado ainda mais desprovido de proteção (PERULLI, 

2015, p. 5-6). 

As novas questões ainda envolverão muita discussão e um tempo para que as 

posições doutrinárias e jurisprudenciais firmem-se. 

Por ora, convém destacar que, dependendo de como for compreendido o 

conceito de subordinação, haverá entendimentos tanto no sentido de que o conceito de 

“organizzata dal committente”, introduzido pelo Decreto Legislativo n. 81, de 2015, não se 

confunde com a subordinação do art. 2.094 do CC, como no sentido contrário. 

Se se adotar um redimensionamento do conceito de subordinação, a 

organização das atividades do trabalhador pelo contratante (organizzata dal committe), 

denominada de hetero-organização, representará subordinação. Haverá uma relação de 

trabalho subordinado. 

Por outro lado, se se restringir o conceito de subordinação à hetero-direção e 

interpretar o texto do art. 2º, n. 1, do Decreto Legislativo n. 81, de 2015, no sentido de que ele 

apenas determina a aplicação da disciplina do contrato de trabalho subordinado às 

colaborações “organizzate dal committente”, será possível defender que o legislador 

continuou a considerar o trabalhador, cujas atividades estão sob hetero-organização, como 

autônomo, deferindo-lhe tutela trabalhista e ampliando o alcance do Direito do Trabalho. 

Nessa última perspectiva, a organização pelo contratante não se confunde com 

o poder empregatício, pois este está ligado não só à organização da atividade, mas 

principalmente pela determinação do objeto da obrigação laborativa, o que se liga ao controle 

efetivo do tempo do trabalhador com vistas a alcançar o resultado útil para o empregador. Na 

hetero-organização, há uma genérica e difusa faculdade do contratante de organizar a 

atividade do contratado, inclusive no que toca ao tempo e lugar, já que é exercida de forma 

                                                           
77 Conforme a Circular n. 3, de 2016, do Ministério do Trabalho e Política Social da Itália, elaborada com o fim 

de esclarecer a interpretação de dispositivos legais do Decreto Legislativo n. 81, de 2015, atinentes à 
“'Collaborazioni organizzate dal committente' e la procedura di 'Stabilizzazione dei collaboratori coordinati 

e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA'” (ITALIA, 2016). 
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impessoal, extrínseca à obrigação, apenas para conformar a prestação contratada na cadeia 

produtiva do contratante (PERULLI, 2015, p. 24-30). 

O debate não para aí. Se se entender que a colaboração organizada pelo 

contratante é uma relação de trabalho autônomo, como distingui-la das demais relações? 

Noutros termos, como definir o conteúdo da hetero-organização, de forma a distinguir as 

relações de colaboração que a envolve de outras relações de trabalho autônomo? 

Na colaboração coordenada e continuada, não pode haver interferência na 

autonomia organizativa do agente. Nas colaborações organizadas pelo contratante, o prestador 

sofre um condicionamento na sua organização, uma limitação da sua discricionariedade, 

inclusive no que toca ao tempo e o local de realização da atividade contratada, por conta da 

inserção desta na organização empresarial do tomador. 

Em sendo assim, qual seria a diferença entre a colaboração organizada pelo 

contratante (hetero-organizzazione) da colaboração coordenada e continuada do art. 409, n. 3, 

do CPC (coordinamento), que foi mantido em vigor?  

Como destacou Perulli (2015, p. 33;42), são conceitos que não se apresentam 

justapostos, mas, em grande parte, sobrepostos, tornando embaraçada a função do intérprete 

de ter que estabelecer limites para uma separação tão tênue, que poderia ser muito melhor 

resolvida com um processo legislativo sério, voltado para o tratamento do “lavoro autonomo 

economicamente dipendente”. A alteração promovida pelo Decreto Legislativo n. 81, de 2015, 

acabou criando uma exigência de novas leituras do art. 409 do CPC e da própria definição de 

autonomia. 

Nesse passo, a doutrina tentou dar interpretação à nova legislação, voltando-se 

para a distinção entre obrigação de meio e obrigação de resultado. Como o Decreto 

Legislativo n. 81, de 2015, trouxe a expressão “lavoro”, deu a entender que, na colaboração 

organizada pelo contratante, o objeto é uma obrigação de meio, caracterizada por integrar uma 

organização; importa para o contratante tanto o resultado como a prestação, exigindo-se o 

comportamento diligente do prestador. Por outro lado, o art. 409, n. 3, do CPC traz a 

expressão “opera”, levando ao entendimento de que o objeto da colaboração coordenada e 

continuada é uma obrigação de resultado, em que a prestação é destinada a atingir um 

resultado distinto da atividade do colaborador; o que importa para o contratante é só o 

resultado. 

Trata-se de uma distinção complicada no âmbito prático, pois observa apenas o 

resultado para o credor, que sempre está presente nas relações, e não o desempenho da 
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atividade do trabalhador (encargo e modo de atuação), que é quem indica a natureza da 

relação (de resultado, de meio; autonomia, subordinação).  

Levantou-se, então, a hipótese de, na relação jurídica, analisar-se o 

comportamento e o resultado, de forma a identificar o real interesse do contratante: se mais 

orientado à execução de uma obra ou serviço da forma coordenada do art. 409, n. 3, do CPC, 

ou se orientada à execução de uma atividade de forma pessoal e hetero-organizada, incidindo 

o art. 2º, n. 1, do Decreto Legislativo n. 81, de 2015.  

No que toca à continuidade, requisito para a relação parassubordinada, a 

doutrina observou que, considerando o intento restritivo do legislador, ela, na relação 

conceituada pelo art. 409, n. 3, do CPC, deve ser compreendida como uma duração 

determinada pelo propósito. Assim, a prestação contínua e continuada revela-se na hipótese 

de repetição de cumprimento de opera (obra) no tempo, de forma coligada e coordenada para 

uma finalidade mais ampla que a realização individual de cada prestação. De outra banda, a 

continuidade, na prestação organizada pelo contratante, representa uma duração determinada 

em função do tempo, e não do resultado final.  

Um outro ponto importante que também vem sendo levantado pela doutrina, é 

a criação, pelo “lavoro organizzato dal committente”, de uma nova relação de poder entre as 

partes, um poder de organização diferente do poder empregatício. Esse “potere di 

organizzazione” compatibiliza-se com a noção de poder jurídico, que marca o desequilíbrio 

entre as partes, vez que o contratante pode incidir na organização da execução da prestação, 

formatando unilateralmente o conteúdo dessa prestação de acordo com a necessidade da sua 

organização empresarial. 

Isso levanta a proposta de uma releitura da coordenação característica da 

relação co.co.co. do art. 409, n. 3, do CPC, para aproximá-la mais da autonomia, com a 

responsabilidade e a assunção dos riscos pelo prestador, de forma que o contratante não pode 

interferir na organização da execução da prestação pelo trabalhador, isto é, ele não pode 

exercer poder diretivo ou organizativo.  

A coordenação, nesse sentido, implica a introdução no contrato bilateral 

firmado entre as partes das condições qualitativas e quantitativas da prestação que atenderão o 

programa estabelecido com o fim de satisfazer o interesse maior do contratante. Noutros 

termos, a atuação das partes deve observar os limites e condições fixadas em contrato, não 

podendo o contratante alterar ou preencher unilateralmente o conteúdo da prestação, e sim 

traçar diretivas ou orientações gerais. Uma perspectiva de aproximação do contrato co.co.co. 

dos “contratti relazionalis”, nos quais “si realizza non solo uno scambio ma una più 
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complessa e densa relazione tra le parti (come accade, ad esempio, nel contratto di 

franchising)”, razão pela qual exigem uma colaboração substancial entre as partes, que devem 

permitir, tolerar ou prever instrumentos para, durante a relação, preencher as incompletudes 

do contrato, com as adaptações necessárias, de forma a viabilizar o alcance do resultado 

pretendido e evitar comportamentos oportunistas decorrentes de alterações circunstanciais 

(PERULLI, 2015, p. 32-48). 

A hetero-organização forçou o conceito de coordenação para o campo da 

verdadeira autonomia, do autêntico contrato “d'opera” do art. 2.222 do CC, pelo qual o 

prestador, com a assunção dos riscos, obriga-se a entregar uma obra ou serviço, “con lavoro 

prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. 

Por esse contrato, o prestador tem que cumprir a obrigação de acordo com as condições 

contratadas, as quais deve observar. E essa obrigação do prestador de conformar-se não 

representa a subordinação do art. 2.094 do CC (VOZA, 2017, p. 4-8). 

Sob esse enfoque, a colaboração coordenada (art. 409, n. 3, do CPC) e a 

colaboração hetero-organizada não podem ser entendidas de forma sobreposta, nem esta como 

subespécie daquela, até porque a hetero-organização conflita com a plena autonomia 

organizativa que o trabalhador deverá ter na colaboração coordenada (VOZA, 2017, p. 9). 

Segundo a interpretação dada pelo Ministério do Trabalho e Política Social da 

Itália na Circular n. 3, de 2016, a relação de colaboração estabelecida pela reforma deve 

apresentar, concomitantemente, os seguintes elementos: "prestazioni di lavoro esclusivamente 

personali", que deve ser entendido como prestação dos serviços diretamente pelo contratado, 

sem auxílio de outros; "continuative", que significa determinado período de tempo necessário 

para alcançar um verdadeira utilidade; e “organizzate dal committente”, a prestação de 

serviços deve ser organizada pelo contratante (cliente), pelo menos, no que toca ao tempo e 

local do trabalho, o que se denominou de “etero-organizzazione” (ITALIA, 2016).  

Preenchidos esses requisitos, deve ser aplicada à relação de colaboração 

hetero-organizada a regulamentação da relação de emprego. Conforme a Circular n. 3, como o 

legislador adotou fórmula genérica, devem ser aplicados todos os institutos, legais ou 

contratuais, que incidem na relação de emprego, tais como salário, jornada, enquadramento 

previdenciário, regras sobre dispensa etc. 

O Decreto Legislativo n. 81, de 2015, excluiu algumas relações de colaboração 

da aplicação do regime trabalhista. São elas: colaborações que, em razão das peculiaridades 

das exigências produtivas e organizativas de determinado setor, recebem disciplina econômica 
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e regulamentar específicas por convenções coletivas nacionais78; profissionais, cujo exercício 

das atividades exige inscrição prévia em conselhos ou entidades profissionais79; membros dos 

órgãos de administração e controle das sociedades; participantes de colegiados e comissões; 

colaboradores de associações e sociedades esportivas amadoras no âmbito do Comitê 

Olímpico Nacional Italiano (CONI). 

Apesar dessa exceção legal, conforme a Circular n. 3, nada impedirá que, na 

análise do caso concreto, fique evidenciada a subordinação, tratada como hetero-direção, 

enquadrando-se a relação no art. 2.094 do CC, com o reconhecimento do vínculo de emprego. 

É importante destacar, ainda, que o art. 54 do Decreto Legislativo n. 81, de 

2015, com o fim de corrigir qualificação equivocada de relação de trabalho autônomo e 

manter o emprego, por meio de um contrato de trabalho por prazo indeterminado, instituiu um 

procedimento denominado “stabilizzazione delle collaborazioni”. 

A intenção legal foi permitir que os contratantes que admitirem como 

empregado, por contrato de trabalho por prazo indeterminado, trabalhadores antes contratados 

por co.co.pro. ou como trabalhador autônomo registrado com número IVA livrem-se das 

punições decorrentes da classificação errada. 

O programa alcançou tanto as relações vigentes até 1º de janeiro de 2016, 

como as encerradas antes dessa data. Para participar dele, foram impostas algumas condições 

ao interessado: (i) solicitação dos trabalhadores, com referência a todas as suas possíveis 

reivindicações relativas à classificação de emprego, atos de conciliação ou relativos à 

Comissão de Certificação; (ii) nos doze meses seguintes à adesão, o empregador não pode 

dispensar o empregado, a não ser por justa causa ou por justificadas razões subjetivas. 

Após a adesão, são extintos os ilícitos administrativos, fiscais e contributivos 

derivados da equivocada classificação, impedindo autuações fiscais. 

Caso o empregador dispense o empregado fora das hipóteses permitidas nos 

doze meses seguintes à adesão, a situação volta ao estado anterior, inclusive no que toca à 

extinção dos ilícitos. 

Ao que se vê, a parassubordinação ainda acende muita discussão.  

                                                           
78 Segundo Perulli (2015, p. 20), essa exclusão encaixa-se para os setores cujos atores sociais já haviam 

estabelecido um regramento específico, como o caso do call-center, que, por força do Decreto Legislativo n. 
83, de 2012, alterou o art. 61 da Lei n. 276, de 2003, permitindo forçosamente, nos casos de venda direta de 
bens e serviços, inclusive através de call-center, a celebração de colaborações a projeto, mesmo não havendo 
projeto, com base na taxa definida por convenção coletiva de âmbito nacional. 

79 Conforme Perulli (2015, p. 23), essa exclusão só poderá ser aplicada caso o profissional, em razão do 
contrato, realize apenas as atividades específicas relacionadas com a necessidade de inscrição no conselho ou 
entidade profissional. 
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A recente reforma trabalhista ocorrida na Itália apontou uma tendência de, se 

não extinguir, reduzir a amplitude dessa figura, que veio sendo crescentemente utilizada com 

o fim de mascarar verdadeiras relações de emprego.  

O legislador buscou centralizar o contrato de trabalho subordinado, com 

flexibilizações (v.g., em matérias de dispensas), excluiu o contrato co.co.pro. e estendeu a 

proteção que recebe o trabalhador subordinado (empregado) aos trabalhadores envolvidos nas 

novas colaborações organizadas pelo contratante. 

Por um lado, reconheceu a semelhança entre o empregado e o trabalhador em 

colaboração organizada pelo contratante, reduzindo a amplitude da parassubordinação. Por 

outro lado, preso ao conceito clássico de subordinação, não incluiu, expressamente, esse 

“novo” trabalhador (em regime de colaboração organizada) no conceito de empregado, 

incendiando ainda mais a difícil distinção entre subordinação e coordenação ao inserir as 

noções de organização e de poder de hetero-organização. 

Além disso, a reforma reduziu a proteção dos trabalhadores parassubordinados, 

cujos contratos permaneceram vigentes à luz do art. 409, n. 3, do CPC, e nada tratou dos 

trabalhadores autônomos em geral. 

Tudo isso assanhou a crítica de parte da doutrina, que apontou um retrocesso 

do Governo e passou a exigir o tratamento legal do trabalho autônomo economicamente 

dependente, tal como realizaram outros países europeus. 

Nesse sentido, destacou-se a necessidade de conferir direitos aos trabalhadores 

autônomos dependentes, visando, dentre outras coisas, equilibrar a relação contratual e 

garantir o salário mínimo legal ou convencional, a segurança em caso de mora do contratante, 

regras para extinção do contrato e indenizações, igualdade e não discriminação, participação e 

proteção da previdência e seguridade social, regras de saúde e segurança no trabalho, direitos 

sindicais. Nas palavras de Perulli (2015, p. 48-50): 

 
Nonostante i limiti e le contraddizioni sin qui rilevate, la scelta del legislatore di 

fare salve le collaborazioni coordinate e continuative potrà essere salutata con 

favore a patto che si realizzino le condizioni per una vera promozione del lavoro 

autonomo coordinato. Invece di contrastare questo fenomeno, il legislatore deve ora 

fornire un quadro semplificato ma efficace di regole, sulla falsariga di quanto 

avvenuto in altri sistemi europei che hanno giuridificato la nozione di lavoro 

autonomo. A queste forme di lavoro autonomo dovrebbero riconoscersi tre nuclei di 

tutele essenziali: contrattuali (es. forma del contratto, contenuti del contratto, 

recesso, compenso); collettive (riconoscimento di diritti sindacali e di sciopero); 

welfaristiche e di politica attiva (sostegno al reddito per le fasi di non lavoro, 

formazione). 
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2.3.1.5 Notas conclusivas sobre a experiência italiana 

 

A experiência italiana a respeito da parassubordinação, apesar da constante 

tentativa de aprimoramento da legislação, revela incoerências que demonstram o efeito 

precarizante do instituto nas relações de trabalho, com o reconhecimento do próprio 

Governo80. 

Muito ainda será discutido a respeito pela doutrina e pela jurisprudência 

italianas, porque o movimento de reforma na Itália continua e tem acentuado a discussão a 

respeito do trabalhado autônomo dependente. 

Apesar disso, no que toca ao objeto do presente estudo, pode-se aferir que as 

recentes alterações legislativas na Itália, na linha da flexigurança, mostram-se centradas no 

conceito clássico de subordinação jurídica, instituindo outros e mantendo a discussão a 

respeito do grau da intensidade do poder empregatício para a caracterização da relação de 

emprego e sua distinção das demais relações jurídicas que envolvem o trabalho humano. 

Ademais, apontam que a parassubordinação deve ficar restrita a verdadeiras relações de 

trabalho autônomo, sob pena de retirar direitos de trabalhadores que se encontram em 

situações semelhantes. 

Sob essa perspectiva, a experiência italiana exemplifica o que se defende neste 

trabalho e será melhor examinado no capítulo seguinte81, especialmente: (i) a subordinação 

não é um elemento específico da relação de emprego, por isso faz-se necessário analisar a sua 

natureza, e não a sua intensidade; e (ii) para não ferir o princípio da isonomia, a 

parassubordinação precisa ser analisada em verdadeiras relações de trabalho autônomo, caso 

contrário, o instituto acaba, sem justificativa razoável, dando nome e tratamento distintos para 

relações de emprego. 

 

                                                           
80 Segundo Perulli (2015, p. 2), esse posicionamento ficou evidenciado no pronunciamento do Ministro do 

Trabalho no Senado durante a discussão do Jobs Act: “Il prospettato superamento era già stato parzialmente 

preannunciato dal Ministro del Lavoro Poletti nel suo intervento al Senato in sede di discussione del Jobs 

Act, laddove si avanzata l’idea dell’eliminazione delle 'forme meno utili e più precarizzanti quali il contratto 

di collaborazione a progetto. Naturalmente questa azione, che va estesa a tutte le forme contrattuali, dovrà 

tenere conto delle diverse finalità di ogni forma contrattuale anche in relazione alle effettive opzioni 

alternative che la nuova disciplina renderà disponibili'” (G. Poletti, Intervento del Ministro del lavoro al 
Senato il giorno 8 ottobre 2014, in sede di discussione del D.d-L. S. 1428, in htp://www.senato.it, p. 1 ss.). 

 De forma mais enfática, posteriormente, o Presidente Matteo Renzi manifestou a intenção de extinguir a 
figura da parassubordinação: “In seguito, lo stesso Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in un’intervista ad 

un quotidiano, aveva genericamente affermato di voler procedere alla soppressione dell’intero segmento del 

mercato del lavoro relativo al lavoro parasubordinato” (Annulliamo cococo, cocopro e quella roba lì, 
intervista a M. Renzi, in La Repubblica del 30 novembre 2014 apud PERULLI, 2015, p. 2). 

81 Ver subseção 3.2.1. 
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2.3.2 Trabalho autônomo economicamente dependente 

 

2.3.2.1 O trabalho autônomo na Espanha 

 

Na Espanha, o ordenamento jurídico distingue a figura da relação de emprego 

da relação de trabalho autônomo. 

O trabalho subordinado por conta alheia (vínculo de emprego), objeto do 

contrato de trabalho, encontra-se disciplinado pelo Estatuto de los Trabajadores (ETA), Ley 

8/1980, que se aplica aos trabalhadores que voluntariamente prestam “sus servicios 

retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 

persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario” (ESPAÑA, 1980). 

Os elementos que caracterizam essa relação jurídica, segundo a doutrina, são: a 

pessoalidade, a voluntariedade, a retribuição (onerosidade), a dependência (ou subordinação 

jurídica) e o trabalho por conta alheia (ajenidad) (MIRANDA, 2016, p. 247). São eles que, 

em conjunto, constituem e atraem a incidência da tutela tipicamente trabalhista, tão necessária 

face à especificidade da relação que envolve a alienação dos frutos do trabalho, desde o 

momento de sua produção, à pessoa distinta do trabalhador, ou seja, uma aquisição de 

propriedade específica que justificou o surgimento do próprio Direito do Trabalho (VIÑA, 

2015, p. 83). 

Nesse passo, o trabalhador subordinado (empregado) é aquele que, pelo contrato 

de trabalho, aliena, de forma originária, ou seja, desde o momento da produção, o fruto do seu 

trabalho ao empregador (relação de ajenidad), que passa, inclusive, a poder dirigir, controlar e 

organizar (poder empregatício) quando, como e onde esse fruto deve ser produzido. Esse poder 

empregatício é a contraface da subordinação, daí dizer-se que a subordinação jurídica é uma 

“consequência, efeito ou derivação” da ajenidad (VIÑA, 2015, p. 83). 

Por outro lado, trabalhador autônomo é aquele que detém a titularidade dos 

frutos do seu trabalho e, posteriormente, pode dispor deles a terceiros, que os adquirem de 

forma derivada. Ele realiza um trabalho por conta própria (por cuenta propria), que, a não ser 

que exista previsão expressa em sentido contrário, está excluído do âmbito de aplicação da 

legislação trabalhista82. Assim, as relações de trabalho autônomo, em geral, são disciplinadas 

por regras de natureza civil e comercial. 

                                                           
82 Conforme disposições finais do ETA: “Disposición Final Primera. Trabajo por cuenta propia. El trabajo 

realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que 

por precepto legal se disponga expresamente” (ESPAÑA, 1980). 
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A Constituição espanhola previu direitos fundamentais trabalhistas, os quais 

alcançaram o trabalho autônomo e inspiraram a elaboração de leis implementadoras. Nesse 

sentido, alguns Diplomas legais acabaram, pontualmente, estendendo direitos tipicamente 

laborais ao trabalhador autônomo, como os relacionados à segurança do trabalho83 e à filiação 

a organizações sindicais de caráter geral, sem direito, contudo, à criação de sindicatos 

próprios, mas somente de associações84. Outras leis, consideradas de natureza “paralaboral”, 

também estenderam sua aplicação aos autônomos, como a legislação da Seguridade Social 

(Real Decreto Legislativo n. 1/1994), de fomento ao emprego e formação profissional (Lei n. 

56/2003 e LO n. 5/2000), de proteção ao trabalhador estrangeiro (Lei n. 4/2000) etc. 

(BULGUERONI, 2011, p. 102-105). 

O trabalho autônomo é identificado por via de exclusão. A ausência dos 

elementos da relação de emprego, em especial a subordinação jurídica e a ajenidad, 

caracteriza o trabalho autônomo (ou independente). Ao passo que a presença dos elementos 

da relação de emprego gera o seu reconhecimento, independentemente do nome que lhe fora 

atribuído pelas partes85 (VIÑA, 2015, p. 87-88). 

Com as alterações no sistema produtivo e as organizações de trabalho mais 

flexíveis, a distinção e a correta qualificação da relação jurídica que envolve o labor humano 

também se tornou mais difícil na Espanha, passando a exigir instrumentos aperfeiçoados para 

enfrentar o crescente fenômeno da “fuga”, que envolve atos tendentes a impedir a aplicação 

da legislação trabalhista, em especial aqueles que derivam da “articulação de técnicas mais 

sofisticadas” e envolvem os “falsos independentes” (VIÑA, 2015, p. 84). 

Em razão disso, com o fim de unificar o tratamento legal, até então, dispensado 

aos trabalhadores autônomos, em 2007, foi promulgado o Estatuto del trabajo autónomo, Ley 

20/2007, com uma proposta de valorizar a autonomia da vontade das partes contratantes e a 
                                                           
83

 Ley 31/1995. Artículo 3. Ambito de aplicación. 1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación 

tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, [...]. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen 

para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse 

para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de 

acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la 

prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica (ESPAÑA, 
1995). 

84 Ley Orgánica 11/1985. Artículo tercero. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 1.º, 2, los trabajadores por 

cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en 

su actividad laboral, como consecuencia de su incapacidad o jubilación, podrán afiliarse a las 

organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en la presente Ley, pero no fundar 

sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, sin perjuicio de su 

capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación específica (ESPANHA, 1985). 
85

 Ley 8/1980. Artículo 8. Forma del contrato. 1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de 

palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de 

organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel (ESPANHA, 1980). 
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autonomia coletiva, sem inserir o trabalho autônomo no âmbito de “regulamentação do direito 

do trabalho” (BULGUERONI, 2011, p. 106). 

A Lei n. 20, de 2007, Estatuto do Trabalho Autônomo (LETA), foi o primeiro 

diploma legal a regulamentar exclusivamente o trabalho autônomo. Ela estabeleceu o regime 

profissional do trabalhador autônomo, instituiu a figura do trabalhador autônomo 

economicamente dependente (TRADE), reconheceu direitos coletivos, a representatividade 

das associações e a proteção social, bem como favoreceu o estímulo a essa modalidade de 

trabalho (VIÑA, 2015, p. 81). 

O Estatuto, em seu Título I, definiu o trabalhador autônomo como a pessoa 

física que realiza de forma habitual, pessoal, direta, por conta própria e fora do âmbito de 

direção e organização de outra pessoa, uma atividade econômica ou profissional a título 

lucrativo, dando ou não ocupação a trabalhadores por conta alheia86. 

A pessoa jurídica e o trabalho eventual foram afastados do conceito legal, que 

acabou revelando que os elementos distintivos entre o trabalho autônomo e o trabalho 

subordinado são a subordinação jurídica (ao mencionar: fora do âmbito de direção e 

organização de outra pessoa) e a ajenidad (ao mencionar: por conta própria). 

O Estatuto incluiu, expressamente, em seu âmbito de abrangência, outros 

trabalhadores, cuja relação jurídica apresenta os elementos do conceito legal acima87. Dentre 

esses trabalhadores, destacam-se os trabalhadores autônomos economicamente dependentes 

(TRADE). 

                                                           
86

 Ley 20/2007. Artículo 1. Supuestos incluidos. 1. La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que 

realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y 

organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación 

a trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo 

completo o a tiempo parcial (ESPAÑA, 2007). 
87

 Ley 20/2007. Artículo 1. Supuestos incluidos. [...]. 2. Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito 

de aplicación de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos a los que se refiere el apartado anterior: a) 

Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias. b) Los comuneros 

de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a 

la mera administración de los bienes puestos en común. c) Quienes ejerzan las funciones de dirección y 

gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para 

una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean 

el control efectivo, directo o indirecto de aquélla, en los términos previstos en la disposición adicional 

vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio. d) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que 

se refiere el Capítulo III del Título II de la presente Ley. e) Cualquier otra persona que cumpla con los 

requisitos establecidos en el artículo 1.1 de la presente Ley. 3. Las inclusiones a las que se refiere el 

apartado anterior se entenderán sin perjuicio de la aplicación de sus respectivas normas específicas 
(ESPAÑA, 2007). 
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Além disso, a LETA enumerou algumas exclusões do regime jurídico do 

trabalho autônomo, tais como os trabalhadores que se enquadram nas disposições do Estatuto 

de los Trabajadores. 

No Título II, a LETA trouxe o regime do trabalhador autônomo de uma 

maneira geral, tratando das fontes, direitos, deveres, contrato etc. 

Neste ponto, vale destacar o reconhecimento expresso de que os trabalhadores 

autônomos têm direito ao exercício dos direitos fundamentais e liberdade públicas previstas 

na Constituição espanhola e nas normas internacionais ratificadas por aquele país (art. 4º), o 

que foi considerado pela doutrina um grande avanço. Porém, no que toca aos demais direitos 

garantidos de maneira geral aos autônomos, as críticas avolumaram, por não ter havido 

avanço, e simples repetição do que já estava reconhecido pelo texto constitucional (v.g., 

direito ao trabalho e à liberdade profissional, à livre iniciativa econômica, à igualdade, à não 

discriminação, à intimidade, à tutela jurisdicional) e pela legislação esparsa (v.g., direito à 

pontualidade na contraprestação, à conciliação da atividade profissional com a vida pessoal, à 

segurança e saúde no trabalho88, à assistência e às prestações sociais da Seguridade Social) 

(BULGUERONI, 2011, p. 107). 

O Estatuto tratou também dos direitos coletivos do trabalhador autônomo 

(Título III), dos princípios gerais relativos à proteção social (Título IV) e das políticas de 

fomento ao trabalho autônomo (Título V), buscando promover o empreendedorismo. 

Apresentado esse panorama geral do Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), 

por conta do objeto deste trabalho, será analisado a seguir o regime jurídico do trabalhador 

autônomo economicamente dependente, previsto no Capítulo III do Título II daquele Diploma 

legal. 

 

2.3.2.2 Relação de trabalho autônomo economicamente dependente 

 

Assim como o trabalho parassubordinado na Itália, o trabalho autônomo 

economicamente dependente foi instituído na Espanha num contexto de “revisitação da 

                                                           
88 Segundo a Lei n. 31, de 1995, o trabalhador autônomo que exerce suas atividades profissionais em um local 

em conjunto com outros trabalhadores autônomos ou de outras empresas, bem como quando prestar suas 
atividades nos locais ou centros de trabalho das empresas que lhe contratou, deve observar as regras de 
cooperação, instrução e prevenção relativas à prevenção dos riscos laborais.  

 Quando o trabalhador autônomo realizar obra ou serviço correspondente à própria atividade do contratante e 
dentro dos centros de trabalho deste, o contratante deve observar as normas relativas à prevenção dos riscos 
laborais. Se o trabalhador autônomo utilizar equipamentos, máquinas, produtos ou utensílios fornecidos pelo 
contratante, independentemente do local da realização da atividade, este ficará obrigado a cumprir as regras 
de prevenção aos riscos laborais. 
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subordinação jurídica como critério definidor da relação de emprego”, no qual muito se 

discutia a respeito de trabalhadores autônomos alheios à proteção trabalhista, embora 

necessitados de uma atenção especial, por realizarem suas atividades de maneira pessoal e 

coordenada com o contratante (cliente), do qual depende economicamente (BULGUERONI, 

2011, p. 109). 

O preâmbulo da Lei n. 20, de 2007, deixou nítido o intento do legislador, qual 

seja alcançar uma realidade social, representada por trabalhadores autônomos 

economicamente dependentes, reconhecê-los como espécie de trabalhador autônomo 

(“dependencia económica en ningún caso debe implicar dependencia organizativa ni 

ajenidad”), delimitar objetivamente o conceito jurídico e oferecer-lhes proteção sem 

desprestigiar o princípio da autonomia da vontade. Tudo isso, para evitar o uso indevido desse 

instituto e eliminar as zonas cinzentas entre o trabalho autônomo clássico (por conta própria), 

o trabalho autônomo economicamente dependente e o trabalho por conta alheia 

(subordinado)89. 

O próprio legislador esclareceu que o trabalho autônomo economicamente 

dependente não é um terceiro gênero, e sim uma espécie de trabalho autônomo, para o qual, 

além da proteção geral estabelecida para o gênero, foi instituída uma tutela mais garantista, 

que, apesar da intenção legal de reduzir o campo de atuação do Direito do Trabalho, foi 

bastante inspirada na legislação trabalhista e, por isso, para alguns, poderia ser denominada 

“cuasilaboral” (MIRANDA, 2016, p. 250). 

                                                           
89 Preámbulo. III. [...]. El Capítulo III reconoce y regula la figura del trabajador autónomo económicamente 

dependiente. Su regulación obedece a la necesidad de dar cobertura legal a una realidad social: la 

existencia de un colectivo de trabajadores autónomos que, no obstante su autonomía funcional, desarrollan 

su actividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia económica del empresario o cliente que los 

contrata. La Ley contempla el supuesto en que este empresario es su principal cliente y de él proviene, al 

menos, el 75 por ciento de los ingresos del trabajador. […]. A la vista de la realidad anteriormente descrita, 

la introducción de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente ha planteado la 

necesidad de prevenir la posible utilización indebida de dicha figura, dado que nos movemos en una frontera 

no siempre precisa entre la figura del autónomo clásico, el autónomo económicamente dependiente y el 

trabajador por cuenta ajena. La intención del legislador es eliminar esas zonas fronterizas grises entre las 

tres categorías. De ahí que el artículo 11, al definir el trabajador autónomo económicamente dependiente 

sea muy restrictivo, delimitando conforme a criterios objetivos los supuestos en que la actividad se ejecuta 

fuera del ámbito de organización y dirección del cliente que contrata al autónomo. El resto del Capítulo III 

establece una regulación garantista para el trabajador autónomo económicamente dependiente, en virtud de 

esa situación de dependencia económica, sin perjuicio de que opere como norma general en las relaciones 

entre éste y su cliente el principio de autonomía de la voluntad. [...]. La dependencia económica que la Ley 

reconoce al trabajador autónomo económicamente dependiente no debe llevar a equívoco: se trata de un 

trabajador autónomo y esa dependencia económica en ningún caso debe implicar dependencia organizativa 

ni ajenidad. Las cuestiones litigiosas propias del contrato civil o mercantil celebrado entre el autónomo 

económicamente dependiente y su cliente van a estar estrechamente ligadas a la propia naturaleza de la 

figura de aquél, de tal forma que las pretensiones ligadas al contrato siempre van a juzgarse en conexión 

con el hecho de si el trabajador autónomo es realmente económicamente dependiente o no, según cumpla o 

no con los requisitos establecidos en la Ley. Y esta circunstancia, nuclear en todo litigio, ha de ser conocida 

por la Jurisdicción Social (ESPAÑA, 2007). 



137 

Segundo a doutrina, a legislação espanhola inspirou-se na teoria da 

parassubordinação90 e buscou objetividade conceitual para evitar a insegurança jurídica 

vivenciada na Itália, que, pela falta de clareza da legislação, prejudicou a correta qualificação 

das relações jurídicas. Uma opção legal, criticada pela doutrina, sob a alegação de que a 

restrição conceitual pode gerar injustiça social (com a exclusão de trabalhadores necessitados 

da proteção especial), mas que guarda a intenção do legislador: promover a segurança jurídica 

(BULGUERONI, 2011, p. 110-111). 

 

2.3.2.2.1 Trabalhador autônomo economicamente dependente 

  

O regime profissional do trabalhador autônomo economicamente dependente é 

ditado, além da Lei n. 20, de 2007, pelo Decreto Real n. 197, de 23 de fevereiro de 2009. Para 

enquadrar-se nessa categoria, o trabalhador deve preencher os requisitos do art. 11.1 da Lei n. 

20, de 2007, reunir as condições para o desempenho da atividade profissional previstas no art. 

11.2 e não enquadrar-se nas hipóteses de exclusão do art. 11.3. 

Segundo o referido art. 11.1, considera-se trabalhador autônomo 

economicamente dependente (TRADE) aquele que realiza uma atividade econômica ou 

profissional a título lucrativo e de forma habitual, pessoal, direta e predominantemente para 

uma pessoa física ou jurídica, denominada cliente, da qual depende economicamente, por 

receber dele, pelo menos, 75% dos seus rendimentos de trabalho e de atividades econômicas e 

profissionais91. 

Além dos requisitos semelhantes da doutrina da parassubordinação, tais como a 

continuidade e a pessoalidade preponderante, somada à ausência de subordinação e de 

ajenidad, o legislador espanhol adotou um critério econômico para compor o conceito jurídico 

de trabalho autônomo economicamente dependente: a dependência econômica, 

consubstanciada no fato de o trabalhador depender de um único cliente, recebendo dele, pelo 

menos 75% dos seus rendimentos. 

                                                           
90 No anteprojeto da LETA, inclusive, o trabalhador autônomo economicamente dependente estava definido 

como o “autônomo que, não tendo trabalhadores a seu serviço, desenvolve sua atividade de forma 
continuada, coordenada e predominantemente para um único cliente, do qual depende economicamente por 
dele receber 'remuneração que se suponha sua principal fonte de recursos'” (BULGUERONI, 2011, p. 114). 

91  Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo. 1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a 

los que se refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o 

profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o 

jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por 

ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales (ESPAÑA, 
2007). 
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Como já adiantado, críticas surgiram a respeito da possibilidade de injustiça 

social decorrente desse critério econômico. Com efeito, ele não considera o tempo de labor 

empregado pelos trabalhadores para cada cliente e, ainda, torna difícil o enquadramento legal 

daqueles que possuem vários contratos e podem encontrar-se em situação mais instável do 

que os protegidos pela legislação (BULGUERONI, 2011, p. 114). 

Apesar disso, o entendimento legal firmou-se no sentido da objetividade 

proposta e sua interpretação foi melhor esclarecida pela Decreto Real n. 197, de 2009, 

segundo o qual, para efeitos de enquadramento da dependência econômica, deve-se entender 

por rendimentos todos os ganhos auferidos pelo trabalhador, tanto aqueles recebidos dos seus 

clientes, decorrentes do trabalho por conta própria, como os pagos, em pecúnia ou em espécie, 

por seus empregadores, em razão do trabalho por conta alheia (art. 2.1). Excluem-se dessa 

regra, os recebimentos decorrentes de rendimento de capital e gestão de patrimônio pessoal. 

Outro ponto de debate relativo a esse critério econômico foi o período de 

tempo que deve ser considerado para apuração da dependência econômica. Compreendendo 

que, numa relação autônoma, a aferição não é possível num curto espaço de tempo, tendo em 

vista a variabilidade dos recebimentos, a doutrina vem entendendo que o cálculo do 

percentual legal (75%) deve levar em conta o período de um ano, exceto no caso de o contrato 

durar menos tempo, ocasião em que deverá ser considerado o período contratual 

(BULGUERONI, 2011, p. 116). 

Satisfeitos os requisitos do referido art. 11.1, o trabalhador deve preencher 

todas as condições estabelecidas no art. 11.2 da Lei n. 20, de 200792. 

                                                           
92

 Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo. […]. 2. Para el desempeño de la actividad económica o 

profesional como trabajador autónomo económicamente dependiente, éste deberá reunir simultáneamente 

las siguientes condiciones: a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar 

parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que 

depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes. Lo dispuesto en 

el párrafo anterior, respecto de la prohibición de tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena, no será de 

aplicación en los siguientes supuestos y situaciones, en los que se permitirá la contratación de un único 

trabajador: 1. Supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de 

nueve meses. 2. Períodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o 

permanente. 3. Por cuidado de menores de siete años que tengan a su cargo. 4. Por tener a su cargo un 

familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, 

debidamente acreditada. 5. Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado inclusive, con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debidamente acreditada. […]. b) No 

ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier 

modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. c) Disponer de infraestructura productiva y 

material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en 

dicha actividad sean relevantes económicamente. d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos 

propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente. e) Percibir una 

contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el 

cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla (ESPAÑA, 2007). 
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No desenvolvimento das suas atividades, em primeiro lugar, o TRADE deve 

manter a pessoalidade, não pode valer-se do trabalho de terceiros, seja trabalhador 

subordinado ou outro trabalhador autônomo. Ele não pode contratar nem subcontratar 

qualquer das suas atividades. 

Essa condição foi sendo relativizada pela doutrina, o que acabou resultado, em 

2015, numa alteração legislativa, que permitiu que o trabalhador autônomo economicamente 

dependente contrate um único trabalhador em algumas hipóteses específicas, tais como 

gravidez de risco, período de amamentação, filhos menores de 7 anos, familiar em situação de 

dependência e de incapacidade. Nesses casos, o TRADE é considerado empregador e deve 

observar as condições e períodos permitidos. 

Em segundo lugar, o trabalhador tem que realizar atividades diferentes 

daquelas desempenhadas pelos trabalhadores subordinados contratados pelo seu cliente. Essa 

comparação deve levar em consideração todos os trabalhadores subordinados que atuam em 

benefício do cliente. 

Em terceiro lugar, o TRADE deve possuir infraestrutura produtiva e materiais 

próprios para o exercício das suas atividades, independentes dos pertencentes ao seu cliente. 

Para a doutrina, a condição legal exige que o trabalhador seja proprietário dos 

instrumentos essenciais para realizar a atividade contratada, de forma que “ferramentas de 

suporte poderão ser fornecidas pelo cliente” (v.g., programas e meios informáticos) sem 

prejudicar o enquadramento legal do trabalho (BULGUERONI, 2011, p. 119). 

Em quarto lugar, o trabalhador deve exercer suas atividades, estabelecendo sua 

própria organização, podendo, contudo, receber indicações técnicas do seu cliente. 

Esse critério, guarda estreita relação com a coordenação da parassubordinação 

italiana, sendo, apesar do esforço do legislador, um requisito que comporta uma análise 

subjetiva para distinguir as “indicações técnicas” do cliente das “ordens” do empregador. A 

legislação não permite aferir essa distinção e, muito provavelmente também não conseguiria, 

frente à multiplicidade de relações que envolvem o trabalho humano. Então, qual o limite 

dessas indicações para que elas não se configurem ordens? 

É evidente que essa resposta exige a análise de cada relação jurídica, trazendo a 

discussão sobre o conceito de subordinação e sua aferição de acordo com o grau de 

intensidade das ordens do tomador. E, aí, cabem as ponderações feitas em contraponto à 

doutrina da parassubordinação no sentido de que somente compreendendo a subordinação em 

sua acepção clássica, que a reduz à heterodireção forte e constante, pode-se compreender a 

distinção promovida pelo legislador espanhol, para quem “indicações técnicas” não representa 
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subordinação jurídica. Noutros termos, “la acepción de dependencia [subordinação] menos 

invasiva, esto es, la de carácter marcadamente técnico”, viabiliza o reconhecimento do 

TRADE (ALONSO, 2008, p. 150). 

Em quinto lugar, o TRADE deve receber uma contraprestação econômica em 

razão do resultado de sua atividade, assumindo os riscos e os sucessos dela decorrentes. 

A LETA fala em contraprestação em razão do “resultado”, o que, para a 

doutrina, estaria em descompasso com a realidade, já que, corriqueiramente, o TRADE não é 

contratado para entregar um resultado específico (uma obra), e sim prestar serviços contínuos 

(uma atividade) que não se materializam num resultado concreto. Dessa forma, a 

interpretação estrita da regra poderia restringir o conceito legal, o que vem conduzindo ao 

entendimento de que o TRADE também pode ser contratado para “prestar serviços contínuos, 

desde que assuma os riscos da atividade”. 

Preenchidos todos esses requisitos, deve ser verificado se não estão presentes 

as excludentes do art. 11.3 da LETA93, cuja presença impede o reconhecimento do TRADE. 

A primeira causa de exclusão consiste no fato de o trabalhador ser titular de 

estabelecimento ou local comercial, industrial, oficina ou escritório aberto ao público. 

Por coerência ao regulamento, que exige que o trabalhador possua 

infraestrutura produtiva e instrumentos próprios, tem prevalecido o entendimento de que o 

que exclui o reconhecimento do TRADE é o fato de o estabelecimento ser aberto ao público. 

Dessa forma, ao TRADE não seria permitido ter “relações diretas com o 

público em geral”, tal como o trabalhador autônomo comum, e sim com o cliente do qual 

dependa economicamente, sendo este o responsável pela “formação da clientela” 

(BULGUERONI, 2011, p. 122). Essa característica, inegavelmente, aproxima muito o 

TRADE de um trabalhador subordinado. 

A segunda causa de exclusão configura-se se o trabalhador exercer sua 

profissão em conjunto com outros em regime societário ou outra forma associativa 

juridicamente possível. Com isso, o legislador afastou do âmbito do regime de trabalho 

autônomo economicamente dependente, por exemplo, os trabalhadores associados a 

cooperativas. Por outro lado, preenchidos todos os requisitos legais, poderiam ser 

enquadrados como TRADE “agentes de seguro”, “trabalhadores a domicílio, especialmente 

                                                           
93

 Artículo 11. Concepto y ámbito subjetivo. […]. 3. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e 

industriales y de oficinas y despachos abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión 

conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no 

tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente dependientes 

(ESPAÑA, 2007). 
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em regime de teletrabalho”, alguns “transportadores”, “representantes comerciais” etc. 

(BULGUERONI, 2011, p. 123). 

 

2.3.2.2.2 Requisitos formais da relação jurídica 

 

Além dos requisitos para qualificação da figura do TRADE, a LETA trouxe 

outras exigências formais para a celebração do contrato de trabalho autônomo 

economicamente dependente, evidenciando a preocupação do legislador em fazer valer a 

autonomia da vontade das partes na classificação do contrato e afastar a presunção de trabalho 

subordinado, o que refletiu, inclusive, na indisponibilidade trabalhista94. 

Por outro lado, na linha da flexigurança, o legislador previu instrumentos para 

proteger as partes no momento da manifestação de suas vontades a respeito de qual contrato 

desejam celebrar, com o fim de assegurar assistência no ato de livre manifestação de vontade 

e reduzir demandas com reivindicações de vínculo de emprego ou dificultar a prova desta95. 

A LETA exige que o contrato seja escrito e registrado. Segundo o Decreto Real 

n. 197, de 2009, o trabalhador, no prazo de dez dias úteis contados da assinatura do contrato, 

tem que efetuar o registro no Servicio Público de Empleo Estatal e, nos cinco dias úteis 

seguintes, comunicá-lo ao cliente. Ultrapassado esse prazo de quinze dias sem registro, caberá 

ao cliente efetuá-lo no prazo de dez dias úteis. Além disso, após a assinatura, o cliente tem 

dez dias úteis para comunicar a contratação aos representantes de seus trabalhadores. 

No contrato, além das cláusulas voluntárias, devem constar obrigatoriamente as 

seguintes matérias: (i) identificação das partes; (ii) declarações sobre a presença dos 

elementos que caracterizam a relação de trabalho autônomo economicamente dependente; (iii) 

objeto e causa do pacto; (iv) regime de interrupção anual da atividade, do descanso semanal e 

dos feriados, a duração máxima da jornada, inclusive, a distribuição semanal se computada 

por mês ou ano; (v) acordo de interesse profissional que o trabalhador concorde seja aplicável 

(art. 4º do Decreto Real). 

O trabalhador deve fazer constar, no contrato, sua condição de 

economicamente dependente, a qual ele só pode ostentar com relação a um único cliente. 

                                                           
94 Como apontou Miranda, “talvez por isso tenha Antônio Ojeda Avilés afirmado que, no atual panorama 

espanhol, o empregador – e também, é preciso acrescentar, o empregado – pode em muitos casos valorar, no 
momento da contratação, o tipo da relação que será mais adequado para atendimento dos interesses das 
partes, em uma legítima opção ex ante da constituição do vínculo contratual” (2016, p. 251). 

95 Na mesma linha dos Órgãos de Certificação, instituídos na Itália em 2003. 
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Se não houver contrato escrito, nem for fixado período de vigência, salvo prova 

contrária, o pacto será considerado por prazo indeterminado (art. 12.4 da LETA). 

Neste ponto, vale destacar que a legislação trouxe uma série de formalidades 

com o fim de propiciar segurança jurídica e privilegiar a autonomia da vontade, o que acabou 

gerando uma proteção exagerada ao cliente, em vez da propalada tutela especial que deveria 

ser dispensada ao TRADE (BULGUERONI, 2011, p. 127-130). Tanto é assim que a LETA 

não permite a conversão automática dos contratos vigentes quando presentes os requisitos da 

relação de trabalho autônomo economicamente dependente. 

O art. 12.3 da LETA dispõe que, caso um trabalhador mantenha vários 

contratos e, num determinado momento, vier a preencher as condições para ser considerado 

TRADE em um deles, este contrato não pode ser convertido automaticamente, ele deverá ser 

cumprido integralmente, salvo expressa concordância entre as partes envolvidas, por meio de 

um novo acordo. 

Em 2011, foi incluído, na LETA, o art. 11-bis, que trouxe um procedimento 

para reconhecimento da condição de TRADE. Por esse dispositivo, o trabalhador que entenda 

enquadrar-se no conceito jurídico de TRADE poderá solicitar ao seu cliente a formalização 

dessa condição, por meio de contrato escrito. Negada a solicitação pelo cliente ou 

permanecendo este inerte, o trabalhador poderá pleitear, perante a jurisdição social, a 

qualificação jurídica. Reconhecida essa condição, o juízo comunicará o cliente, dando-lhe 

ciência da decisão, que, por força da lei, não terá efeitos retroativos à data da comunicação. 

Nesse passo, o legislador empreendeu grande esforço para fazer valer a 

autonomia da vontade nos contratos firmados pelos TRADE, inviabilizando, inclusive, o gozo 

pretérito de direitos mínimos a eles garantidos pela lei. 

 

2.3.2.2.3 Direitos do TRADE 

 

Ao trabalhador autônomo economicamente dependente foram garantidos todos 

os direitos previstos para o trabalhador autônomo clássico e alguns específicos para sua 

categoria. A LETA, adotando uma opção de valorizar a negociação coletiva, previu 

expressamente poucos direitos para o TRADE, dentre os quais, destacam-se: 

(i) interrupção anual das atividades por dezoito dias, salvo previsão contratual 

mais benéfica; 

(ii) regime de descanso semanal e de feriados, quantidade máxima de jornada 

de atividade e sua distribuição semanal; 
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(iii) realização voluntária de atividade além do tempo contratado, não podendo 

exceder ao limite previsto no pacto ou, caso este não traga previsão, o limite 

será de trinta por cento do tempo ordinário da atividade contratada; 

(iv) horário da atividade deve permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e 

profissional do trabalhador; 

(v) horário da atividade adaptado para a trabalhadora vítima de violência de 

gênero, para que ela possa ter efetiva proteção e gozar seu direito à assistência 

social; 

(vi) interrupção contratual, sem sua extinção, por mútuo acordo, por 

necessidade de atendimento das responsabilidades familiares urgentes, 

inesperadas e imprevisíveis, em caso de risco grave e iminente de vida ou à 

saúde, por incapacidade temporária, maternidade ou paternidade, em caso de 

violência de gênero sofrida pela trabalhadora e por força maior; 

(vii) indenização por perdas e danos em caso de rescisão sem justa causa; 

(viii) privilégio creditício no concurso de credores; e 

(ix) acesso à jurisdição trabalhista. 

Além do direito à associação a sindicatos, a LETA previu a possibilidade de o 

trabalhador autônomo economicamente dependente beneficiar-se de direitos previstos nos 

denominados acuerdos de interés profesional. Trata-se de acordos escritos celebrados entre os 

representantes dos TRADE e as empresas que contratam suas atividades que, observando os 

limites legais e os regramentos relativos à defesa da concorrência, podem estabelecer as 

condições de modo, tempo e lugar para execução dessas atividades e outras condições gerais. 

Esses acordos, apesar de serem considerados fontes do regime profissional do 

TRADE, não têm eficácia geral, tal como uma convenção coletiva firmada entre sindicatos (a 

exemplo dos convênios coletivos, segundo o Estatuto de los Trabajadores). Eles geram 

efeitos somente para as empresas subscritoras e os trabalhadores filiados ao sindicato ou 

associação subscritora que tenham consentido expressamente com os seus termos.  

Inegavelmente, os acordos de interesse profissional aproximam os TRADE da 

figura dos trabalhadores subordinados (empregados), atribuindo força às suas disposições, a 

ponto de invalidar cláusulas nos contratos particulares firmados entre o trabalhador e o 

cliente. 

De fato, se os contratos celebrados por trabalhadores autônomos são regidos 

por regras civis e comerciais, que amparam a liberdade no estabelecimento do pacto, a 
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supremacia de regramento coletivo sobre a negociação entre as partes conflita com a 

autonomia atribuída ao TRADE. 

Além desse ponto antagônico, a crítica doutrinária incide sobre a possibilidade 

de os acordos de interesse profissional propiciarem a diferença de tratamento entre 

trabalhadores autônomos economicamente dependentes em situações semelhantes (uns com 

mais direitos que outros), bem como a dificuldade de associação desses trabalhadores, 

dispersos em atividades e locais distintos, o que enfraquece o intento do legislador e a força 

sindical (BULGUERONI, 2011, p. 136-140). 

 

2.3.2.2.4 Regras sobre a extinção contratual 

 

A LETA trouxe também disposições a respeito da extinção do contrato (art. 

15). Dentre as causas de extinção previstas, constam o mútuo acordo, a rescisão pelo 

trabalhador em caso de descumprimento contratual grave do cliente, desistência do 

trabalhador, morte, aposentadoria ou incapacidade deste etc. 

O rompimento contratual pelo cliente exige causa justificada, sendo devido o 

aviso prévio previsto ou de acordo com os usos e costumes. Se houver a extinção sem justa 

causa, o trabalhador terá direito à indenização. 

Quando o rompimento contratual ocorrer por culpa de qualquer das partes, a 

parte prejudicada poderá exigir indenização. 

Se a extinção decorrer da desistência do trabalhador, sem prejuízo do aviso 

prévio, o cliente terá direito à indenização caso o rompimento contratual cause prejuízo que 

paralise ou prejudique o desenvolvimento normal da sua atividade. 

Em caso de indenização devida ao trabalhador, deverá ser observado o 

montante fixado em contrato ou no acordo de interesse profissional. Na ausência de previsão, 

deverão ser considerados alguns fatores previstos na legislação, como o tempo restante de 

contrato, a gravidade do descumprimento contratual, os investimentos e gastos realizados 

antecipadamente pelo trabalhador, e o prazo do aviso prévio. 

 

2.3.2.2.5 Regras sobre a solução de conflitos 

  

Em seu art. 17, a LETA ampliou a competência dos órganos jurisdiccionales 

del orden social para resolver os conflitos entre trabalhadores autônomos economicamente 
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dependentes e seus clientes, as solicitações de reconhecimento da condição de TRADE e as 

questões decorrentes da aplicação e interpretação dos acordos de interesse profissional. 

A intenção de conciliação ou mediação perante órgãos administrativos 

competentes constituem requisito prévio para a tramitação de ações judiciais em relação ao 

regime profissional dos TRADE. 

Os acordos de interesse profissional podem instituir órgãos específicos de 

solução de conflitos, cujo pacto resultante terá força executiva entre as partes celebrantes, sem 

necessidade de ratificação perante o órgão judicial. 

A par disso, as partes podem submeter suas questões à arbitragem voluntária, 

cujos laudos arbitrais equiparam-se a sentenças. 

 

2.3.2.2.6 Notas conclusivas sobre a experiência espanhola 

 

Pelo que se viu, o legislador espanhol, ao regulamentar as relações de trabalho 

autônomo economicamente dependente, buscou dar tratamento jurídico aos trabalhadores 

situados na zona fronteiriça do Direito do Trabalho, pautando-se na autonomia da vontade das 

partes para contrapor-se à ampliação do reconhecimento do vínculo de emprego. Apesar da 

propalada concessão de uma tutela especial aos TRADE, conforme a crítica doutrinária, não 

houve o avanço alarmado, a proteção deferida foi muito tímida, de caráter programático, não 

contemplando efetivos direitos (MIRANDA, 2016, p. 254; BULGUERONI, 2011, p. 135). 

O legislador, no seu intento de promover a “deslaboralización” 

(deslaboralização), criou contradições internas ou incongruências. Ele elaborou uma norma 

essencialmente trabalhista, mas, desde o início, tentou encobrir essa natureza, fugindo de 

instituições conhecidas do Direito do Trabalho (v.g., férias, horas extras etc.), para evitar a 

expansão protetiva deste. Chegou, inclusive, como mencionou Alonso, a ser traído por seu 

subconsciente quando, na exposição dos motivos, deixou escapar “contrato de trabajo de los 

trabajadores autónomos económicamente dependientes” (2008, p. 169-171). 

Tudo isso, segundo Alonso, revela, em essência, a criação de uma norma que 

não decorre da realidade, e sim reconstrói a realidade e os fatos objetivos, para que estes se 

adaptem a uma finalidade previamente idealizada e imposta para alcançar “unos colectivos 

muy concretos”. A fórmula conceitual rígida e silogística adotada pelo legislador para 

caracterizar o TRADE aproximou-o do modelo de trabalho precarizado conhecido como 

“falso autónomo”, não deixando margem interpretativa para considerar autônomos 

verdadeiros empregados (2008, p. 169-171). 
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Por derradeiro, como destacaram Garcia e González (2012, p. 8), por conta da 

legislação regente na Espanha, os TRADE passaram a compor um coletivo que se encontram 

com alta vulnerabilidade no mercado, acumulando o pior de cada uma das situações possíveis: 

assumem o risco de suas atividades, mas não têm capacidade de competir no mercado; 

dependem economicamente do empresário-cliente, mas seguem sem uma adequada proteção. 

 

2.4 Recomendações da Organização Internacional do Trabalho 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) vem observando o trabalho 

parassubordinado (autônomo dependente), visto que ele está inserido no contexto das 

alterações nas relações laborais em todo o mundo e desperta preocupação no que toca à 

efetivação do trabalho digno. Lembrando que, como observou Romita (2008, p. 83), quando a 

OIT refere-se a “trabalho decente”, alude, em verdade, ao “trabalho digno”, que se constitui 

em “instrumento de combate à pobreza e às desigualdades sociais”, até porque “é uma 

condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a 

garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável”. 

No relatório sobre as formas de trabalho “não-padrão” no mundo, a OIT, 

avaliando os fenômenos da desconcentração e da horizontalização das fábricas, bem como a 

articulação em rede das empresas, destacou que os trabalhos “não-padrão” (denominados 

atípicos ou precários96), que compreendem os trabalhos temporários, autônomo dependente, a 

tempo parcial, subcontratados, entre outros, tornaram-se uma característica contemporânea 

nos mercados de trabalho em todo o mundo (2016, p. 247). 

No que toca ao objeto deste trabalho, a OIT observou que poucos países 

legislaram a respeito do trabalho autônomo dependente (“dependent self-employment”). 

Pontuou que o trabalhador autônomo dependente presta serviços com base em um contrato 

civil ou comercial, mas depende de um ou um pequeno número de clientes para receber sua 

renda ou instruções sobre o modo de realização do trabalho. Normalmente, esse obreiro não 

recebe proteção trabalhista ou da seguridade social, embora alguns países tenham adotado 

previsões legais específicas para estender-lhe determinadas tutelas (2016, p. 9;98). 

Ainda segundo a OIT, quando não há estatutos legais ou eles são deficientes, 

tem-se uma zona cinzenta em que os direitos e obrigações das partes envolvidas nessa forma 

                                                           
96 Entende-se como relação de trabalho típica a relação de trabalho subordinado, estabelecida entre empregador 

e empregado (bilateral), por tempo indeterminado e por período integral (INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, 2016, p. 1-2). 
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de relação de trabalho ambígua não são claros, possibilitando que os tomadores de serviços 

classifiquem erroneamente o trabalhador, o que acarreta o denominado “emprego disfarçado” 

(“disguised employment”) (2016, p. 98). 

O relatório apontou que, com o advento da economia sob demanda (“on-

demand economy”), o trabalho autônomo dependente tem aumentado e, como, por definição, 

é muito difícil identificá-lo, assim como o emprego disfarçado, os países precisam monitorar 

de perto essa realidade (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2016, p. 105)  

Como consequência do trabalho autônomo dependente para os obreiros, o 

relatório destacou que estes, por prestarem serviços sob um contrato distinto do contrato de 

trabalho, ficam sujeitos a um número significativo de vulnerabilidades. 

Esses trabalhadores não têm segurança quanto à renda, pois dependem de um 

ou de poucos clientes, assim como não se beneficiam de regras trabalhistas (v.g., relativas ao 

tempo de trabalho, ao descanso, às férias remuneradas, ao salário mínimo). Eles ficam 

responsáveis pela sua saúde e segurança no trabalho, sem muitas vezes ter controle do 

ambiente laboral. Ademais, é pouco provável que se beneficiem de formação patrocinada pelo 

seu cliente e, portanto, encontram mais dificuldade para construir uma carreira. Em alguns 

países, inclusive, podem ser excluídos da proteção contra a discriminação. 

No aspecto coletivo, esses trabalhadores têm dificuldades de estabelecer ou 

aderir a um sindicato e, por conseguinte, não têm força coletiva para negociar e influenciar 

suas condições laborais.  

E, no que toca à seguridade social, as contribuições para o sistema são, 

normalmente, opcionais e esses trabalhadores contribuem como autônomos, o que, em muitos 

países, exige um nível de contribuições mais elevado do que as de um empregado, e acaba 

excluindo-os do sistema e da cobertura por invalidez, doença, aposentadoria e desemprego 

(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2016, p. 228). 

O relatório apontou também que, se a relação de trabalho autônomo é 

disfarçada pela qualificação errada do cliente, o trabalhador sofre as vulnerabilidades do 

autônomo dependente numa proporção de insegurança ainda maior, em razão da tentativa 

deliberada do empregador de mascarar a relação de emprego (INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION, 2016, p. 228). 

Segundo o relatório, frente à tendência de aumento dos contratos precários ou 

atípicos e a diversificação de suas formas, os desafios precisarão ser enfrentados pelos países: 

os desenvolvidos, provavelmente, estarão envoltos na preocupação com a criação de novas 

oportunidades de emprego; já os países em desenvolvimento deverão continuar na busca pela 
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formalização do mercado de trabalho sem abandonar o contrato de trabalho padrão (relação de 

emprego) e sua inclusão. E, em todos eles, o foco sempre deverá ser garantir o trabalho digno, 

assim compreendido como o trabalho: 

 
[…] produtivo e com rendimentos justos, com um local de trabalho seguro e 
proteção social, melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e de integração 
social, liberdade de expressar as suas preocupações, organizar e participar nas 
decisões que afetam as suas vidas e igualdade de oportunidades e de tratamento para 
todas as mulheres e homens (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 
2016, p. 247, tradução nossa). 
 

Para nortear o alcance do trabalho digno nas relações de trabalho atípicas, o que 

exige intervenções políticas e o reforço de instituições que regem o mercado de trabalho, a OIT 

apresentou recomendações com dois focos complementares: (i) tornar os trabalhos atípicos 

melhores; e (ii) apoiar todos os trabalhadores, independentemente da relação contratual.  

As recomendações foram apresentadas em quatro partes: (i) a primeira, voltada 

a colmatar as lacunas regulamentares relativas aos contratos atípicos; (ii) a segunda, aborda os 

direitos fundamentais à liberdade de associação e de negociação coletiva, com o fim de 

melhorar a qualidade das relações de trabalho atípicas; (iii) a terceira, envolve políticas 

sociais com o fim de apoiar os trabalhadores; e, (iv) a quarta, trata das políticas para apoiar os 

trabalhadores nas transições que eles enfrentam no mercado de trabalho, políticas para criação 

de emprego e enfrentamento do desemprego e subemprego. 

No que toca ao objeto do presente estudo, o relatório da OIT pontuou a 

importância de alargar a proteção concedida aos empregados para os trabalhadores atípicos, 

apoiando a igualdade, desestimulando a fuga da proteção trabalhista pelo uso da mão de obra 

mais barata e garantindo a concorrência sadia e leal entre empresas. Apontou também que a 

maioria dos sistemas legais no mundo adota o sistema binário entre relação de emprego e 

relação de trabalho autônomo, sendo aquela o elemento central para a regulamentação 

trabalhista e sua incidência, o que torna necessário esclarecer o âmbito da relação 

empregatícia, com critérios e testes abrangentes e atualizados para acompanhar as mudanças 

no mundo do trabalho (2016, 250-251; 261-262). 

O principal instrumento da OIT sobre a regulamentação do âmbito da relação 

de emprego, com vistas a evitar a evasão do emprego e sua proteção social, é a 

Recomendação n. 198, de 2006, que traz princípios para orientar os países na formulação de 

políticas sobre a classificação errada das relações de trabalho. 

Essa Recomendação levou em consideração alguns pressupostos, dentre os 

quais se destacam: as normas trabalhistas oferecem uma proteção vinculada à existência de 
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uma relação entre empregador e empregado; a legislação e a sua interpretação devem ser 

compatíveis com os objetivos do trabalho decente; tais normas visam à solução da 

desigualdade entre as partes da relação de trabalho; há dificuldade para caracterizar uma 

relação de emprego, sobretudo quando ela está encoberta ou existem insuficiências ou 

limitações na legislação, na sua interpretação ou na sua aplicação; há formas contratuais que 

podem privar os trabalhadores da proteção a que têm direito; a orientação da OIT aos países-

membros busca ajudá-los a garantir essa tutela mediante a legislação e as práticas nacionais; 

tal proteção deve ser acessível a todos e, em especial, aos trabalhadores vulneráveis, e basear-

se em leis eficazes, efetivas e de amplo alcance, com resultados rápidos e com o estímulo ao 

seu cumprimento voluntário; a política nacional deve promover o crescimento econômico, a 

criação de emprego e o trabalho decente; as dificuldades relativas à determinação da 

existência da relação de emprego podem criar graves problemas para os trabalhadores, para as 

partes envolvidas e para a sociedade em geral; tais dificuldades devem ser superadas para 

garantir a concorrência leal entre as empresas e a proteção efetiva dos trabalhadores 

vinculados por uma relação de trabalho. 

A Recomendação objetiva orientar os Estados a elaborar e colocar em prática 

políticas nacionais de exame periódico sobre a aplicação da legislação trabalhista, de forma a 

clarear e adaptar o seu âmbito de incidência, levando em conta as alterações do mercado de 

trabalho e das relações laborais, com vistas à efetiva proteção dos trabalhadores (art. 1º a 8º e 

art. 19 a 22). 

Ela dispõe que as políticas dos Estados devem, pelo menos, incluir medidas 

para guiar as partes envolvidas sobre o modo de, eficazmente, identificar as relações de 

emprego e distinguir empregados dos trabalhadores autônomos (alínea “a” do art. 4º). Além 

disso, dispõe que os Estados devem estabelecer medidas para evitar relações que mascaram 

relações de emprego, bem como assegurar o cumprimento e a aplicação da legislação 

trabalhista (alíneas “b” e “f” do art. 4º). 

Para fins de qualificação da relação de emprego, a Recomendação prevê que 

devem ser levados em conta, primordialmente, os fatos relativos à execução do trabalho, e não 

a sua qualificação formal, consagrando, por conseguinte, o princípio da primazia da realidade 

(art. 9°). Orienta, ainda, que os países devem facilitar a determinação da existência da relação 

de emprego, definindo as condições eleitas para tanto (v.g., subordinação ou dependência) e, 

inclusive, adotando uma ampla variedade de meios, bem como a presunção legal dessa 

relação quando presentes um ou mais indícios (art. 11 e 12). 
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Esses indícios (indicadores) devem ser esclarecidos pela legislação, ou outros 

meios (art. 1397), e não se restringem ao exercício do poder de controle das atividades do 

empregado pelo empregador. Eles alcançam a compreensão da dependência econômica do 

trabalhador, bem como permitem uma ampliação do conceito clássico de subordinação 

jurídica ante a consideração das características da relação de trabalho, que pode não exigir o 

controle geral sobre a atividade ou organização do trabalho (v.g., profissionais altamente 

qualificados) e, mesmo assim, carecer de proteção. 

Como destacou a OIT, essa abordagem dos indícios da existência relação de 

emprego pode ser fundamental para que os critérios definidores dessa relação jurídica acompanhem 

as alterações promovidas pelas novas organizações empresariais, especialmente quando o controle 

sobre as atividades do trabalhador é mediado pela utilização de avaliações de clientes e sistemas de 

classificação, prática bem como na economia globalizada. Ademais, os indicadores podem aliviar o 

ônus da prova para o trabalhador e evitar a classificação errada pelas partes (2016, p. 264). 

Essas orientações da OIT, apesar de não vinculantes aos países membros, são 

oportunas, inclusive para o presente trabalho. Elas evidenciam que somente com a adoção de 

políticas claras e objetivas, voltadas para a correta qualificação da relação de emprego, para 

distingui-las das relações de trabalho autônomo e para o combate às relações de trabalho 

fraudulentas, os trabalhadores poderão alcançar um trabalho digno, independentemente do seu 

status contratual. 

Nesse sentido, elas incentivam a evolução deste estudo na busca por uma 

melhor compreensão do trabalho parassubordinado (ou, como denomina a OIT, trabalho 

autônomo dependente) e pela avaliação de como o coletivo de trabalhadores verdadeiramente 

autônomos e hipossuficientes poderá ser tratado pelo ordenamento jurídico brasileiro sem 

ofendê-lo, ou melhor, e mais especificamente, sem esfacelar o Direito do Trabalho, que é 

imprescindível para a efetivação da dignidade da pessoa humana e garantia de um patamar 

civilizatório e democrático que possibilite o desenvolvimento econômico com justiça social. 

                                                           
97 13. Members should consider the possibility of defining in their laws and regulations, or by other means, 

specific indicators of the existence of an employment relationship.Those indicators might include: (a) the fact 

that the work: is carried out according to the instructions and under the control of another party; involves 

the integration of the worker in the organization of the enterprise; is performed solely or mainly for the 

benefit of another person; must be carried out personally by the worker; is carried out within specific 

working hours or at a workplace specified or agreed by the party requesting the work; is of a particular 

duration and has a certain continuity; requires the worker's availability; or involves the provision of tools, 

materials and machinery by the party requesting the work; (b) periodic payment of remuneration to the 

worker; the fact that such remuneration constitutes the worker's sole or principal source of income; provision 

of payment in kind, such as food, lodging or transport; recognition of entitlements such as weekly rest and 

annual holidays; payment by the party requesting the work for travel undertaken by the worker in order to 

carry out the work; or absence of financial risk for the worker (INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION, 2006). 
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3 RELAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO HIPOSSUFICIENTE: PROPOSTA DE 

UM CONCEITO PARA O REDIMENSIONAMENTO DO DIREITO DO 

TRABALHO E AVANÇO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS TRABALHISTAS 

 

O conceito de subordinação no âmbito das relações laborais, em alguns 

ordenamentos jurídicos, como o brasileiro, é a “pedra angular do grande edifício do Direito do 

Trabalho”, é o elemento essencial para distinguir as figuras do empregado e do trabalhador 

autônomo, bem como diferenciar o contrato de trabalho dos demais tipos contratuais 

(MANNRICH, 2015, p. 243-244). “Representa a 'chave de acesso' aos direitos e garantias 

trabalhistas” (PORTO, 2008, p. 259). 

A discussão a respeito da noção de subordinação está ligada à origem do 

Direito do Trabalho, bem como ao seu redimensionamento e à sua efetividade, envolvendo as 

fronteiras do campo de aplicação desse ramo da Ciência do Direito e o alcance de 

trabalhadores que estão fora dos limites de abrangência das normas trabalhistas (DELGADO, 

2006, p. 667; ROMITA, 2005, p. 51). 

Esse conceito foi formulado numa época em que trabalhador dominante era o 

operário da fábrica tradicional, resultante das primeiras revoluções industriais, cujo “mais alto 

grau de organização” foi alcançado com base nas concepções tayloristas e fordistas 

(ROMITA, 2005, p. 44). Por isso mesmo, foi identificado com a “heterodireção patronal, forte 

e constante, da prestação laborativa, em seus diversos aspectos” (PORTO, 2008, p. 259). 

Trata-se da concepção clássica ou tradicional da subordinação, que passou a 

representar a transferência do poder de comando sobre a atividade prestada pelo empregado 

ao empregador por meio do contrato de trabalho (MANNRICH, 2015, p. 243). Um conceito 

perfeitamente compatível com o “contrato de trabalho típico, caracterizado pelo trabalho 

remunerado prestado a um só empregador, no estabelecimento deste, em regime de jornada 

integral e de duração indeterminada” (ROMITA, 2005, p. 45). 

Essa noção jurídica, evidentemente, sentiu os reflexos das transformações sociais, 

econômicas e políticas, bem como alterações internas nas relações de trabalho individualmente 

consideradas, a ponto de, principalmente a partir da década de 1970, ser considerada obsoleta, 

incapaz de definir a natureza de novas relações de trabalho que ocupam a denominada zona 

cinzenta, deixando fora da proteção trabalhista um coletivo de trabalhadores hipossuficientes. 

Para enfrentar o problema gerado pela insuficiência do conceito clássico de 

subordinação, basicamente, surgiram duas tendências doutrinárias. A primeira buscou 

expandir o conceito de subordinação, de forma a adequá-lo à realidade e ampliar o alcance do 
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Direito do Trabalho. A segunda, num movimento de flexibilização da legislação trabalhista, 

ateve-se ao conceito clássico, valorizando a contratação atípica de trabalhadores, a autonomia 

da vontade das partes contratantes e a reaproximação do Direito do Trabalho com o Direito 

Civil (PORTO, 2008, p. 105-111). 

Nesse cenário, ganhou relevo, principalmente nos países da Europa Ocidental, 

a discussão a respeito da parassubordinação ou da relação de trabalho parassubordinado, com 

vistas a conceder direitos a trabalhadores considerados “nem empregados nem subordinados 

nem empresários” (ROMITA, 2005, p. 51), ou melhor, obreiros que, apesar de afastados 

juridicamente dos contornos da relação de emprego pela ausência da subordinação jurídica 

clássica, desenvolvem suas atividades com pessoalidade, continuidade, onerosidade e 

coordenação em uma relação desigual frente ao contratante, também denominado tomador ou 

cliente, do qual mantêm dependência econômica. 

Assim como as formas distintas do contrato de trabalho padrão, vem crescendo o 

estudo e a utilização do trabalho parassubordinado que, inclusive, ganhou tratamento legal em 

alguns países e vem despertando a preocupação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

essencialmente no que toca a sua utilização para mascarar verdadeiras relações de emprego. 

Dentro desse contexto, explorado nos capítulos antecedentes, chega-se ao 

ponto fulcral deste trabalho, qual seja enfrentar os seguintes problemas: existe trabalho 

parassubordinado no Brasil? Qual o tratamento jurídico que ele vem recebendo? É possível 

adotar um conceito de relação de trabalho parassubordinado, expandindo os limites do Direito 

do Trabalho, sem ferir o ordenamento jurídico brasileiro? 

 

3.1 Trabalho parassubordinado no Brasil 

 

O ordenamento jurídico brasileiro, conforme se pode depreender do art. 114 da 

Constituição da República Federativa do Brasil (CF), adotou a distinção entre relação de 

emprego e relação de trabalho, sendo esta o gênero da qual aquela é espécie. 

Após a Emenda Constitucional n. 45, de 2004, essa opção ficou ainda mais 

nítida. Com a redação dada pela referida emenda, o mencionado art. 11498, ao tratar da 

competência da Justiça do Trabalho, estendeu-a para o processamento e julgamento de 

                                                           
98 Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, 

abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; [...]; VI as ações de indenização por dano moral ou 
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; VII as ações relativas às penalidades administrativas 
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; [...]; IX outras 
controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei (BRASIL, 1988, grifou-se). 
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questões envolvendo relações de trabalho distintas da “relação de emprego”, expressão esta 

prevista no inciso I do art. 7º99 do texto constitucional, que marca a intenção distintiva do 

constituinte. 

A relação de trabalho compreende relações jurídicas que têm como prestação 

central uma obrigação de fazer consubstanciada em trabalho humano100. 

Por isso mesmo, defende-se que, no Brasil, a relação de trabalho é um conceito 

amplo. A relação de trabalho autônomo é uma das relações de trabalho que se apresenta 

quando não há relação de emprego, mais especificamente trabalho subordinado. Fala-se, 

então, num conceito negativo, pois, se não estiver presente o trabalho subordinado, 

caracterizado pela subordinação jurídica, ainda que exista prestação de serviços pessoal, 

onerosa e não eventual, tem-se uma relação de trabalho autônomo (LEITE, 2016, p. 165). 

A relação de emprego caracteriza-se pela presença simultânea de alguns 

elementos ou critérios, sem os quais o trabalhador não é considerado empregado e nem o 

tomador de serviços é considerado empregador. Conforme esclareceu Delgado (2010, p. 269), 

“[...] o fenômeno sociojurídico da relação de emprego deriva da conjugação de certos 

elementos inarredáveis (elementos fático-jurídicos), sem os quais não se configura a 

mencionada relação”. 

A doutrina diverge a respeito do número de critérios essenciais da relação de 

emprego. Apesar disso, a leitura conjunta dos art. 2º e 3º da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT)101 permite concluir que são cinco os elementos essenciais dessa relação 

jurídica: (i) serviços prestados por pessoa física; (ii) pessoalidade do trabalhador; (iii) não 

eventualidade; (iv) onerosidade; e (v) subordinação. 

A ausência de qualquer um desses elementos exclui a relação empregatícia. 

Conforme a doutrina, isso ocorre porque tais elementos existem no mundo dos fatos, 

independentemente do Direito, que somente reconheceu a sua relevância sociojurídica, 

elevando-os à categoria de elementos “fático-jurídicos” ou “pressupostos”, cuja combinação 

                                                           
99 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; (BRASIL, 1988, grifou-se). 

100 Segundo Delgado (2010, p. 265-266), o termo “trabalho” é inerente à pessoa natural. O termo “serviço” é 
mais amplo e engloba o trabalho. Por isso, “prestação de serviços” é um conceito mais amplo que “prestação 
de trabalho”. O prestador de serviços pode ser pessoa jurídica, o prestador de trabalho somente pessoa física. 
A palavra trabalho “refere-se a dispêndio de energia pelo ser humano, objetivando resultado útil (e não 
dispêndio de energia por seres irracionais ou pessoa jurídica)”. 

101 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e mediante salário (BRASIL, 1943, grifou-se). 
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formou um tipo legal específico e delimitado: a “relação de emprego, juridicamente 

caracterizada” (DELGADO, 2010, p. 270). 

A prestação de serviços considerada pelo Direito do Trabalho é aquela 

concretizada por uma pessoa física ou natural. Até porque os bens jurídicos tutelados pelo 

Direito do Trabalho (relativos à vida, saúde, integridade moral, bem-estar, lazer, segurança) 

são de titularidade da pessoa física. A figura do trabalhador é uma pessoa natural. 

A pessoalidade significa que a pessoa física escolhida é quem deve executar o 

serviço contratado, porque o contrato de trabalho é intransmissível para a figura do 

empregado. A prestação de serviços é infungível. 

A não eventualidade é caracterizada pela prestação de serviços “em caráter de 

permanência”, ou seja, não esporádico102 (DELGADO, 2010, p. 273). Se a prestação de 

serviços for esporádica ou eventual e estiver presente a subordinação, tem-se a figura do 

trabalhador eventual ou do trabalhador avulso, e não do empregado. 

No que diz respeito à onerosidade, importa destacar que a relação de emprego é 

uma relação de “essencial fundo econômico”. Segundo Delgado (2010, p. 277), “ao valor 

econômico da força de trabalho colocada à disposição do empregador deve corresponder uma 

contrapartida econômica em benefício obreiro, consubstanciada no conjunto salarial”. 

A onerosidade, como elemento da relação de emprego, deve ser compreendida 

tomando por base o prestador de serviços e em duas dimensões: (i) objetiva – materializada 

pelo efetivo pagamento das parcelas cabíveis ao empregado em virtude do contrato de 

trabalho; (ii) subjetiva – caracterizada pela intenção do empregado de pactuar uma prestação 

de serviços visando obter uma contraprestação financeira, “um ganho econômico pelo 

trabalho ofertado” (DELGADO, 2010, p. 277). 

Por fim, a subordinação é considerada o critério mais importante e difícil de 

identificar na relação de emprego. 

O Direito do Trabalho foi construído em torno da subordinação (MALLET, 

2011/2012, p. 219) e, evolutivamente, ela passou a ser compreendida, em sua acepção clássica 

                                                           
102 O conceito de não eventualidade é bastante controvertido no Direito do Trabalho. Como esclareceu Delgado 

(2010, p. 273-276), há uma dissonância na doutrina, na jurisprudência e na legislação. Enquanto a CLT fala 
em “serviços de natureza não eventual”, a legislação do trabalho doméstico fala em “serviços de forma 
contínua” (art. 1º da Lei Complementar n. 150, de 2015). A doutrina construiu, por sua vez, teorias diversas, 
visando clarificar o sentido da não eventualidade, e as principais são: (i) teoria da descontinuidade (eventual 
é o trabalho descontínuo e interrupto, fragmentado no tempo); (ii) teoria do evento (eventual é o trabalho 
decorrente de um evento específico e determinado que ensejou uma certa obra ou serviço); (iii) teoria dos 
fins do empreendimento (eventual é o trabalho que não se insere nos fins normais da empresa tomadora); e 
(iv) teoria da fixação jurídica (o trabalhador eventual não se fixa ao tomador). Como a aplicação isolada delas 
pode ensejar resultados concretos distintos, sugere-se que, na análise do caso concreto, elas sejam avaliadas 
de forma combinada. 
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jurídica, como a contraface do poder empregatício. Isso porque, por intermédio do contrato, o 

empregado transfere ao empregador o poder de comandar suas atividades. 

A legislação trabalhista, a princípio, não trouxe a expressão “subordinação 

jurídica”. O art. 3º da CLT adotou o vocábulo “dependência”: “considera-se empregado toda 

pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 

deste e mediante salário” (BRASIL, 1943, grifou-se). 

O termo dependência, como observado no capítulo 1103, liga-se à concepção 

subjetivista da subordinação, remetendo à ideia de sujeição pessoal, típica de um momento 

histórico superado. Por isso, a doutrina alertou que, “onde a CLT escreve … sob a 

dependência deste deve-se interpretar 'mediante subordinação'” (DELGADO, 2010, p. 281-

282). 

Na perspectiva clássica, a doutrina fixou o conceito de subordinação jurídica, 

segundo o qual, por meio de um contrato, o empregado transfere ao empregador o comando 

da sua atividade, acolhendo o poder empregatício no modo de realização desta. 

Sob esse enfoque, a subordinação apresenta-se de acordo com a intensidade de 

ordens do tomador de serviços sobre as atividades do trabalhador. Noutros termos, ela se 

exterioriza nos atos de direção, controle, fiscalização e punição do empregador, diretos e 

incisivos. 

Em 2011, o legislador deixou claro que o ordenamento jurídico brasileiro 

adotou a subordinação jurídica como elemento da relação de emprego. O art. 6º da CLT104 foi 

alterado e, em seu parágrafo único, o legislador inseriu a expressão “subordinação 

jurídica”105. Mais que isso, referido dispositivo adequou o conceito de subordinação às novas 

formas de gestão do trabalho e de organização produtiva, distanciando-o da ideia restritiva de 

heterodireção forte e constante ou, nos termos legais, “meios pessoais e diretos de comando, 

controle e supervisão do trabalho alheio”. 

Segundo a justificativa adotada para o Projeto de Lei n. 3.129, de 2004, que 

deu origem à regra contida no parágrafo único do art. 6º da CLT, o legislador preocupou-se 

                                                           
103 Ver subseção 1.2. 
104 Art. 6º Não se distingue entre o 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 (BRASIL, 1943, grifou-se). 

105 Até então, a legislação previdenciária havia utilizado a expressão “subordinação” para definir o empregado 
para fins previdenciários (alínea “a”, inciso I, do art. 12 da Lei n. 8.212, de 1991). Em 2015, a Lei 
Complementar n. 150, ao conceituar o empregado doméstico também destacou o elemento subordinação. 
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com a mudança na forma de comando exercido pelo empregador sobre as atividades do 

empregado diante das transformações no plano externo e interno das relações laborais: 

 
A revolução tecnológica e as transformações do mundo do trabalho exigem 
permanentes transformações da ordem jurídica com o intuito de apreender a 
realidade mutável. O tradicional comando direto entre o empregador ou seu preposto 
e o empregado, hoje, cede lugar ao comando à distância, mediante o uso de meios 
telemáticos, em que o empregado sequer sabe quem é o emissor da ordem de 
comando e controle. O teletrabalho é realidade para muitos trabalhadores, sem que a 
distância e o desconhecimento do emissor da ordem de comando e supervisão 
retirem ou diminuam a subordinação jurídica da relação de trabalho (BRASIL, 2004; 
ROCHA; MUNIZ, 2013, p. 105). 
 

Para Delgado (2013, p. 297), essa alteração legislativa representou a ampliação 

do conceito de subordinação jurídica. Ela significou a incorporação, ainda que implícita, na 

CLT dos “conceitos de subordinação objetiva e de subordinação estrutural, equiparando-os, 

[...], à subordinação tradicional (clássica), que se realiza por meios pessoais e diretos de 

comando, controle e supervisão do trabalho alheio”. 

Outros, contudo, sustentaram que a previsão legal não inovou, apenas 

esclareceu o que estava previsto na legislação, que nunca se preocupou com a forma de 

apresentação da subordinação. Até porque, o importante é, independentemente da forma ou do 

meio, a materialização da subordinação pelo comando, controle e supervisão exercidos pelo 

empregador. Nesse sentido, foram as considerações de Mallet (2012, p. 47): 

 
Definida a subordinação como a prerrogativa do empregador de dirigir e modular a 
atividade exercida pelo trabalhador, determinando o trabalho a ser feito, a forma, o 
local e o momento de sua realização, bem como fiscalizando o cumprimento de 
ordens dadas e sancionando o seu descumprimento, fica nítido não ter importância o 
meio pelo qual ela se exterioriza. Não importa, para apurar a existência ou não de 
subordinação, se a ordem é dada de viva voz, na presença do empregado, ou se é 
transmitida por telefone ou por meio de mensagem eletrônica. Tampouco tem 
relevância, para definir o caráter subordinado ou não do trabalho, saber se o 
prestador de serviços é fiscalizado pelos olhos do empregador ou por meio de 
relatório escrito, cuja redação seja exigida. Por fim, nada muda se a ausência ao 
serviço é sancionada por meio de advertência enviada pelo correio ou por meio de 
advertência verbal. Importa o comando, a fiscalização e a aplicação da sanção, não o 
veículo utilizado para a sua comunicação ou implementação. 
 

Por essa última leitura, o poder empregatício, ainda que de forma tênue, 

ameno, diluído, precisa materializar-se para caracterizar a subordinação. 

Nessa linha, conforme Barros (2004, p. 27), para distinguir a relação de 

trabalho autônomo da relação de emprego, na análise do caso concreto, não basta avaliar a 

inserção do trabalhador na organização produtiva do tomador, é necessário identificar o 

“direito residual de controle”, que pode estar atenuado, principalmente nos casos dos serviços 

de caráter intelectual, gerando, inclusive, a tentação de rotular o trabalhador como autônomo. 
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A respeito da intensidade da subordinação, Mallet (2011/2012, p. 233-234) 

destacou que, em razão das alterações no modo de produção, há uma progressiva diluição 

daquela na medida em que o trabalho prevalentemente material avança para o trabalho 

intelectual: 

 
Aliás, as transformações das formas de produção, inclusive com a descentralização 
empresarial, a terceirização de atividades e o crescimento do setor de serviços, 
fazem com que, na identificação da subordinação trabalhista, se tenha cada vez 
menos de levar em conta os parâmetros próprios do trabalho realizado em tempos 
pretéritos, em ambiente fabril ou industrial. Em linhas gerais, a subordinação no 
escritório não se exterioriza como a subordinação na fábrica. Mais ainda, não é 
descabido falar em verdadeira atenuação da subordinação, que dia a dia mais se 
aproxima de simples “supervisão”, por parte do empregador, da atividade realizada. 
Na sociedade contemporânea, diversamente do que ocorria nos primeiros tempos da 
industrialização, contam mais as capacidades de criação e de iniciativa do que a 
disciplina. A criatividade passa a ser “le pricipal facteur de production”, como 
lembra Pierre Rosanvallon. Ao mundo da planificação, presente na fábrica fordista, 
sucede o mundo da adaptação permanente, no qual cresce, de maneira inexorável, a 
autonomia dos trabalhadores, “même dans le cas d’emploi apparemment répétitifs”, 
enfatiza o mesmo autor. Os empregados de hoje “doivent être en mesure de prendre 

des initiatives, de répondre à l’imprévu em résolvant les problèmes qui surgissent, 

d’exercer leur responsabilité”. Por isso Alain Supiot refere-se a uma progressiva 
diluição da subordinação, provocada pelas novas formas de organização do trabalho 
e pelos progressos técnicos. Nas palavras encontradas em acórdão do Tribunal do 
Trabalho da 3ª Região, “as novas e modernas formas de prestação de serviços 
avançam sobre o determinismo do art. 3º, da CLT ...a subordinação...continua a ser o 
mesmo instituto, mas com traços modernos, com roupagem diferente”. 

 
Na mesma toada, Barros (2004, p. 26) destacou a insuficiência do critério da 

subordinação para delimitar certas situações, principalmente as que envolvem trabalhos 

intelectuais. Contudo, deixou claro que apesar da debilidade, não se pode supor a sua eliminação. 

Fala-se, então, que, no Brasil, em determinadas relações laborais, o elemento 

subordinação jurídica também não se revela com nitidez. Noutros termos, em algumas 

relações de trabalho, ele não se materializa pela heterodireção forte e constante tal como na 

indústria fordista. Isso, no entanto, não significa que o poder empregatício e a correspondente 

subordinação deixaram de existir. Eles apenas adotaram outras vestes, que, muitas vezes, 

conferem-lhes uma aparência mais fluida, diluída, que turva a visão do operador do Direito. 

Por isso mesmo, apesar do posicionamento contrário, entende-se que o 

parágrafo único do art. 6º da CLT trouxe um avanço legislativo, deixando claro que o 

conceito de subordinação trabalhista evoluiu, não se apresentando apenas por atos pessoais e 

diretos de comando, controle e supervisão do empregador sobre o trabalho do empregado. 

Ademais, referida previsão legal não impôs que os atos do empregador ocorram 

para caracterizar a subordinação, e nem poderia, vez que eles são manifestações do poder 

empregatício e este, enquanto direito ou prerrogativa do empregador, pode ser exercido ou não. 
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Logo, o fato de o poder empregatício não ser exercido, por si, não 

descaracteriza o estado de subordinação característico da relação de emprego, razão pela qual, 

como será melhor examinado adiante, defende-se, neste trabalho, que a insuficiência do 

conceito clássico de subordinação jurídica não se resolve com a análise da intensidade das 

ordens do empregador, e sim na identificação da sua natureza. 

Isso porque a persecução da subordinação típica da relação de emprego com base na 

evidência dos atos do poder empregatício ou na intensidade deles gera resultados concretos distintos 

e, até mesmo, qualificações legais equivocadas, em especial das relações laborais que se encontram 

na zona cinzenta, na qual se situa o denominado trabalho parassubordinado. 

 

3.1.1 Dilema da classificação da relação de emprego pela Justiça do Trabalho 

 

O Poder Judiciário, em especial a Justiça do Trabalho, que detém a competência 

constitucional para julgar ações oriundas da relação de trabalho no Brasil (art. 114, I, da CF), 

enfrenta, rotineiramente, o dilema de realizar, na prática, a correta qualificação da relação de 

trabalho a ele apresentada e, por conseguinte, aplicar ou não a legislação trabalhista. 

Esse dilema, como destacou Maior (2007, p. 58), “foi eterno no Direito do 

Trabalho”, e sua solução exige a avaliação, no caso concreto, das características do trabalho 

prestado, principalmente nas situações mais difíceis em que a relação de emprego encontra-se 

“mascarada por intenção fraudulenta ou pelas características especiais da prestação de serviços”. 

Relações laborais com as características da denominada parassubordinação são 

responsáveis por boa parte dessa dificuldade. Como não há um posicionamento do Estado brasileiro 

a respeito desse fenômeno social, o Poder Judiciário não o considera, e o caso concreto encerra-se 

com o reconhecimento da relação de emprego e o deferimento das tutelas trabalhistas, ou com o 

reconhecimento da relação de trabalho autônomo e o afastamento da proteção juslaboralista. 

 

3.1.1.1 Trabalho parassubordinado à luz das decisões do Tribunal Superior do Trabalho 

 

A análise de acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho (TST), órgão 

uniformizador da jurisprudência trabalhista no Brasil, revela o entendimento de que o trabalho 

parassubordinado é uma categoria não regulamentada pelo ordenamento jurídico pátrio. A 

maior parte das decisões que o abordou aproximou-o da ideia de precarização do trabalho e, 

no processo, houve o reconhecimento do vínculo de emprego, tomando por base o conceito 

ampliativo de subordinação. Por outro lado, nas decisões em que foram mencionadas 
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características do trabalho parassubordinado descritas pela doutrina, houve uma análise mais 

restritiva do conceito de subordinação e, no processo, o vínculo de emprego não foi 

reconhecido. 

Em pesquisa por meio do website daquele tribunal, na seção intitulada 

“jurisprudência – consulta unificada – pesquisa livre”106, considerando o período de 1º junho 

de 2015 a 1º de junho de 2016, foi possível identificar que a expressão “parassubordinação”, 

utilizada como palavra-chave, foi adotada em 36 (trinta e seis) acórdãos. Desses 36 acórdãos, 

foram excluídos aqueles em que não houve discussão direta da relação de emprego, bem 

como aqueles em que a palavra pesquisada fora apenas citada em arestos colacionados na 

fundamentação da decisão ou no título de obra adotada como referência. Restou uma amostra 

de 15 (quinze) acórdãos. 

Esses 15 acórdãos revelaram que os respectivos casos concretos envolveram a 

discussão sobre a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, mais 

especificamente o critério da subordinação jurídica. 

Em todos os acórdãos, foi possível identificar o entendimento segundo o qual o 

ordenamento jurídico brasileiro não confere tratamento normativo ao trabalho parassubordinado. 

Em 3 (três) dos casos, não foi reconhecido o vínculo de emprego, por conta da 

autonomia na prestação dos serviços. 

Nos outros 12 (doze), foi reconhecido o vínculo de emprego, pois, além dos 

outros requisitos, ficou caracterizada a subordinação. Nesses 12 casos, 10 (dez) acórdãos 

apresentaram o seguinte argumento: o Direito do Trabalho não absorve, ou não tolera, outras 

formas de precarização do labor, como a parassubordinação107. 

                                                           
106 Disponível em: <http://www.tst.jus.br/consulta-unificada>, acesso em 03 jun. 2016. 
107 A título de exemplo, seguem os trechos de 2 (dois) acórdãos, que foram replicados nos outros 8 (oito): 

“[...] o Direito do Trabalho, classicamente e em sua matriz constitucional de 1988, é ramo jurídico de 
inclusão social e econômica, concretizador de direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano (art. 
7º, CF). Volta-se a construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF), erradicando a pobreza e a 
marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, IV, CF). Instrumento maior de 
valorização do trabalho e especialmente do emprego (art. 1º, IV, art 170, “caput” e VIII, CF) e veículo mais 
pronunciado de garantia de segurança, bem estar, desenvolvimento, igualdade e justiça às pessoas na 
sociedade econômica (Preâmbulo da Constituição), o Direito do Trabalho não absorve fórmulas diversas de 
precarização do labor, como a parassubordinação e a informalidade” (BRASIL, Agravo de Instrumento de 
despacho denegatório de Recurso de Revista n. 960-45.2011.5.04.0741). 
 “O Direito do Trabalho, classicamente, é ramo jurídico de inclusão social e econômica, concretizador de 
direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano (artigo 7º, da CRFB), cujo matiz foi enfatizado 
pela Constituição Federal de 1988, que tem como um dos seus objetivos a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária (artigo 3º, I), erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais 
(artigo 3º, IV, da CRFB). Diante de tais objetivos constitucionais, o Direito do Trabalho, inclusive em face do 
teor do artigo 9º, da CLT, não tolera fórmulas de precarização do trabalho, tais como a parassubordinação” 
(BRASIL, Agravo de Instrumento de despacho denegatório de Recurso de Revista n. 10084-
07.2013.5.06.0004). 
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Alterando a palavra-chave da pesquisa para “parassubordinado”, foram 

encontrados 5 (cinco) acórdãos. Esses 5 acórdãos revelaram que não houve o reconhecimento 

do vínculo de emprego nos respectivos casos concretos, por ausência do critério da 

subordinação jurídica clássica. 

Essa análise confirma o dilema a que estão submetidos os órgãos da Justiça do 

Trabalho na persecução e qualificação das relações laborais levadas a juízo: por falta de um 

conceito legal, nos casos que podem envolver o trabalho parassubordinado, reconhece-se o 

vínculo de emprego ou o labor autônomo, a depender da interpretação do julgador sobre o 

critério da subordinação, o que dá azo a soluções diversas para situações semelhantes. 

Esse dilema fica claro quando se analisa decisões judiciais que envolvem 

relações de trabalho específicas e muito semelhantes. Para demonstrar a referida dissensão, 

nas subseções 3.1.1.2 e 3.1.1.3, foram selecionadas decisões de órgãos judiciais vinculados a 

um mesmo Tribunal Regional do Trabalho108 que, apesar de terem analisado relações jurídicas 

com a mesma estrutura, alcançaram resultados diversos. 

 

3.1.1.2 Executivos de vendas de produtos de beleza 

 

Algumas empresas que fabricam, distribuem e comercializam produtos de 

beleza celebram contratos com trabalhadores, para que estes, denominados “revendedores”, 

revendam a seus clientes os produtos daquelas. Em contrapartida, os revendedores recebem o 

lucro consubstanciado na diferença entre o preço de aquisição de mercadorias das empresas e 

o preço de venda aos seus clientes. 

Os revendedores podem exercer suas atividades de comércio de forma livre, 

sem exclusividade e, para aumentar as suas vendas e lucros, podem montar equipes de 

revendedores escolhidos por eles. 

Para incentivar as vendas, algumas empresas passaram a criar programas de 

evolução dentre os revendedores. Alguns revendedores, então, podem chegar a “executivos de 

vendas” na medida em que conseguem montar uma boa equipe de revendedores e aumentar 

suas próprias vendas e as dos integrantes do seu grupo. 

Conforme as informações constantes nas decisões judiciais selecionadas neste 

trabalho, os revendedores, quando são alçados a executivos de venda, começam a ter que 

participar de reuniões da empresa de produtos de beleza, visitar os revendedores, incentivar as 

                                                           
108 Segundo o art. 111 da CF, são órgãos da Justiça do Trabalho: o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais 

Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho.  
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vendas, passando a funcionar como um intermediário entre os revendedores do seu grupo e 

aquela empresa. 

Quando os executivos de venda vão à Justiça do Trabalho questionar a relação 

havida com a empresa de produtos de beleza, alegam essencialmente que realizaram trabalho 

subordinado. E é a perquirição a respeito da subordinação jurídica e sua interpretação que 

definem o deslinde do processo. 

Foram selecionadas duas decisões de um mesmo Tribunal Regional do 

Trabalho que analisaram a relação jurídica estabelecida entre executivas de vendas e uma 

mesma empresa de produtos de beleza. 

No processo n. 0003424-97.2013.5.02.0039, a 7ª Turma do Tribunal Regional 

do Trabalho da 2ª Região, por unanimidade, afastou o vínculo de emprego. A Turma 

julgadora destacou a ausência da subordinação jurídica, pois o executivo de vendas exerce 

atividades externas, não tem obrigação de comparecer em reuniões e na sede da empresa de 

produtos de beleza, não tem horários e nem controle de jornada para realizar suas atividades, e 

recebe de acordo com suas vendas e as dos integrantes do seu grupo, o que não se confunde 

com onerosidade. Nesse sentido, segue parte do acórdão: 

 
O que se conclui, dos elementos dos autos, é que a executiva de vendas é uma 
revendedora Avon, que agrupa outras revendedoras para auferir maior ganho, 
atuando como intermediária. Os misteres são executados externamente, sem 
obrigatoriedade de comparecimento nas reuniões ou na sede reclamada, não há 
horário fixo ou pré determinado nem controle por parte da ré, não sendo vedada a 
venda de produtos de outras marcas – o depoimento da testemunha da autora, nesse 
aspecto, foi elidido pelo depoimento da testemunha da recorrente, que inclusive 
vendia produtos de lingerie de outra empresa. O ganho tem base no número de 
pedidos formulados pessoalmente e pela equipe de revendedoras e se não atingido 
determinado número, recebiam a denominada “cortesia”, o que, por si só, não 
configura onerosidade, mostrando-se pertinente ao tipo de contrato de 
comercialização de produtos celebrado. Interessa à executiva, além de suas vendas 
pessoais, aumentar o número de revendedoras e vendas respectivas para auferir 
maior lucro (BRASIL, Recurso Ordinário n. 0003424-97.2013.5.02.0039). 
 

No processo n. 0219000-21.2009.5.02.0029, a 14ª Turma do Tribunal Regional 

da 2ª Região, por unanimidade, reconheceu o vínculo de emprego, pois, numa leitura 

ampliativa da subordinação, detectou a sua presença. Ficou consignado no acórdão que o 

executivo de vendas é o elemento de ligação entre as revendedoras autônomas e a empresa de 

produtos de beleza. Destacou-se que, apesar da relativa autonomia quanto à forma de 

realização das atividades, o executivo de vendas tem que observar diretrizes da empresa, e 

que o seu trabalho é essencial para a consecução dos objetivos desta, que é obter lucro com a 

comercialização do que produz. Assim, o executivo de vendas está inserido na estrutura 

empresarial da empresa produtora.  



162 

A ementa do julgado resumiu o entendimento lançado na fundamentação do 

acórdão: 

 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AVON COSMÉTICOS. EXECUTIVA DE 
VENDAS. A Obreira encontrava-se no que a doutrina nacional denominou de "zona 
cinzenta", isto é, uma relação de trabalho na qual o trabalhador goza de relativa 
autonomia na execução da atividade, mas, por outro viés, mantém certa dependência 
da contratante. Se por um lado gozava de relativa autonomia para a consecução final 
da atividade, por exemplo, escolhendo os horários, periodicidade e forma do 
trabalho, por outro, estava vinculada a diretrizes de vendas prefixadas (inclusive no 
que diz respeito aos preços e prazos de entrega). Igualmente, não se ignora que o 
trabalho realizado está inserido dentro da estrutura da Reclamada. Vale dizer, a 
atuação da executiva de venda é essencial para o fechamento do ciclo produtivo 
econômico, pois o lucro (objetivo da atividade econômica) está na comercialização 
varejista dos cosméticos produzidos pela Empresa, o que é realizado pelas 
revendedoras com assistência da executiva de venda. Diante dos elementos dos 
autos, conclui-se que a trabalhadora estava inserida dentro da estrutura empresarial 
da Reclamada, pelo que é de se reconhecer o vínculo empregatício (BRASIL, 
Recurso Ordinário n. 0219000-21.2009.5.02.0029). 
 

Por esses julgados, fica claro que o que definiu a classificação das relações de 

trabalho analisadas foi a interpretação do órgão julgador a respeito do conceito de 

subordinação trabalhista, levando a resultados distintos para trabalhadores que vivenciaram 

relações jurídicas com a mesma estrutura. 

 

3.1.1.3 Motorista parceiro do Uber 

 

Como destacado na seção 1, a revolução tecnológica gerou reflexos nas 

relações laborais. Desde a máquina a vapor é notável a repercussão dos avanços tecnológicos 

na organização da produção e nas formas de exploração do trabalho humano. 

Segundo Chaves Júnior (2016), a partir do final do século XX, as novas 

tecnologias alavancaram outras formas de organização produtiva e de gestão da mão de obra: 

 
[…], as novas tecnologias de comunicação e informação concebem uma nova forma 
de organização da produção, em rede, seja com a empresa pós-material, voltada para 
os serviços, seja como para a chamada Indústria 4.0, que conecta a produção 
industrial com a internet das coisas. 
 

Fala-se, inclusive, que, atualmente, vige a denominada economia disruptiva109, 

na qual se busca constantemente inovar e romper com modelos antigos para atender às 

                                                           
109 Conforme observou Rodrigues (2017, p. 209), o termo “disrupção” foi cunhado, “há cerca de 20 anos por 

Clayton Christensen, professor de administração de Harvard”, segundo o qual, mesmo fazendo tudo 
corretamente, uma empresa pode quebrar se surgirem inovações disruptivas que fulminem o mercado antigo 
e criem outro. 
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demandas dos consumidores e enfrentar os desafios impostos pelas regulamentações estatais e 

a concorrência. 

Com amparo no desenvolvimento tecnológico, algumas empresas começaram a 

trabalhar com o que denominaram de marketplace, isto é, elas criam plataforma e ambiente 

virtuais para aproximar fornecedores e compradores de produtos e serviços110. 

O caso mais emblemático dessa nova realidade é o do Uber, uma empresa 

norte-americana que desenvolveu uma plataforma virtual para, a grosso modo, aproximar 

motoristas autônomos previamente cadastrados e clientes interessados nos serviços de 

transporte. 

Tamanha a repercussão dessa nova forma de prestação de serviços que se 

defende um novo modo de organização do trabalho: a “uberização”. 

Em 2011, essa inovação tecnológica chegou no Brasil e, desde então, vem 

despertando descontentamento na classe profissional dos taxistas e postulações de 

reconhecimento de vínculo de emprego, tendo em vista as características da relação jurídica 

firmada entre a empresa Uber e o denominado motorista parceiro. 

Essa nova forma de prestação de serviços, amparada na ideia de uma economia 

compartilhada e autonomia do trabalhador, encaixa-se na zona grise, que tangencia a relação 

de emprego, dificultando sua classificação. 

Duas sentenças prolatadas por Juízes do Trabalho ligados ao Tribunal Regional 

do Trabalho da 3ª Região demonstram, novamente, que relações jurídicas com as mesmas 

características, podem receber classificação e tratamento distintos a depender da interpretação 

dos requisitos da relação de emprego, em especial da subordinação jurídica. 

Nos autos do processo n. 0011863-62.2016.5.03.0137, o Juízo da 37ª Vara do 

Trabalho de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, afastou o vínculo de emprego que um 

motorista pretendia em face da Uber. Ficou claro na sentença que o Juízo não reconheceu a 

presença da subordinação jurídica, vez que o parceiro teria observado obrigações contratuais 

distintas da relação de emprego. 

                                                           
110 Trata-se de um novo cenário decorrente do fenômeno da economia de compartilhamento (ou economia 

colaborativa, economia gig, gig-economy, on-demand economy etc.), um modelo de negócio em que as novas 
tecnologias permitem que, em plataformas virtuais, trabalhadores habilitados fiquem à espera da solicitação 
de serviços por um consumidor. Segundo Kalil (2017, 148), a economia de compartilhamento envolve duas 
formas principais de trabalho: o crowdwork e o trabalho on-demand por meio de aplicativos. O crowdwork 
alcança atividades realizadas em plataformas online, que aproximam consumidores e trabalhadores de todo o 
mundo. “O trabalho 'on-demand' por meio de aplicativos se relaciona com a execução de atividades laborais 
tradicionais, como transporte e limpeza, além de tarefas administrativas e de escritório”. Pelos aplicativos, 
são oferecidos os serviços e “o trabalhador e consumidor identificam oferta e demanda”. 
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Na decisão, foi reconhecido que a Uber fornece apenas serviços de tecnologia, e não 

serviços de transporte. Entendeu-se que essa empresa detém uma plataforma digital de economia 

compartilhada, que tem por objetivo interligar motoristas parceiros a usuários que demandam 

serviços daqueles. Assim, o motorista não se insere na dinâmica de funcionamento da Uber. 

Elucidando esse posicionamento, seguem trechos da sentença: 

 
No caso, o conjunto probatório produzido revela a ausência de subordinação do 
reclamante para com as reclamadas, o que inviabiliza o pretendido reconhecimento 
do vínculo empregatício. [...]. Ou seja, a subordinação jurídica se refere ao dever que 
o empregado tem de acatar as ordens dadas pelo empregador no que diz respeito ao 
modo da prestação dos serviços. Não se confunde com a subordinação jurídica a 
mera existência de obrigações contratuais entre as partes - o que é comum em todo 
tipo de contrato -, sendo, na verdade, fundamental que o próprio modo da prestação 
de serviços seja dirigido pela outra parte para que esteja configurada a subordinação 
a que se refere o art. 3º, caput, da CLT. Na espécie, o depoimento pessoal do próprio 
reclamante revela, em vários trechos, a ausência da aludida subordinação jurídica, já 
que as reclamadas não lhe davam ordens, nem lhe dirigiam determinações. [...]. 
Logo no início do depoimento, o autor revelou que, em vídeo que lhe foi exibido 
pela Uber do Brasil, no procedimento de contratação entre as partes, ficou claro que 
havia modos de comportamento recomendáveis para com o cliente, mas não 
obrigatórios. Esses modos de comportamento, entretanto, lhe ajudariam a obter 
avaliação positiva por parte do cliente. [...] O reclamante, ainda, salientou que tinha 
ampla liberdade com relação a horários de utilização do aplicativo, [...]. Os 
itinerários das corridas também não eram determinadas pelas reclamadas, [...]. Os 
documentos colacionados com a petição inicial não revelam ordens ou 
determinações das reclamadas quanto ao modo pelo qual o motorista deveria 
desempenhar o seu trabalho, mas meras recomendações e, por vezes, incentivos ao 
motorista. [...]. A eventual classificação dos motoristas em bronze, prata e ouro para 
fins de acesso a determinadas vantagens decorrentes, por exemplo, de convênios 
mantidos pela Uber com postos de gasolina, não configura a existência de plano de 
carreira ou de subordinação jurídica, mas sim a concessão de incentivos para que o 
motorista permaneça ativo na plataforma. [...]. Não é demais mencionar que, via de 
regra, as relações contratuais estabelecem obrigações para ambas as partes. A mera 
existência de obrigações a serem seguidas pelo autor, como adequar-se à seleção de 
carros da Uber e às exigências desta quanto a exames junto ao Detran e quanto ao 
seguro passageiro, não caracteriza a subordinação jurídica, a qual, conforme acima 
salientado, demanda a existência de ingerências significativas no modo da prestação 
dos serviços, o que, no caso, não havia, segundo se infere dos trechos acima 
transcritos do depoimento pessoal do próprio reclamante. [...]. Na verdade, a reforçar 
a ausência de subordinação jurídica do reclamante para com as reclamadas, há a 
assunção dos custos e riscos pelo próprio autor da atividade que desenvolvia como 
motorista, porquanto ele mesmo procurou adequar-se à seleção de carros da Uber e 
às exigências desta quanto a exames junto ao Detran e quanto ao seguro passageiro. 
[...]. Também não gera ingerência no modo pelo qual o reclamante prestava o 
serviço de motorista a existência de tabela de preços, posto que apenas haveria a 
obrigatoriedade de sua utilização caso o autor pretendesse valer-se do aplicativo da 
Uber, não havendo, como visto, regra de exclusividade. Além disso, a existência de 
tabela de preços, por si só, não implica a existência de subordinação jurídica do 
reclamante para com as reclamadas. [...]. Ante todo o exposto, [...], a análise 
conjunta da prova documental e da prova oral revela a inexistência da subordinação 
jurídica [...] (BRASIL, Processo n. 0011863-62.2016.5.03.0137). 
 

Por outro lado, no processo n. 0011359-34.2016.5.03.0112, o Juízo da 33ª Vara 

do Trabalho de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, reconheceu o vínculo de emprego 

que um motorista pretendia em face da Uber. 
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Na sentença, o Juízo destacou o fenômeno da “uberização”, um novo modo de 

organização de trabalho. Destacou a presença da pessoalidade, manifestada no procedimento 

de admissão do motorista, na intransmissibilidade do cadastro deste a terceiros e na indicação 

para atender demanda do cliente. A onerosidade ficou consignada no fato de ser a Uber quem 

controla a política de pagamento dos serviços e oferta de prêmios aos motoristas. A não-

eventualidade foi caracterizada pelo fato de o motorista atender intermitentemente à demanda 

dos serviços e desenvolver suas atividades para satisfazer os interesses da Uber, considerada 

empresa de transporte, e não apenas exploradora de plataforma tecnológica. Por fim, a 

subordinação, entendida como um conceito elástico, foi constatada nas dimensões: (i) objetiva 

– motorista realiza os fins sociais da Uber; (ii) estrutural – motorista insere-se na dinâmica 

empresarial da Uber; e (iii) jurídica – com base no parágrafo único do art. 6º da CLT, pela 

submissão da prestação de serviços a ordens e fiscalização, num controle difuso, realizado por 

máquinas, que dispensam, inclusive, o acompanhamento humano direto. 

Esclarecendo essas considerações, seguem trechos da sentença: 

 
[...]. Agora, estamos diante de um novo modelo de organização do trabalho. A partir da 
segunda década do século XXI, assistimos ao surgimento de um fenômeno novo, a 
"uberização", que, muito embora ainda se encontre em nichos específicos do mercado, 
tem potencial de se generalizar para todos os setores da atividade econômica. A ré destes 
autos empresta seu nome ao fenômeno por se tratar do arquétipo desse atual modelo, 
firmado na tentativa de autonomização dos contratos de trabalho e na utilização de 
inovações disruptivas nas formas de produção. [...] 2.10.1 Pessoa física. Pessoalidade. 
[...]. Como se vê, a reclamada escolhia minunciosamente quem poderia integrar ou não 
os seus quadros. Resta claro, portanto, o caráter intuitu personae da relação jurídica 
travada pelas partes, principalmente porque não é permitido ao motorista ceder sua conta 
do aplicativo para que outra pessoa não cadastrada e previamente autorizada realize as 
viagens. [...]. 2.10.2 Onerosidade. [...], a ré conduzia, de forma exclusiva, toda a política 
de pagamento do serviço prestado, seja em relação ao preço cobrado por quilometragem 
rodada e tempo de viagem, seja quanto às formas de pagamento ou às promoções e 
descontos para usuários. Não era dada ao motorista a menor possibilidade de gerência do 
negócio, situação que não ocorreria caso fosse o obreiro o responsável por remunerar a 
ré. [...] a reclamada não somente remunerava os motoristas pelo transporte realizado, 
como também oferecia prêmios quando alcançadas condições previamente estipuladas. 
[...]. Como se não bastasse, [...] os pagamentos realizados pelos usuários são feitos para a 
ré, que retira o seu percentual e retém o restante, repassando-o aos motoristas somente ao 
final de cada semana. Isso demonstra que a reclamada não apenas faz a intermediação 
dos negócios entre passageiros e condutores, mas, ao contrário, recebe por cada serviço 
realizado e, posteriormente, paga o trabalhador. 2.10.3 Não-eventualidade. 
Eventualidade que não caracteriza o trabalho do autor. Os motoristas cadastrados no 
aplicativo da ré atendem à demanda intermitente pelos serviços de transporte. [...]. Como 
se vê, a não-eventualidade não só caracteriza a natureza do trabalho realizado no 
contexto da atividade normal desempenhada pela ré, como também era exigida dos 
motoristas. [...]. É importante registrar aqui, porque reveladora de sua real atividade, que 
a ré recebe quantia percentual (entre 20 a 25%) do preço de cada corrida. Caso fosse 
mesmo apenas uma empresa de tecnologia a tendência era a cobrança de uma quantia 
fixa pela utilização do aplicativo, deixando a cargo dos motoristas o ônus e bônus da 
captação de clientes. [...]. 2.10.4 Subordinação. [...]. Na hipótese dos autos, sob qualquer 
dos ângulos que se examine o quadro fático da relação travada pelas partes e, sem 
qualquer dúvida, a subordinação, em sua matriz clássica, se faz presente. O autor estava 
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submisso a ordens sobre o modo de desenvolver a prestação dos serviços e a controles 
contínuos. Além disso, estava sujeito à aplicação de sanções disciplinares caso incidisse 
em comportamentos que a ré julgasse inadequados ou praticasse infrações das regras por 
ela estipuladas. [...]. Resta bastante evidente que a reclamada exerce seu poder 
regulamentar ao impor inúmeros regramentos que, se desrespeitados, podem ocasionar, 
inclusive, a perda do acesso ao aplicativo. [...]. O controle destas regras e dos padrões de 
atendimento durante a prestação de serviços ocorre por meio das avaliações em forma de 
notas e das reclamações feitas pelos consumidores do serviço. [...]. Afinal, já não é mais 
necessário o controle dentro da fábrica, tampouco a subordinação a agentes específicos 
ou a uma jornada rígida. Muito mais eficaz e repressor é o controle difuso, realizado por 
todos e por ninguém. Neste novo paradigma, os controladores, agora, estão espalhados 
pela multidão de usuários e, ao mesmo tempo, se escondem em algoritmos que definem 
se o motorista deve ou não ser punido, deve ou não ser "descartado". [...]. Resumindo, os 
algoritmos de controle não só dispensavam os trabalhadores que não obtinham a 
classificação desejada pela empresa, como também eram responsáveis por obstar o 
trabalho daqueles que recusavam acionamento. [...]. Na era da eficiência cibernética, é 
preciso se atentar que o poder empregatício também se manifesta por programação em 
sistemas, algoritmos e redes. [...]. Assim, se antes poderia se questionar a autonomia 
daqueles que circunstancialmente têm flexibilidade de horário por não estarem sob 
vigilância tradicional, hoje não há dúvida de que o monitoramento eletrônico traduz 
subordinação até mesmo em seu sentido clássico. Sem embargo, verifica-se, no caso dos 
autos, que há subordinação também no aspecto objetivo - já que o autor realizava os 
objetivos sociais da empresa. Também presente a subordinação estrutural, uma vez que o 
reclamante, na função de motorista, se encontrava inserido na organização, dinâmica e 
estrutura do empreendimento. Sob o ângulo desta, aliás, fica desmascarada a hipotética 
autonomia alegada pela ré. Afinal, o trabalhador supostamente independente, a despeito 
de ter controle relativo sobre o próprio trabalho, não detinha nenhum controle sobre a 
atividade econômica. Nada deliberava sobre os fatores determinantes da legítima 
autonomia, como, por exemplo, com quem, para quem e por qual preço seria prestado o 
serviço. [...]. Com efeito, o obreiro também era subordinado porque oferecia prestação 
laboral indispensável aos fins da atividade empresarial, não possuindo uma organização 
própria e não percebendo verdadeiramente os frutos do seu trabalho. Sua força de 
trabalho pertencia à organização produtiva alheia, pois enquanto a ré exigia de 20 a 25% 
sobre o faturamento bruto alcançado, ao autor restavam as despesas com combustível, 
manutenção, depreciação do veículo, multas, avarias, lavagem, água e impostos. Tal 
circunstância evidencia que o autor não alienava o resultado (consequente), mas o 
próprio trabalho (antecedente), ratificando, assim, a dependência própria do regime de 
emprego (BRASIL, Processo n. 0011359-34.2016.5.03.0112). 
 

Essas duas sentenças foram objeto de recursos ordinários endereçados ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 

Nos autos do processo n. 0011863-62.2016.5.03.0137, após a rejeição da 

exceção de suspeição oposta em face do Desembargador Relator, as partes requereram a 

homologação de um acordo para pôr fim ao processo, o que foi acolhido. 

Nos autos do processo n. 0011359-34.2016.5.03.0112, a 9ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região acolheu o recurso da Uber e o proveu para reformar a 

sentença e afastar a condenação, entendendo não estar presentes os requisitos da relação de 

emprego, em especial a subordinação jurídica (clássica). Nesse sentido, seguem partes do 

acórdão: 

 
[…]. Diversamente do que se entendeu na origem, não há prova da pessoalidade na 
prestação de serviços, na medida em que o reclamante poderia, sim, fazer-se 
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substituir por outro motorista, que também fosse cadastrado na plataforma. […]. 
Ainda, a pessoalidade, não resta mesmo configurada, uma vez que o interessado no 
uso do aplicativo poderia ser pessoa jurídica, até mesmo detentor de frota de 
veículos, como se vê do documento intitulado "Termos e Condições Gerais dos 
Serviços de Intermediação Digital". [...]. No que respeita ao requisito da não 
eventualidade [...]. Ora, considerando que o objetivo do aplicativo desenvolvido e 
utilizado pela reclamada é conectar quem necessita da condução com quem fornece 
transporte, inexiste escolha por veículo ou seu condutor, acionados quaisquer 
motoristas disponíveis próximos ao local do chamado. [...]. o objeto social da 
reclamada refere-se ao fornecimento de serviços de contatos entre pessoas que 
necessitam de transporte e pessoas que se dispõem a fazer esse transporte, que o 
desenvolvimento da tecnologia possibilitou, e não o transporte de passageiros [...]. 
Existe subordinação do empregado ao empregador quando evidenciado o poder de 
direção e comando deste último em relação ao primeiro, interferência efetiva no 
modo de desempenho de atividade e de tempo a ela dedicado, o que se comprovou 
não ter havido entre as partes. A subordinação não se revela apenas por orientações 
dadas diretamente ao motorista ou pela internet. Para que fosse declarada fraude no 
contrato de utilização da plataforma havido entre as partes, de modo a camuflar 
efetiva contratação dos motoristas pela ré, necessária a existência de subordinação 
jurídica do reclamante à Uber, o que não ficou provado nos autos, d. v.. O conceito 
de subordinação estrutural adotado na r. sentença recorrida, na verdade possibilitaria 
o reconhecimento de vínculo de emprego em quase qualquer situação de contratação 
submetida à Justiça do Trabalho, de forma irrestrita, sem sequer necessidade da 
produção de provas e afastando-se a necessária aferição dos requisitos da relação de 
emprego em frente a determinada pessoa apontada como empregador. Dificilmente, 
em uma economia capitalista e em que as atividades econômicas se interligam, uma 
não se insere ou se interliga com outra - ainda que presente uma rede de interesses e 
atividades, é necessário ir muito mais além para se poder concluir por existência de 
relação de emprego. [...], a onerosidade, por si só, não é o bastante para caracterizar 
a relação empregatícia, devendo estar presente em concomitância com os demais 
supostos do artigo 3º da CLT. Contudo, o valor auferido, admitido na inicial 
(variável entre R$4.000,00 e R$7.000,00) e o percentual de cada parte na divisão do 
preço cabendo à ré 20%, não se coadunam com o labor em atividades semelhantes 
desempenhadas por empregados. Pelo exposto, na espécie, exatamente pela ausência 
dos requisitos exigidos no artigo 3º da CLT, concluo pela inexistência do vínculo de 
emprego entre o reclamante e a reclamada. E, em não se demonstrando o alegado 
caráter fraudulento da contratação entre a reclamada e o autor, afasta-se, também 
sob esse aspecto, o vínculo empregatício reconhecido na origem (BRASIL, Recurso 
Ordinário n. 0011359-34.2016.5.03.0112)111. 
 

As decisões acima não esgotam o tema denominado “uberização”, que foge dos 

limites deste trabalho, mas confirmam que o que define a classificação das relações de 

trabalho que ocupam a zona cinzenta é a interpretação do órgão julgador a respeito do 

conceito de subordinação, gerando resultados dissonantes para trabalhadores envolvidos em 

relações jurídicas com a mesma estrutura. 

Nesse passo, reconhecer o trabalho parassubordinado, ou melhor, os elementos 

fático-jurídicos que compõem a relação de trabalho parassubordinado, de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, poderá contribuir para, se não evitar, diminuir essa 

dissonância, que, na prática, resulta em tratamento distinto para trabalhadores em situações 

substancialmente idênticas. 

                                                           
111 Esse acórdão foi objeto de recurso que, até a redação final deste trabalho, não foi julgado. 
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3.1.2 A legislação brasileira e o trabalho parassubordinado 

 

Em compasso com a discussão doutrinária a respeito da insuficiência do 

critério da subordinação jurídica como elemento da relação de emprego e a dissensão nas 

interpretações judiciais, o legislador brasileiro, paulatinamente, vem definindo juridicamente 

algumas relações de trabalho. Por isso, é possível identificar na legislação pátria, em especial 

em alguns dispositivos legais recentes, influências da doutrina e da legislação estrangeiras 

sobre a parassubordinação. 

Evidentemente, não é objetivo do presente trabalho aprofundar nos detalhes 

dos diplomas ou dispositivos legais a seguir apresentados. Pretende-se, nesta subseção, avaliar 

a posição do legislador brasileiro a respeito do trabalho parassubordinado. 

 

3.1.2.1 Lei n. 12.765, de 2012: Auxiliar do Condutor Autônomo de Veículo Rodoviário 

 

Em 2012, a Lei n. 12.765 alterou a Lei n. 6.094, de 1974, inserindo dois 

parágrafos no seu art. 1º: 

 
Art. 1º É facultada ao Condutor Autônomo de Veículo Rodoviário a cessão do seu 
automóvel, em regime de colaboração, no máximo a dois outros profissionais. 
§ 1º Os auxiliares de condutores autônomos de veículos rodoviários contribuirão 
para o Regime Geral de Previdência Social de forma idêntica à dos contribuintes 
individuais. 
§ 2º O contrato que rege as relações entre o autônomo e os auxiliares é de natureza 
civil, não havendo qualquer vínculo empregatício nesse regime de trabalho 
(BRASIL, 1974, grifou-se). 

 
Em 1974, a Lei n. 6.094, ao tratar do “Auxiliar do Condutor Autônomo de 

Veículo Rodoviário”, previu o regime de colaboração112. 

O supracitado art. 1º permitiu que o taxista, proprietário de veículo rodoviário, 

ceda-o para no máximo outros dois profissionais (auxiliares) também exercerem suas 

atividades. 

Em 2012, a Lei n. 12.765 deixou claro que esses profissionais auxiliares são 

contribuintes individuais para o Regime Geral de Previdência Social. E mais, frisou que a 

relação de trabalho entre eles e o “autônomo” não gera vínculo de emprego, e sim de 

colaboração. 

                                                           
112 Coincidência ou não, na Itália, em 1973, o art. 409 do Codice de Procedura Civile, reavivando a redação 

adotada pela Lei n. 741, de 1959, trouxe o conceito legal de relação de trabalho parassubordinado: relação de 
colaboração (rapporti de collaborazione), concretizada pela prestação de serviços de forma continuada e 
coordenada, preferencialmente pessoal, sem subordinação. 
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Foi positivada uma relação de trabalho distinta da relação de emprego, mas não 

houve qualquer especificação a respeito do denominado “regime de colaboração”. Foi 

reconhecida a condição de contribuinte individual para fins previdenciários ao trabalhador 

“auxiliar”, porém, não lhe foram garantidos direitos trabalhistas. 

É importante destacar que, em 2011, a Lei n. 12.468, ao regulamentar a 

profissão do taxista, teve parte do texto legal vetado, inclusive o art. 4º, que conceituava as 

figuras do taxista autônomo, do empregado, do auxiliar de condutor autônomo e do 

locatário113. 

A Lei n. 12.468, de 2011, delimitou a categoria profissional, não tratou do 

regime de colaboração, previu deveres a todos os profissionais e direitos trabalhistas aos 

empregados. Além disso, garantiu a possibilidade de os taxistas organizarem-se por meio de 

entidade de classe. 

Pode-se depreender desses regramentos que, por meio da relação de 

colaboração, o proprietário do veículo, pessoa física, que também é condutor, estabelece uma 

parceria com os trabalhadores auxiliares, para que estes utilizem os meios de produção 

daquele (evitando que o veículo fique parado) e exerçam suas atividades de motorista, 

recebendo a contraprestação previamente acordada. 

Nesse sentido, foi sendo construída a ideia do regime de colaboração dos 

“taxistas” por decisões judiciais, tal como se pode detectar no acórdão do Tribunal Superior 

do Trabalho, proferido nos autos do processo n. 0000361-49.2010.5.04.0351, cuja emanta 

segue abaixo: 

 
[…]. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. O Tribunal Regional assentou, com base no exame do conteúdo 
fático-probatório dos autos, que estavam presentes os requisitos caracterizadores do 
vínculo empregatícios (pessoalidade, subordinação, onerosidade e não-
eventualidade). Aquela Corte entendeu inaplicáveis à hipótese as disposições 
insertas na Lei nº 6.094/74, porquanto o réu possuía quatro táxis e não dirigia 
nenhum deles, além do que controlava o trabalho realizado pelo reclamante. Sendo 
assim, a aferição das assertivas do acórdão regional ou da veracidade da alegação 

                                                           
113 Art. 4º Os profissionais taxistas são classificados da seguinte forma: I - autônomo: motorista que detém 

autorização, emitida pelo órgão competente, para prestar, por conta própria, serviço de transporte público 
individual remunerado de passageiros, nos termos do art. 1º desta Lei; II - empregado: motorista que trabalha, 
com subordinação, em veículo de propriedade de empresa autorizada pelo órgão competente a prestar serviço 
de transporte público individual remunerado de passageiros, nos termos do art. 1º desta Lei; III - auxiliar de 
condutor autônomo: motorista que possui certificação para exercer a atividade profissional, em consonância 
com as disposições estabelecidas na Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974; IV - locatário: motorista que 
aluga veículo de propriedade de pessoa jurídica titular de autorização, regido por contrato de locação, nos 
moldes dos arts. 565 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. […]. Parágrafo 
único. Somente uma única autorização será delegada ao profissional de que trata o inciso I. [...] 
(BRASIL.Presidência da República. Mensagem n. 341, de 26 de agosto de 2011. Planalto, Brasília, 26 ago 
2011. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Msg/VEP-341.htm). 
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recursal depende de nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, 
procedimento expressamente vedado nesta instância recursal, nos termos da Súmula 
nº 126 do TST. Recurso de Revista de que não se conhece (BRASIL, Agravo de 
Instrumento em Recurso de Revista n. 0000361-49.2010.5.04.0351). 
 

Na fundamentação desse acórdão, foi citada a decisão recorrida, do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região, que deixou assentada a interpretação a respeito do regime 

de colaboração estabelecido pela Lei n. 6.404, de 1974:  

 
Como visto, o regime de parceria de que trata a referida lei, o qual não gera vinculo 
de emprego entre os contratantes (§ 2°, do artigo 1°), diz respeito à hipótese em que 
o condutor autônomo, proprietário do veículo de praça, não podendo laborar durante 
todo o período, cede tal veículo para exploração por outro profissional, durante parte 
do período, em regime de colaboração. Em outras palavras, deve o proprietário do 
táxi também dirigi-lo. Trata-se de norma excepcionalíssima, que permite não ser 
reconhecida como de emprego a relação de trabalho, não obstante presentes todos os 
seus elementos caracterizadores, a saber, pessoalidade, onerosidade, não-
eventualidade e, até mesmo, subordinação. Esta última, segundo Paulo Emílio 
Ribeiro de Vilhena, na atividade do taxista tido como ‘colaborador’, é de natureza 
objetiva e peculiar, exercendo o proprietário do veículo vigilante fiscalização sobre a 
coisa e a atividade do condutor, com o fim de receber, com exação, o preço dos 
serviços prestados pelo seu veiculo sobre o exclusivo trabalho do ‘locatário’, (in 
Relação de Emprego: estrutura legal e supostos. 2ª ed. São Paulo. LTr. 1999. p. 
663). 
 

Apesar desse posicionamento, há decisões judiciais que, não enfrentando a 

circunstância de o proprietário do veículo ser também condutor, entendem que a simples 

cessão do bem para uso de terceiro afasta o vínculo empregatício. 

Segundo a fundamentação do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 

Região, proferido nos autos do processo n. 0001026-48.2014.5.12.0013, citado, na íntegra, 

pelo Tribunal Superior do Trabalho, quando da sua análise em sede recursal, 

independentemente se o proprietário do veículo também exerce as atividades de taxistas, o 

regime de colaboração previsto na Lei n. 6.094, de 1974, afasta a subordinação trabalhista, 

compreendida em sua acepção clássica (BRASIL, Agravo de Instrumento em Recurso de 

Revista n. 0001026-48.2014.5.12.0013). 

Note-se que a legislação não viabiliza que a pessoa jurídica, que possui uma 

frota de veículos, ceda-os, ainda que sob a forma de aluguel, para que o motorista possa 

exercer sua atividade. Além disso, parece que a melhor interpretação do art. 1º da Lei n. 

6.094, de 1974, é a que o proprietário do veículo, pessoa física, que apenas explora a atividade 

econômica, ou seja, não exerce atividade profissional, e sim empresária, não pode estabelecer 

verdadeiro regime de colaboração. Nessas hipóteses, a relação de emprego faz-se presente, até 

porque a subordinação jurídica não se limita ao controle constante e rígido de horários e 

formas de prestação de serviços. 
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Excepcionando, portanto, essas situações, mesmo no regime de colaboração, 

em que exista verdadeira relação de trabalho autônomo, é possível visualizar um desequilíbrio 

entre as partes contratantes, uma situação de hipossuficiência do trabalhador auxiliar, que o 

aproxima da figurado do empregado e justifica uma proteção diferenciada. Aliás, é essa 

proteção especial um dos fundamentos da discussão sobre o trabalho parassubordinado. 

O legislador brasileiro, contudo, apesar de utilizar a ideia do regime de 

colaboração, reconhecido pela legislação italiana, afastou a relação de emprego do taxista 

auxiliar e nada tratou a respeito de direitos trabalhistas. 

 

3.1.2.2 Lei n. 13.103, de 2015: Transportador de Cargas Autônomo 

 

No território nacional, o transporte rodoviário de cargas em vias públicas por 

conta de terceiro e mediante remuneração é regulamentado pela Lei n. 11.442, de 2007. 

Essa lei dispõe que a referida atividade econômica, de natureza comercial, pode ser 

exercida por pessoa física ou jurídica, dependendo de prévia inscrição em órgão da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em duas categorias: (i) Empresa de Transporte 

Rodoviário de Cargas (ETC), que é a pessoa jurídica que tem como atividade principal o transporte 

rodoviário de cargas; e (ii) Transportador Autônomo de Cargas (TAC), que é a pessoa física que 

exerce o transporte rodoviário de cargas como atividade profissional, ou seja, o motorista 

profissional que é proprietário, coproprietário ou arrendatário de, pelo menos, um veículo automotor 

de carga registrado em seu nome como veículo de aluguel (art. 2º, incisos I e II, e § 1º). 

Face aos limites deste trabalho, será analisada, nesta subseção, a figura do TAC. 

O caput e os parágrafos do art. 4º da Lei n. 11.442, de 2007114, destacam que, 

de acordo com a forma da prestação de serviços contratados com a ETC ou com o dono ou 

embarcador da carga, o TAC pode ser considerado: (i) TAC-agregado, quando for 

                                                           
114 Art. 4º O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC 

definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente. § 1º Denomina-se 
TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio 
ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa. § 2º 
Denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em 
caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem. § 3º Sem prejuízo dos demais 
requisitos de controle estabelecidos em regulamento, é facultada ao TAC a cessão de seu veículo em regime 
de colaboração a outro profissional, assim denominado TAC - Auxiliar, não implicando tal cessão a 
caracterização de vínculo de emprego. § 4º O Transportador Autônomo de Cargas Auxiliar deverá contribuir 
para a previdência social de forma idêntica à dos Transportadores Autônomos. § 5º As relações decorrentes 
do contrato estabelecido entre o Transportador Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador 
autônomo e o embarcador não caracterizarão vínculo de emprego. Art. 5º As relações decorrentes do contrato 
de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em 
nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o 
julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas (BRASIL, 2007). 
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proprietário ou possuidor do veículo e, pessoalmente ou por intermédio do seu preposto, 

dirigi-lo a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa; ou (ii) 

TAC-independente, quando prestar os serviços de transporte de carga de forma eventual e 

sem exclusividade, mediante frete combinado para cada viagem. 

Referido artigo, em seus parágrafos, esclarece, ainda, que o contrato que o 

TAC firma com a ETC ou com o dono ou embarcador da carga não gera, em hipótese alguma, 

vínculo de emprego. Essa descaracterização do contrato de trabalho é reforçada pelo art. 5º, 

que afirma a competência da Justiça comum para julgar litígios envolvendo os contratos de 

transporte de cargas. 

A par do claro intento do legislador de legitimar a terceirização da atividade 

principal das ETC, referidas disposições legais permitem aferir uma questão importante para o 

presente estudo: literalmente, segundo o § 1º do mencionado art. 4º, é possível que um 

motorista profissional “autônomo” (TAC-agregado), que possui o veículo (instrumento de 

trabalho), preste serviços com pessoalidade, não eventualidade e exclusividade para um único 

tomador, mediante remuneração. 

Além disso, em 2015, a Lei n. 13.103, ao dispor sobre a profissão de motorista, 

o que será melhor examinado adiante, incluiu, no referido art. 4º, a figura do Transportador 

Autônomo de Cargas Auxiliar (TAC-auxiliar). O TAC-auxiliar é a pessoa física que recebe o 

veículo do TAC, mediante cessão, para prestar serviços em regime de colaboração. Segundo a 

regra, a cessão do veículo não caracteriza vínculo de emprego entre o TAC-auxiliar e o TAC, 

e nem com o embarcador ou dono da carga. Ao TAC-auxiliar foi, ainda, estabelecida a 

obrigação de contribuir para previdência social como transportador autônomo. 

O legislador, seguindo na linha da legislação que trata do taxista, criou a figura 

do motorista profissional autônomo que presta serviços em regime de colaboração, sem, 

novamente, esclarecer o que se deve entender por colaboração. Com isso, literalmente, é 

possível que um trabalhador autônomo (TAC-auxiliar), que não possui instrumentos de 

trabalho e nem os meios de produção, ao colaborar com o TAC-agregado, preste serviços com 

pessoalidade, não eventualidade e exclusividade para um único tomador, mediante 

remuneração. 

Na Lei n. 11.442, de 2007, com as alterações da Lei n. 13.103, de 2015, é 

possível destacar alguns pouquíssimos direitos do TAC: (i) pagamento de um valor por 

tonelada/hora ou fração em caso de atraso superior a cinco horas para carga ou descarga do 

veículo (§ 5º, do art. 11); e (ii) vedação do uso de bancos de dados de proteção de crédito para 

impedir a contratação do TAC com situação regular para o exercício do transporte rodoviário 
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de cargas (art. 13-A). Fora isso, a lei impõe uma série de responsabilidades ao TAC pelo 

transporte das cargas, atribuindo-lhe os riscos do negócio. 

É perceptível que a legislação seguiu no sentido da instrumentalização da 

autonomia, permitindo a formalização de relações de trabalho com não eventualidade, 

pessoalidade e exclusividade do prestador de serviços, pessoa física, na realização de 

atividades essenciais do tomador, em regime de “colaboração”, afastando a aplicação da 

legislação trabalhista e a própria Justiça especializada, sem qualquer preocupação com o 

trabalhador. 

Inegavelmente, o legislador regulamentou uma relação de trabalho que se 

encaixa nos moldes do que a doutrina e a legislação estrangeiras têm denominado de trabalho 

parassubordinado, caracterizado, conforme na subseção 2.3, pelo regime de colaboração, que 

se materializa na prestação de serviços de forma prevalentemente pessoal, com continuidade e 

coordenação. 

Tanto é assim que, quanto ao TAC-independente, o conceito legal deixou claro 

o exercício da independência do prestador de serviços: eventualidade, ausência de 

exclusividade, frete ajustado por viagem, titularidade dos instrumentos de trabalho e meios de 

produção e assunção dos riscos do negócio pelo trabalhador. 

O mesmo não se vê quanto ao TAC-agregado, ainda mais se for ele quem 

conduzir o veículo. 

Aliás, se é o próprio TAC-agregado quem dirige o veículo, a conceituação 

legal dessa figura, por si, demonstra a presença de elementos da relação de emprego (pessoa 

física, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade). Apesar disso, como ele é dono ou 

possuidor do veículo e, legalmente, responde pelos riscos do transporte, é considerado, pela 

lei, um trabalhador autônomo, presumindo-se a ausência de subordinação jurídica. 

Quanto ao TAC-auxiliar, além dos elementos da relação de emprego, a 

dependência econômica mostra-se muito acentuada. Esse trabalhador não tem veículo, ou 

seja, não possui sequer instrumentos de trabalho, muito menos os meios de produção; ele 

utiliza um bem que lhe foi cedido pelo TAC-agregado, em regime de colaboração, para 

prestar os seus serviços de motorista, assumindo os riscos deles decorrentes. Novamente, 

estão evidentes os seguintes critérios da relação de emprego: pessoa física, pessoalidade, não 

eventualidade e onerosidade. A subordinação jurídica, contudo, é presumidamente afastada 

pela lei. 

Ao que parece, o legislador definiu conceitos com o intuito de privilegiar o 

trabalho autônomo, viabilizando contratos de atividades distintos do contrato de trabalho, 
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valendo-se de noções jurídicas sobre o trabalho parassubordinado defendidas em outros 

países, sem, contudo, preocupar-se em garantir uma tutela especial aos obreiros afetados, que 

é o que vem incentivando a discussão e justificando a regulamentação dessa espécie de 

trabalho em outros sistemas jurídicos. 

No que toca aos direitos garantidos ao TAC, conforme mencionado acima, a 

Lei n. 11.442, de 2007, tratou de apenas dois: um, relativo ao pagamento por excesso de 

tempo para carga ou descarga do veículo e, outro, ao impedimento de discriminação com base 

em dados de proteção de crédito. 

A Lei n. 12.619, de 2012, ao regulamentar a profissão do motorista 

profissional, trouxe disposições a respeito da jornada de trabalho e do tempo de direção do 

veículo. A referida lei alterou dispositivos da CLT, aplicáveis somente ao motorista 

profissional empregado, e da Lei n. 9.503, de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), 

aplicáveis tanto ao empregado como ao autônomo. As regras inseridas no CTB previram 

tempo de direção e intervalos que deveriam ser observados e controlados pelo trabalhador, 

sob pena punição administrativa. Ao tomador, o CTB impôs-lhe a incumbência, sem qualquer 

sanção, de não exigir do motorista o descumprimento do intervalo mínimo de 11 (onze) horas 

de descanso dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas. 

A Lei n. 13.103, de 2015, revogou dispositivos da Lei n. 12.619, de 2012, e 

passou a dispor sobre o exercício da profissão de motorista. Ela também alterou dispositivos 

da CLT e do CTB, e conferiu alguns direitos ao motorista profissional, independentemente de 

ser ele autônomo ou empregado, são eles: (i) acesso gratuito a programas de formação e 

aperfeiçoamento profissional; (ii) atendimento profilático, terapêutico e reabilitador, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS); (iii) proteção do Estado contra ações 

criminosas atinentes ao exercício da profissão; (iv) acesso a serviços especializados de 

medicina ocupacional; (v) pleno atendimento de saúde, por intermédio do SUS, em caso de 

dependência de substâncias psicoativas. 

O CTB, por sua vez, com as alterações da Lei n. 13.103, de 2015, passou a 

prever regras mais detalhadas a respeito do tempo de direção e dos intervalos a serem 

observados pelos motoristas profissionais de transporte rodoviário coletivo de passageiros e 

de transporte rodoviário de cargas: 

 
Art. 67-C.  É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e 
meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de 
transporte rodoviário de cargas. 
§ 1º Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) 
horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu 
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fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas 
e meia contínuas no exercício da condução. 
§ 1º-A. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas 
na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu 
fracionamento e o do tempo de direção. 
§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, 
devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período 
necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça 
a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da 
segurança rodoviária. 
§ 3º O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a 
observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas, 
usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas 
no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso. 
§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o 
condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. 
§ 5º Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, 
com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias 
subsequentes até o destino. 
§ 6º O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do 
intervalo de descanso previsto no § 3º deste artigo. 
§ 7º Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, 
consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte 
multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu 
serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a 
observância do disposto no § 6º (BRASIL, 1997). 

 
Novamente, o legislador atribuiu toda a responsabilidade pelo controle e 

registro do tempo de direção ao trabalhador, sob pena de punição115. Ao tomador, se não for 

empregador, não cabe qualquer sanção, mesmo que ele exija que o trabalhador não observe o 

intervalo de 11 (onze) horas dentro do período de 24 horas. 

Com efeito, houve uma certa preocupação do legislador com a saúde e a 

segurança do trabalhador e, principalmente, da sociedade ao tratar dos períodos máximos de 

direção e dos intervalos. Mas, não houve garantia de direitos trabalhistas ao TAC, até porque, 

se ele não observar a regra imposta, mesmo que influenciado pela pressão do tomador, a única 

consequência será sua própria punição. 

Há, ainda, previsão legal sobre condições de segurança, sanitárias e de conforto 

em locais de espera, de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte 

rodoviário de carga e de passageiros (art. 9º da Lei n. 13.103, de 2015). Contudo, nada que 

possa evidenciar a garantia efetiva de direitos fundamentais do trabalho ao trabalhador. 

                                                           
115 Art. 230. Conduzir o veículo: […]; XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C, 

relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se 
tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros: Infração - média; Penalidade - multa; 
Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. § 1º Se o 
condutor cometeu infração igual nos últimos 12 (doze) meses, será convertida, automaticamente, a 
penalidade disposta no inciso XXIII em infração grave. § 2º Em se tratando de condutor estrangeiro, a 
liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da multa 
(BRASIL, 1997). 
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Ao que se vê, repita-se, o legislador brasileiro, além de viabilizar a 

formalização de relações de trabalho distintas da relação de empego, numa proposta de 

autonomização de trabalhadores, em nenhum momento, preocupou-se em garantir direitos 

laborais mínimos aos trabalhadores envolvidos. 

Alves (2013, p 67), ao tratar da Lei n. 12.619, de 2012, que previa intervalos 

obrigatórios e locais de descanso, entendeu ter havido extensão de direitos mínimos ao 

trabalhador não empregado que demanda tutela especial, em consonância com princípios 

“básicos do cidadão trabalhador (arts. 1º, III e IV, 3º, III, e 6º)”. 

No entanto, como visto, a preocupação social do legislador, desde 2012, só 

aumentou as obrigações do motorista profissional autônomo e o poder de punição estatal. Em 

2015, essa mesma ideia perpetuou-se, com a atribuição de novas obrigações ao trabalhador 

(formalmente) autônomo, sem contar que os direitos à saúde e segurança previstos na Lei n. 

13.103, de 2015, não são exclusivos do motorista profissional, nem dos trabalhadores, pois 

são direitos sociais garantidos, indiscutivelmente, às pessoas naturais por força do art. 6º da 

CF. 

 

3.1.2.3 Lei n. 13.097, de 2015: Corretor de Imóveis Associado 

 

O exercício da profissão de Corretor de Imóveis é regulamentado pela Lei n. 

6.530, de 1978. O corretor de imóveis é aquele que intermedeia compra, venda, permuta e 

locação de imóveis (art. 2º). As atividades do corretor de imóveis também podem ser 

exercidas por pessoas jurídicas. Ambos, pessoa física e jurídica, precisam estar inscritos no 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis competente. 

Em 2015, a Lei n. 13.097 incluiu três parágrafos no art. 6º da Lei n. 6.530, de 

1978116, criando a figura do corretor de imóveis associado, que é a pessoa física que celebra 

                                                           
116 Art. 6º As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos 

deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. § 1º As pessoas jurídicas a que se refere 
este artigo deverão ter como sócio gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito. § 2º O 
corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem 
qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, 
registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas 
delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. § 3º Pelo contrato de que trata o § 2º deste 
artigo, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções 
correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de 
corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical. § 4º O contrato de associação não implica 
troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde 
que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3º da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 
(BRASIL, 1978). 
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contrato de associação com uma ou mais pessoas jurídicas (imobiliárias), para exercer suas 

atividades com autonomia profissional e sem vínculo de emprego. 

Por meio desse contrato, o corretor de imóveis associado e a imobiliária, em 

conjunto, coordenam as atividades de intermediação e a forma de partilha dos resultados. 

Deve haver assistência e registro do contrato no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, na 

ausência deste, nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. 

Há expressa previsão legal no sentido de que, se ausentes os requisitos da 

relação de emprego, o contrato de associação não resulta troca de serviços, pagamentos ou 

remunerações entre as partes envolvidas. 

Essa recente alteração legal revela a preocupação do legislador de 

instrumentalizar relações de trabalho consideradas autônomas com influência de conceitos da 

teoria e da legislação estrangeiras a respeito do trabalho parassubordinado. 

Segundo a lei, é possível que a pessoa física, corretor de imóveis, associe-se a 

uma pessoa jurídica (imobiliária), que tem por objeto social desenvolver as mesmas atividades 

que aquele. O corretor de imóveis associado poderá prestar seus serviços, de forma pessoal, 

coordenada e continuada, a uma única imobiliária, mediante contraprestação, sem que isso 

represente vínculo de emprego. 

Importa destacar que a esse corretor de imóveis associado a lei garante apenas 

a assistência sindical, exigindo que o contrato seja registrado no ente sindical, numa espécie, 

muito distante, pois nenhum pouco especificada e regulamentada, da certificação instituída na 

Itália, cuja finalidade, segundo Levi (2015, p. 13), fora “diminuir o contencioso judiciário, 

com referência especial às controvérsias em matéria de qualificação da relação, considerando-

se, ainda, o crescimento hipertrófico da parassubordinação”. 

Novamente, o legislador não se preocupou com a tutela especial do 

trabalhador, mas somente com a sua autonomização, via instrumentalização de relação de 

trabalho distinta da relação de emprego. 

 

3.1.2.4 Provimento n. 169, de 2015: Advogado Associado 

 

A Lei n. 8.906, de 1994, no inciso V do art. 54, delegou ao Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil a edição de regras sobre a profissão de advogado. 

Esse Conselho, com base na permissão legal, editou o Regulamento Geral do 

Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que prevê, em seu art. 

39, que o advogado pode associar-se a sociedade de advogados, sem vínculo de emprego, para 
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participar dos resultados, por meio de um contrato de associação. Esse contrato deve ser 

averbado no registro da sociedade de advogados envolvida. 

Em 2015, foi publicado o Provimento n. 169, por meio do qual o Conselho 

Federal da OAB regulamentou essa relação de trabalho (associação). 

Pelo referido Provimento, o advogado pode associar-se a “uma ou mais 

sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou 

controle de jornada e sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício”, mediante contrato 

de associação, que deve ser averbado nos registros das respectivas sociedades junto ao 

Conselho Seccional (art. 5º) (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2015). 

Segundo o art. 6º do Provimento, o advogado associado e a pessoa jurídica 

“coordenam entre si o desempenho das funções profissionais” e a partilha dos resultados da 

atividade contratada. O art. 7º estabelece que o advogado associado não participa dos lucros e 

nem dos prejuízos da sociedade, participa dos honorários contratados entre a sociedade e os 

clientes e, a depender do contrato de associação, dos honorários que forem deferidos em 

processos (honorários sucumbenciais) (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2015). 

O advogado deve observar as suas responsabilidades profissionais e responder 

pelos danos que causar à sociedade e aos seus sócios (art.10). É possível que o contrato 

preveja cláusula de mediação, conciliação ou arbitragem (art. 11), e ele não será averbado, se 

contiver, em conjunto, os elementos da relação de emprego (art. 9º). 

O Provimento n. 169, de 2015, revogou o inciso XIV do art. 2º do Provimento 

n. 112, de 2006, do mesmo órgão, que, ao tratar das sociedades de advogados, exigia 

exclusividade do advogado associado. O novo regramento passou a prever que do profissional 

associado não se exige exclusividade, desde que não haja conflito de interesses com a 

sociedade de advogados (art. 8º). 

Apesar de a regulamentação ter, formalmente, retirado a exclusividade antes 

exigida do advogado associado, é possível, na prática, que esse profissional celebre um 

contrato de associação com uma única sociedade de advogados, estabelecendo uma relação 

pessoal, coordenada e continuada, mediante contraprestação. 

Mais uma vez, pode-se perceber, no ordenamento jurídico brasileiro, 

regramentos com elementos típicos da relação de trabalho parassubordinado prevista em 

outros países, com o intuito de afastar a relação de emprego. A regulamentação da OAB não 

avançou na garantia de direitos laborais ao advogado associado, ateve-se à consagração da 

relação, por ela considerada, autônoma, independente. 
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3.1.2.5 Lei n. 13.352, de 2016: Profissional-parceiro 

 

A Lei n. 12.592, de 2012, dispõe sobre o exercício da profissão de 

Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador, que são os 

profissionais que exercem atividades de “higiene e embelezamento capilar, estético, facial e 

corporal dos indivíduos” (art. 1º, caput e parágrafo único) (BRASIL, 2012). 

Em 2016, a Lei n. 13.352 acrescentou os art. 1º-A, 1º-B, 1º-C e 1º-D à Lei 

n.12.592, de 2012. Esses novos artigos introduziram e regulamentaram o contrato de parceria 

que poderá ser celebrado pelos salões de beleza e os referidos profissionais. 

Conforme previsão legal, esse contrato de parceria tem que ser escrito, firmado 

pelas partes, perante duas testemunhas, e homologado pelo sindicato da categoria profissional 

ou, na ausência deste, pelo órgão local do Ministério do Trabalho. 

O salão que é parte do contrato recebe a denominação de salão-parceiro. O 

profissional recebe a denominação de profissional-parceiro, e pode ser qualificado, para fins 

tributários, como pequeno empresário, microempresário ou microempreendedor individual. 

Compete ao salão-parceiro fazer os recebimentos e pagamentos relativos aos 

serviços prestados pelo profissional-parceiro, bem como efetuar as retenções e recolhimentos 

de tributos incidente sobre a cota-parte deste, recebidas a título de atividades de prestação de 

serviços de beleza. 

Ao salão-parceiro cabe a cota-parte relativa ao aluguel de bens móveis e 

utensílios para o desenvolvimento das atividades do profissional e pelos serviços “de gestão, 

de apoio administrativo, de escritório, de cobrança e recebimento de valores transitórios 

recebidos de clientes das atividades de serviços de beleza” (§ 4º do art. 1º-A). Além disso, a 

cota-parte do profissional-parceiro não é considerada receita bruta do salão-parceiro 

(BRASIL, 2012). 

O profissional-parceiro não assume os riscos do negócio do salão-parceiro e, 

mesmo inscrito como pessoa jurídica, tem garantida a assistência do sindicato da categoria 

profissional ou, na ausência deste, do órgão local do Ministério do Trabalho. Cabe a este 

órgão, inclusive, a fiscalização, autuação e aplicação de sanções pelo desrespeito à legislação 

trabalhista. 

O contrato de parceria precisa conter algumas cláusulas obrigatórias, para: (i) 

fixar valores da cota-parte do salão-parceiro; (ii) deixar clara a obrigação do salão-parceiro de 

reter e recolher tributos devidos pelo profissional-parceiro; (iii) fixar forma e prazo de 

pagamento do profissional-parceiro; (iv) prever os direitos do profissional-parceiro quanto ao 
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uso de bens materiais para exercer suas atividades, bem como ao acesso e circulação no 

estabelecimento do salão-parceiro; (v) permitir a rescisão unilateral por qualquer das partes, 

mediante aviso prévio de, no mínimo, trinta dias; (vi) estabelecer responsabilidades das partes 

quanto à manutenção de materiais e equipamentos, às condições de funcionamento do negócio 

e ao bom atendimento dos clientes; e (vii) prever a obrigação de o profissional-parceiro estar 

em situação regular com as autoridades fazendárias (incisos I a VII do § 10 do art. 1º-A). 

A lei especificou, ainda, que não haverá relação de emprego ou de sociedade 

entre salão-parceiro e o profissional parceiro enquanto vigorar a relação de parceria (§ 11 do 

art. 1º-A). Por outro lado, dispôs que haverá relação de emprego se não existir contrato de 

parceria formalizado nos termos legais ou se o profissional-parceiro exercer funções 

diferentes das estabelecidas no contrato de parceria (art. 1º-C). 

O legislador, portanto, disciplinou uma relação de trabalho que, na prática, 

poderá conter os elementos da parassubordinação, desenhados pela doutrina estrangeira: 

pessoalidade, continuidade e coordenação. 

O profissional-parceiro não detém os meios de produção, nem se 

responsabiliza pelos riscos do negócio do salão-parceiro, cuja atividade econômica confunde 

com sua atividade profissional – prestação de serviços de beleza. Pela lei, o profissional-

parceiro pagará pelo aluguel dos bens que utilizar e pela gestão dos valores que ele receber 

dos serviços que prestar aos clientes. 

Ainda que o profissional-parceiro esteja inscrito como pessoa jurídica, a 

pessoalidade não será afastada e nem afetará sua representação sindical. 

Evidentemente, para ser frutífera para ambas as partes, a parceria exigirá a 

continuidade na prestação dos serviços pelo profissional-parceiro. 

O profissional-parceiro exercerá suas atividades dentro do estabelecimento do 

salão-parceiro, cabendo a este centralizar e gerir todos os recebimentos e pagamentos das 

atividades prestadas pelo profissional-parceiro. 

E mais, para fluir a parceria, as partes deverão observar regras atinentes à 

manutenção de materiais e equipamentos, ao funcionamento do estabelecimento e ao bom 

atendimento dos clientes. Essas diretrizes, certamente, serão postas pelo salão-parceiro, em 

cuja organização empresarial estarão inseridas as atividades do profissional-parceiro. 

Haverá, por conseguinte, um vínculo de coordenação, instrumentalizado por 

um contrato, cuja inexistência implicará automático reconhecimento do vínculo de emprego. 

Neste ponto, uma questão se apresenta: para admitir essa parceria, teria o 

legislador brasileiro assumido um conceito reduzido de subordinação trabalhista? 
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O texto legal não evidencia a resposta.  

Por um lado, é certo que a constituição de pessoa jurídica pelo trabalhador não 

afasta o reconhecimento do vínculo empregatício (art. 9º da CLT). Além disso, também é 

certo que, para não admitir-se o vínculo de emprego em uma relação de trabalho, em que 

estejam presentes a prestação de serviços por pessoa física, pessoalidade, onerosidade e não 

eventualidade, é necessária a ausência da subordinação trabalhista. Assim, é a compreensão 

reduzida do conceito de subordinação (ligada à heterodireção forte e constante) que justifica a 

ausência de relação de emprego na parceria firmada entre o salão-parceiro e o profissional. 

De outro lado, a lei deixa claro que, na relação jurídica por ela regulamentada, 

estão presentes todos os elementos da relação de emprego (inclusive a subordinação), pois 

basta a não formalização do contrato, nos moldes legais, para o vínculo empregatício ser 

reconhecido automaticamente. Tal tratamento, ainda que sob as vestes da proteção do 

trabalhador, revela que o que o legislador quis não foi exatamente proteger e sim garantir que 

uma relação de emprego tenha sua natureza alterada com a mera formalização de um contrato 

de parceria. 

Essa segunda opção ganha mais força quando se analisa os direitos conferidos 

ao profissional-parceiro (enquanto trabalhador). Nesse tocante, o legislador apenas dispôs que 

caberá ao salão-parceiro preservar e manter condições adequadas de trabalho do profissional-

parceiro, com a especial preocupação de ele ter condições de cumprir as normas sanitárias 

atinentes à esterilização de materiais e utensílios usados para atender os clientes (art. 1º-B e 

art. 4º). 

A ideia do contrato de parceria não é nova no ordenamento jurídico pátrio. 

Desde 1964, a Lei n. 4.504 (Estatuto da Terra) e seu regulamento (Decreto n. 59.566, de 

1966) disciplinam o contrato de parceria rural (agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa), 

por meio do qual o parceiro presta serviços nas terras de outra pessoa, mediante partilha dos 

riscos e dos frutos, produtos ou lucros obtidos, observados os percentuais legais mínimos. 

Para alguns, por intermédio da parceria rural, as partes estabelecem uma 

sociedade sui generis, com associação para exercício conjunto de um empreendimento, com a 

assunção de responsabilidades por ambas as partes (ALMEIDA; BUAINAIN, 2013, p. 331).  

Para outros, a parceria rural configura verdadeira relação de trabalho, pois não 

há repartição de lucros, tal como numa sociedade, e sim partilha dos frutos do trabalho de 

uma das partes. Segundo Merçon (2007, p. 113), “o trabalhador aliena parte do produto de seu 

trabalho ao parceiro-proprietário, o qual, por sua vez, concorre com a terra nua e, 

facultativamente, com as instalações e insumos – fazendo, portanto, as vezes do capitalista”. 
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Maior (2007, p. 65-66), além de criticar o contrato de parceria rural, por 

entender o parceiro rural como verdadeiro empregado, vez que ele vende “sua força de 

trabalho de forma contínua, para a satisfação do interesse alheio”, lembrou que o art. 17 da 

Lei n. 5.889, de 1973, permite a aplicação de direitos trabalhistas àquele trabalhador, ainda 

que ele não se encaixe no conceito de empregado rural. 

No contrato de parceria da Lei n. 12.592, de 2012, não só foi afastada qualquer 

relação de sociedade entre o salão-parceiro e o profissional-parceiro, como não foram 

estendidos direitos trabalhistas a este, que não detém os meios de produção e não assume os 

riscos do negócio daquele. Aliás, nos termos legais, por esse contrato, o salão-parceiro passa a 

ser considerado credor, não da força de trabalho alheio, e sim da contraprestação pela 

disponibilização e cessão de uso dos instrumentos de trabalho. 

Nesse passo, a legislação, novamente, privilegiou a autonomia, sem preocupar-

se com o obreiro e sua hipossuficiência na relação jurídica, lembrando que a garantia de 

assistência e exigência de registro do contrato no ente sindical ou no órgão do Ministério do 

Trabalho não significa reconhecimento de direitos trabalhistas. 

 

3.1.3 Notas conclusivas sobre o trabalho parassubordinado no Brasil 

 

Com base na ausência de previsão legal específica, o Poder Judiciário não 

reconhece a relação de trabalho parassubordinado. No enfrentamento de relações laborais da 

zona cinzenta, ora se reconhece o vínculo de emprego, garantindo-se os direitos trabalhistas, 

ora se reconhece a relação de trabalho autônomo, afastando-se a proteção laboral do 

trabalhador. 

Realmente, o ordenamento jurídico brasileiro não prevê a figura do trabalho 

parassubordinado. Conforme visto, existem regulamentações para relações de trabalho 

específicas, voltadas para retirá-las do alcance do Direito do Trabalho. 

Todas as disposições legais selecionadas neste trabalho e tratadas nas 

subseções acima são posteriores ao ano de 2011 e, inegavelmente, estão inseridas nas 

discussões que vêm sendo travadas a respeito da parassubordinação e da flexibilização em 

âmbito global. Por isso mesmo, permitem identificar o uso, pelo legislador, de conceitos ou 

categorias jurídicas empregados em outros países, sem, contudo, um debate sério e profundo 

para a correta adequação à realidade do Brasil. 
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Nos regramentos legais abordados, não é possível detectar efetiva preocupação 

com relação ao ser humano. O legislador tem se preocupado com a autonomização do 

trabalhador, esquecendo da sua hipossuficiência. 

Como visto na seção 2, a discussão a respeito da parassubordinação passa, 

necessariamente, pelo reconhecimento da hipossuficiência do obreiro, que demanda uma 

proteção especial. 

A legislação brasileira, tanto na prestação de trabalho material (v.g., motorista, 

taxista) como imaterial (v.g., corretor de imóveis, advogado) por pessoa física a terceiro, 

segue no caminho da institucionalização da autonomia, sem proteção do trabalhador. 

Isso demonstra que o Brasil tem optado por uma política de desregulamentação 

da legislação trabalhista e, por conseguinte, de fuga do Direito do Trabalho, ou melhor, de 

ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Até porque, como observou Süssekind, 

na desregulamentação, tem-se um Estado absenteísta, fulcrado na autonomia privada, que não 

intervém para proteger o trabalhador, deixando as regras ao alvedrio dos interlocutores sociais 

(1996, p. 205). 

Não estranha, por isso, que, no projeto de reforma trabalhista, recentemente 

aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República117, com o 

propósito de modernizar a legislação laboral, com flexibilização e proteção, tenha sido 

prevista a inserção do art. 442-B na CLT, sem qualquer menção aos direitos do trabalhador 

autônomo. O referido dispositivo apresenta a seguinte redação: 

 
Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades 
legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de 
empregado prevista no art. 3º desta Consolidação. 
 

Note-se que esse artigo prevê que, basta o cumprimento das formalidades 

legais do denominado, mas não especificado, “contrato” do autônomo, para afastar o vínculo 

de emprego, ainda que o trabalhador exerça suas atividades com exclusividade e de forma 

contínua. 

Segundo o Parecer n. 34, de 2017, da Comissão de Assuntos Econômicos do 

Senado Federal, tal previsão legal tem por fim “ampliar oportunidades e formalização de 

autônomos, sem precarização”, e dar segurança jurídica a alguns setores da economia, “como 

                                                           
117 O projeto de reforma trabalhista, após aprovação pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo Presidente da 

República e convertido na Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, prevista para entrar em vigor no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, contados do dia 14 de julho de 2017 (data da sua publicação no Diário Oficial da 
União). 
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o de transporte de cargas, em que milhares de motoristas prestam serviço a empresas 

preservando sua condição de autônomo” (BRASIL, 2017, p. 67). 

Apesar da segurança conferida aos “setores da economia” e, a despeito da 

propalada ausência de precarização, nada se disse a respeito de direitos fundamentais relativos 

ao trabalho do profissional autônomo, muito menos sobre a necessidade de políticas públicas 

para incentivar o labor independente e o empreendedorismo. 

Com base em tais constatações, respondendo aos dois primeiros problemas118 

que instigaram este trabalho, pode-se dizer que, muito embora existam relações de trabalho 

situadas na zona cinzenta que se enquadram nas características da parassubordinação, traçadas 

pela doutrina e pela legislação estrangeiras, não houve o reconhecimento desse fenômeno 

social pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme esclareceu a jurisprudencial. 

Na legislação, é possível identificar a influência de conceitos estrangeiros 

relativos ao trabalho parassubordinado, que, no entanto, não permitem afirmar que este tenha 

sido juridicamente reconhecido. 

Os dispositivos legais analisados na subseção 3.1.2 permitem a formalização de 

determinadas relações de trabalho em regime de colaboração, com pessoalidade, continuidade 

e coordenação, nos moldes da legislação italiana (acompanhada pela legislação espanhola). A 

diferença (e, ao mesmo tempo, grande perigo) é que o legislador brasileiro tratou, e vem 

tratando, essas relações específicas como relações de trabalho autônomo clássicas, sem 

análise crítica da legislação estrangeira, muito menos preocupação com a hipossuficiência do 

trabalhador frente ao tomador e, por conseguinte, com a discussão a respeito da tutela do 

obreiro com vistas a equilibrar a desigualdade e garantir o trabalho digno. 

Noutros termos, no que toca às relações de trabalho da zona cinzenta, o Brasil 

tem optado pela seletiva formalização da autonomia, num processo de deslaboralização, que 

incentiva a fuga do Direito do Trabalho e a precarização das relações laborais. Um caminho 

abstencionista que despreza o trabalho, e principalmente o emprego, enquanto elemento 

essencial de realização da pessoa humana e de integração socioeconômico com maior 

humanidade. 

Premente, portanto, que o estudo do trabalho parassubordinado evolua, 

principalmente para que seja possível avaliar, de forma crítica, a sua compatibilidade com o 

ordenamento jurídico brasileiro, o que poderá contribuir para a correta classificação das 

relações de trabalho da zona grise e, principalmente, com o reconhecimento, a garantia e a 

                                                           
118 Existe trabalho parassubordinado no Brasil? Qual o tratamento jurídico que ele vem recebendo? 
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efetivação de direitos fundamentais trabalhistas a um coletivo de trabalhadores, cuja proteção 

emana da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

3.2 Relação de trabalho autônomo hipossuficiente 

 

No Brasil, há contribuição teórica a respeito da parassubordinação. 

Pinho Pedreira, Amauri Mascaro Nascimento e Alice Monteiro de Barros 

entenderam o trabalho parassubordinado como um terceiro gênero, merecedor de uma 

conceituação legal e proteção distinta da relação de emprego. 

Pedreira (2001, p. 180-181), analisando a teoria e a legislação da Itália, afirmou 

que a mesma razão de ser para aceitação da parassubordinação naquele país também existe no 

Brasil. Defendeu que a legislação brasileira precisa ser alterada, pois, ainda que se entenda o 

termo “dependência” do art. 3º da CLT como dependência econômica ou social (jurídica e 

econômica), não há equivalência entre a parassubordinação e a dependência econômica, além 

daquela não exigir contrato de trabalho. Ademais, os tribunais brasileiros entendem o referido 

termo como dependência jurídica para aplicar o Direito do Trabalho: 

 
A esta altura cabe indagar: é a fattispecie jurídica parassubordinação assimilável 
pelo Direito Brasileiro? À primeira vista, porque ela tem como substrato a 
debilidade contratual do trabalhador derivada da sua inferioridade econômica, se 
identifique com o critério da dependência econômica. E a sua inserção em um 
ordenamento jurídico, ao lado da subordinação, representaria a admissão do critério 
dependência social […]. E teria sustentáculo no Direito positivo nacional, pois o art. 
3º da CLT adota como critério de caracterização do empregado e, 
consequentemente, do contrato de trabalho, a dependência, que pode ser jurídica ou 
econômica, […]. Mas não há equivalência entre parassubordinação e dependência 

econômica […]. Ademais, a dependência econômica e a dependência social 
determinariam a aplicação do Direito do trabalho porque configurariam contrato de 
trabalho, enquanto a parassubordinação prescinde, para tal aplicação, desse 
contrato. […]. A mesma razão que vem conduzindo a Itália à sua aceitação – 
necessidade de proteção legal a trabalhadores autônomos dela necessitados ou mais 
do que trabalhadores subordinados – prevalecem também aqui, podendo-se citar 
como exemplos trabalhadores em domicílio, parceiros rurais, sócios de cooperativas, 
certos agentes ou representantes comerciais etc. Mas, para adotar a 
parassubordinação precisará a legislação brasileira ser modificada, pois, no seu 
estado atual, ela condiciona a aplicação do Direito do Trabalho aos trabalhadores 
que prestem serviços sob dependência, entendendo os tribunais esse vocábulo como 
subordinação, repetimos. A lei que incorporar ao nosso Direito o critério da 
parassubordinação deverá dizer quais as normas de Direito do trabalho estendidas 
aos trabalhadores parassubordinados. 
 

Nascimento (2011, p. 560) destacou que, enquanto ausente previsão legal, 

quando o trabalho parassubordinado tiver mais características de trabalho subordinado, mais 

adequado será reconhecer a relação de emprego no caso concreto: 
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O trabalho parassubordinado é uma categoria intermediária entre o autônomo e o 
subordinado, abrangendo tipos de trabalho que não se enquadram exatamente em 
uma das duas modalidades tradicionais, entre as quais se situa como a representação 
comercial, o trabalho dos profissionais liberais e outras atividades atípicas, nas quais 
o trabalho é prestado com pessoalidade, continuidade e coordenação. Seria a 
hipótese, se cabível, do trabalho autônomo com características assimiláveis ao 
trabalho subordinado. […]. A construção teórica da figura do trabalho 
parassubordinado teria alguma utilidade para o direito do trabalho se tivesse uma 
regulamentação legal específica não coincidente com as duas áreas entre as quais se 
situa o trabalho autônomo e o subordinado, mas essa regulamentação não existe, e o 
problema da extensão dos direitos do empregado subordinado ao parassubordinado 
não está resolvido nem mesmo na Itália, onde a jurisprudência é oscilante. […]. 
Quando o trabalho parassubordinado tiver características preponderantes de 
subordinação, mais simples será enquadrá-lo como tal (trabalho subordinado), para o 
efeito de aplicação da legislação pertinente, salvo se elaborada uma normativa 
própria, sem o que não será de grande utilidade no Brasil. 

 
Barros (2004, p. 29-31), ressaltando que o reconhecimento do trabalho 

parassubordinado implica o redimensionamento do Direito do Trabalho, destacou a 

necessidade de uma definição legal de parassubordinação: 

 
Atenta a essa realidade, boa parte da doutrina italiana mostra a necessidade de 
individualizar novos modelos para disciplinar as atuais transformações operadas nas 
modalidades de trabalho. E para isso, sugere-se um modelo intermediário entre o 
trabalho subordinado e o trabalho autônomo, isto é, o trabalho parassubordinado ou 
coordenado. [...]. As transformações no cenário econômico e social têm colocado em 
crise a tradicional dicotomia trabalho autônomo e trabalho subordinado. E para 
atender às novas exigências, tem sido proposto um terceiro gênero: o trabalho 
parassubordinado. [...] A utilidade desse terceiro gênero, ou seja, dessa alternativa, 
consiste na possibilidade de se incluir no seu âmbito situações fronteiriças, 
localizadas na chamada ‘zona gris’, habitadas também por trabalhadores 
intelectuais, cujo trabalho envolve hipóteses dúbias, de qualificação jurídica difícil 
de ser delineada. [...]. A instituição do trabalho parassubordinado, ao lado do 
trabalho autônomo e do trabalho subordinado, implica, sem dúvida, 
redimensionamento do Direito do Trabalho. [...] é necessário definir, para as 
situações de trabalho humano parassubordinado, a extensão dessa disciplina, 
analisando quais os institutos seriam devidos ao trabalhador. 
 

Silva (2004, p. 191-193), analisando a doutrina e a legislação italianas, abordou 

o conceito de trabalho parassubordinado naquele país e também compreendendo essa 

modalidade de labor como terceiro gênero, ressaltou ser a visão tricotômica (autonomia, 

subordinação e parassubordinação) útil para regulamentar novas relações de trabalho: 

 
Na Itália debate-se uma nova regulamentação para o trabalho a partir do conceito de 
parassubordinação, que representa um meio termo entre o trabalho autônomo e o 
subordinado. […]. Trata-se de relações de trabalho de natureza contínua, nas quais 
os trabalhadores desenvolvem atividades que se enquadram nas necessidades 
organizacionais dos tomadores de seus serviços, tudo conforme estipulado em 
contrato, visando colaborar para os fins do empreendimento. […]. A noção de 
parassubordinação, desenvolvida pelo direito italiano, pode ser bastante útil nesse 
contexto, caso seja utilizada para regulamentar algumas dessas novas modalidades 
de trabalho. […]. O desenvolvimento dessa modalidade de trabalho está em sintonia 
com as tendências do mundo empresarial, de recurso às terceirizações e trabalhos 
temporários, pois os empresários pós-fordistas aspiram cada vez mais contar com 
trabalhadores não dependentes de si. 
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Alves (2004, p. 106;132;135) defendeu que, independentemente de 

regulamentação, a legislação juslaboralista permite, através da interpretação do termo 

“dependência”, contida no caput do art. 3º da CLT, a proteção diferenciada do trabalhador 

parassubordinado: 

 
Deve-se reconhecer que o ideal seria, realmente, uma postura positiva e inclusiva do 
legislador brasileiro que contemplasse o trabalho parassubordinado com um 
conjunto mínimo e basilar de direitos trabalhistas, mas, enquanto tal não ocorre, 
pode haver, sim, construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de interpretar a 
dependência do art. 3º da CLT tanto como subordinação como parassubordinação 
[…]. Não parece ser necessária mudança legislativa para ensejar uma nova leitura do 
art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho […]. Ocorre, porém, que não é 
equânime proteger de forma igual relações de trabalho desiguais. Assim, deve-se 
pensar em um grau de proteção maior ao trabalho subordinado, seguido de uma 
proteção ampla porém mais restrita que a anterior ao trabalho parassubordinado, até 
chegar a uma proteção mínima às demais formas de venda da força produtiva. [...]. 
Normas que não se coadunam com o trabalho parassubordinado, como por exemplo 
as referentes ao poder disciplinar e à duração do trabalho não devem ser 
reconhecidas para as relações parassubordinadas. 
 

Oliveira (2007, p. 124; 129-131; 134-135) propôs a releitura do conceito de 

empregado previsto no art. 3º da CLT, com base na teoria da dependência social. Segundo seu 

entendimento, o sentido do termo dependência contido no caput do art. 3º da CLT deveria 

transitar entre subordinação e dependência econômica, o que permitiria que o Direito do 

Trabalho alcançasse o trabalhador parassubordinado, a quem caberia uma tutela diferenciada, 

proporcional ao grau de dependência:  

 
Depreende-se que o movimento que debate a parassubordinação funda-se no cotejo 
da proteção dos parassubordinados em face da sua debilidade econômica. Resgata-se 
a ontologia fundadora do direito do trabalho, que impõe a proteção para aqueles 
trabalhadores hipossuficientes. Articulada com a ontologia originária, o critério da 
dependência econômica é (re) utilizado como componente identificador da 
parassubordinação […]. Portanto, o trabalho parassubordinado compreenderia o 
labor prestado com prevalência da pessoalidade, de maneira não-eventual, situado 
como parte de um processo produtivo maior controlado pelo tomador de serviços, 
denotando uma hipossuficiência econômica do prestador e, por tal razão, merecedor 
da tutela protetiva, com vistas a se garantir a dignidade humana e o valor social do 
trabalho […]. Trata-se de indagar a extensão da proteção trabalhista para os 
trabalhadores que se situam entre a autonomia e a subordinação, ou seja, os 
parassubordinados. […]. Partindo da premissa de proteção ao homem ou mesmo da 
proporcionalidade protetiva, a hermenêutica trabalhista não pode silenciar acerca do 
trabalho parassubordinado […]. Destarte, a necessidade de proteção dos 
trabalhadores parassubordinados também se impõe, na medida em que a 
desigualdade fática se expressa também nesta relação […]. Os trabalhadores 
parassubordinados devem receber tutela na medida de sua inserção no processo 
produtivo, o que requer tutelas diferenciadas, como aquela disposta no art. 62 da 
CLT. […], o novo direito do trabalho, segundo especula Francisco Pedro Jucá, não 
poderá, também, proteger homogeneamente. Pelo contrário, as tutelas devem ser tão 
diferenciadas quanto à forma de trabalho, com proteção proporcional ao grau de 
dependência ou subordinação. […]. Assim, a hermenêutica protetiva contemporânea 
assimila que o critério definidor da relação de trabalho protegida é a dependência, 
[…]. O sentido desta dependência deve transitar entre a subordinação jurídica, 
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quando a relação jurídica pode ser compreendida nos moldes tradicionais, e a 
dependência econômica, quando houver relação de coordenação entre o trabalhador 
e a empresa tomadora. É resgate da (velha, mas efetiva) teoria da dependência 
social. [...] A ampliação de tutela para os parassubordinados, mesmo que em doses 
menores do que aquelas destinadas ao empregado, é hermenêutica que mais 
concretiza e torna viva a Constituição, [...]. 

 
Bulgueroni (2011, p. 225) defendeu a regulamentação do trabalho autônomo 

dependente (trabalho parassubordinado) como uma espécie de trabalho autônomo, com 

coordenação, em lugar da subordinação, e com outras características objetivas muito 

semelhantes às previstas pela legislação espanhola: 

 
Em primeiro lugar, é imprescindível definir-se precisamente essa espécie de 
prestação de serviços, a partir da combinação de critérios que atestem a dependência 
econômica do prestador e sua relação de colaboração com o tomador dos serviços. 
Nesse sentido, deve o trabalhador parassubordinado: a) perceber, do tomador dos 
serviços, a maior parte de sua remuneração; b) reservar-lhe a maior parcela de seu 
tempo de trabalho; e c) destinar-lhe a quase totalidade de sua produção. 
Evidentemente que tais critérios, como visto, só tem sentido quando superada a 
inexistência da subordinação e verificada a coordenação no caso concreto […]. Em 
seguida, deve ser previsto rol mínimo de direitos trabalhistas a tal prestador, […]. 
Em terceiro lugar, é necessário garantir-lhe pleno acesso à negociação coletiva […]. 
 

Todas essas contribuições doutrinárias, avaliando a doutrina e a legislação 

estrangeiras consideraram que, na relação de trabalho parassubordinado, não existe 

subordinação jurídica em sua acepção clássica, isto é, entendida como heterodireção forte e 

constante. 

A maioria entendeu que, na relação de trabalho parassubordinado, existe 

relação de colaboração e, no lugar da subordinação, a coordenação. Além disso, que o 

trabalho parassubordinado é um terceiro gênero, que ocupa a zona cinzenta existente entre 

trabalho subordinado e o trabalho autônomo. 

Para alguns, a dependência econômica, com base na interpretação evolutiva do 

conceito de empregado previsto no art. 3º da CLT, é um elemento definidor do trabalhador 

parassubordinado e também justifica a tutela diferenciada. 

Para outros, a dependência econômica apenas justifica a proteção do 

trabalhador parassubordinado, que deve ser veiculada em legislação específica. 

Neste ponto, avançando na análise da compatibilidade do trabalho 

parassubordinado com o ordenamento jurídico brasileiro, é imprescindível pontuar, 

concordando com Bulgueroni nesse particular, que essa modalidade de trabalho deve ser 

compreendida como uma espécie de trabalho autônomo. 
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3.2.1 Verdadeira relação de trabalho autônomo 

 

3.2.1.1 Ausência de subordinação trabalhista 

 

Como visto na seção 2, segundo os conceitos jurídicos traçados pelos países 

que versaram sobre a parassubordinação, as relações de trabalho parassubordinado envolvem 

a prestação de atividades por pessoa física, com pessoalidade preponderante, continuidade, 

onerosidade, coordenação e dependência econômica. 

Lembra-se, por oportuno, que, mesmo com a tentativa da legislação espanhola 

de tratar com objetividade o conceito jurídico de trabalhador autônomo economicamente 

dependente, o elemento coordenação encontra-se relacionado no requisito legal que dispõe 

sobre a possibilidade de o cliente (tomador de serviços) dar indicações técnicas ao 

trabalhador. 

O que diferencia, portanto, a relação de trabalho parassubordinado, nos moldes 

da legislação estrangeira, da relação de emprego no Brasil é que, naquela, não há 

subordinação jurídica clássica. 

Fala-se que, na parassubordinação, em vez da subordinação, há coordenação, 

“uma peculiar modalidade de organização da prestação de serviços”, isto é, a contraface de 

um tipo de poder a cargo do tomador (SILVA, 2004, p. 104), que não se confunde com o 

poder empregatício, por possuir um menor grau de intensidade. Esse poder de coordenação, 

face à inserção dos resultados das atividades do trabalhador na organização empresarial do 

tomador, os quais se une a outros para o alcance dos objetivos deste, permite-lhe (ao tomador) 

fixar diretivas ou estabelecer, em linhas gerais, o modo da execução da prestação daquelas 

atividades. 

Apesar do reconhecimento da existência de um poder de coordenar do 

tomador, defende-se que, na relação de trabalho parassubordinado, não existe desigualdade 

entre as partes, pois elas se prendem às disposições contratuais, não podendo o cliente, no 

decorrer da relação, especificar o conteúdo da prestação sem repactuação e o consentimento 

do trabalhador, tal como se empregador fosse. Então, incentiva-se a autonomia da vontade das 

partes, o obreiro passa a assumir os riscos das suas atividades e sua dependência econômica 

(por manter relacionamento com um único tomador ou receber de um deles a maior parte dos 

seus rendimentos) ganha relevo para justificar uma proteção especial. 

A Itália, após várias reformas, visando combater o uso fraudulento do trabalho 

parassubordinado, deu exemplos de que essa modalidade de labor deve ser compreendida 
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como espécie de trabalho autônomo, e não um terceiro gênero. A Espanha deixou isso claro 

no Estatuto del Trabajo Autónomo. 

Com efeito, compreender o trabalho parassubordinado como um terceiro 

gênero propicia a fuga do Direito do Trabalho ou, conforme observou Perulli (2003, p. 105), 

importa em novos problemas jurídicos (relacionados à qualificação dessa nova categoria) e 

sociais (decorrentes do esvaziamento do conceito de trabalho subordinado). 

Entender que o trabalhador parassubordinado não é um verdadeiro autônomo 

permite atribuir denominação jurídica distinta para relações de emprego com o objetivo de 

justificar uma proteção menor do obreiro sem que exista motivo razoável para essa 

diferenciação, o que fere o princípio da igualdade e o princípio da vedação do retrocesso 

social, face ao esvaziamento do Direito do Trabalho. 

Por outro lado, apenas tratar, formalmente, o trabalho parassubordinado como 

espécie de trabalho autônomo, tal como vem fazendo a legislação estrangeira, não evita a 

precarização das relações laborais, conforme comprovam as constantes reformas da legislação 

italiana. E esse cenário tende a continuar caso seja mantida a distinção entre subordinação 

jurídica e coordenação com base no grau de intensidade dos atos de poder do tomador de 

serviços. 

Essa distinção só se sustenta com a adoção de um conceito restrito de 

subordinação jurídica, o que, apesar de todo o esforço da doutrina, principalmente italiana, 

gera dificuldades para precisar a noção de coordenação e classificar a relação de trabalho 

parassubordinado (BULGUERONI, 2011, p. 73), possibilitando o denominado emprego 

disfarçado. 

Por isso mesmo, Porto (2008, p. 137-142), ao analisar a legislação e a doutrina 

italianas, destacou que, somente com a restrição do conceito de subordinação à heterodireção 

forte e constante, tornou-se possível diferenciar o trabalho parassubordinado do trabalho 

subordinado. Para ela, nessas duas modalidades de trabalho, há prestação de serviços, de 

forma pessoal e continuada, com exercício do poder empregatício pelo tomador, variando 

apenas a intensidade desse poder: em um, há heterodireção – poder empregatício mais intenso 

e constante – e, no outro, coordenação temporal com a organização produtiva da empresa – 

poder empregatício menos intenso, “expressando-se por meio de instruções mais genéricas”. 

As considerações da referida autora são pertinentes e conduzem a uma 

conclusão importante: para que a relação de trabalho parassubordinado não camufle vínculos 

empregatícios, é necessário sair da discussão sobre a intensidade de poder e perquirir a 

natureza da subordinação. Primeiro, porque o conceito de subordinação típica do contrato de 
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trabalho não pode ficar preso à ideia de heterodireção forte e contestante. Segundo, porque a 

subordinação não é uma categoria exclusiva da relação de emprego. 

As novas formas de organização da produção e de gestão do trabalho humano, 

aliadas aos avanços tecnológicos, acarretaram alterações em algumas relações laborais, 

inclusive no que toca às formas de exercício do poder empregatício pelo empregador, que 

pode ser efetivo ou potencial, materializável ou não, sem prejuízo da subordinação trabalhista. 

No Brasil, a CLT, expressamente, afastou o entendimento de que a 

subordinação jurídica (elemento da relação de emprego) caracteriza-se apenas pela 

manifestação de atos pessoais e diretos de comando, supervisão e controle do trabalho alheio. 

De outra banda, os conceitos alargados de subordinação (objetiva e estrutural), que 

permitem sua caracterização apenas pela inserção do trabalhador na estrutura empresarial do 

tomador, viabilizando as atividades e o alcance dos objetivos deste, podem alcançar verdadeiras 

relações de trabalho autônomo. Isso porque o produto da atividade de um trabalhador autônomo, 

que, para sua consecução, observa regras e obrigações contratuais, pode inserir-se funcionalmente 

na cadeia produtiva do seu cliente sem, contudo, tal fato caracterizar subordinação trabalhista. 

Como lembrou Coelho (2015, p. 56), “o elemento 'inserção na dinâmica da 

atividade econômica', levado às últimas implicações, alcançaria um universo de trabalhadores 

e de outros agentes econômicos extraordinariamente largos”. 

Logo, se a inserção do fruto do trabalho do trabalhador na estrutura empresarial 

do tomador pode existir tanto no contrato de trabalho como em outros contratos de atividades, 

ela não pode, por si, distingui-los, justificando a existência destes ou daquele. Por isso, 

mostra-se mais adequado o conceito de subordinação integrativa defendido por Porto119, que 

propôs que, na análise da relação jurídica, diante da dificuldade de localizar elementos da 

dimensão clássica, sejam afastados os indicadores do trabalho autônomo para, com base nessa 

exclusão, aferir-se a existência da subordinação trabalhista. 

A subordinação não é um elemento exclusivo da relação de emprego. Contratos 

geram vínculos obrigacionais entre as partes contratantes, o que sujeita a parte devedora à 

determinada prestação em favor da credora, o que não necessariamente significa subordinação 

trabalhista (subordinação jurídica), típica do contrato de trabalho. 

                                                           
119 Conforme abordado na seção 2, Porto (2008, p. 321) conjugou o conceito de subordinação objetiva com 

critérios de exclusão da autonomia, concluindo que, na análise do caso concreto, a subordinação em sua 
dimensão clássica deve ser complementada pela sua dimensão integrativa, que se faz “presente quando a 
prestação de trabalho integra as atividades exercidas pelo empregador e o trabalhador não possui uma 
organização empresarial própria, não assume riscos de ganhos ou de perdas e não é proprietário dos frutos do 
seu trabalho, que pertencem, originariamente, à organização produtiva alheia para a qual presta a sua 
atividade”. 
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Nesse sentido, Mallet (2011/2112, p. 222) observou que a subordinação trabalhista 

não se materializa na simples sujeição do trabalhador a diretrizes ou obrigações contratuais: 

 
Em outras palavras, não se confunde a subordinação com a simples necessidade de 
seguir, na execução do trabalho, certas regras. Entendê-la de tal modo, com tamanha 
amplitude ou largueza, levaria a resultado claramente absurdo, na medida em que todo o 
contrato, de uma forma ou de outra, cria, pela sua mera natureza obrigatória, vínculo 
entre as partes contratantes. Qualquer relação jurídica, como lembra Manuel Domingues 
de Andrade, tem, como elemento passivo, “uma obrigação (dever jurídico ou sujeição)”. 
Por isso mesmo anota Renato Corrado que “ogni rapporto implica un vincolo e quindi la 

dipendenza di un soggetto da altro soggetto”. Em consequência – e o texto é de Evaristo 
de Moraes Filho – “em todos os negócios jurídicos, em que haja credor e devedor, fica 

este sempre subordinado de certa forma àquele”. 
 

Mesmo o trabalhador autônomo deve observar padrões mínimos de 

comportamento decorrentes do vínculo obrigacional que assumiu, de modo que diretivas e 

orientações gerais, por si, não significam exercício do poder empregatício. 

Existem várias relações jurídicas em que, em razão da colaboração mútua rumo 

à consecução de objetivos comuns, uma das partes necessita observar regras estabelecida pela 

outra, e nem por isso são regidas pelo Direito do Trabalho. 

A título de exemplo, no ordenamento jurídico pátrio, a Lei n. 4.886, de 1965, 

que trata do contrato autônomo de representação comercial, estabelece obrigações ao 

representante (informar sobre o andamento dos negócios120; não conceder abatimentos sem 

autorização121; exercer suas atividades de acordo com as condições e requisitos da 

representação e nos limites territoriais estabelecidos122), revelando “subordinação lato sensu”, 

mas não necessariamente “subordinação trabalhista” (MALLET, 2011/2012, p. 223). 

Do mesmo modo, em outros contratos de prestação de serviços, o trabalhador 

deve observar padrões e regras tanto no que toca à atividade como à forma do seu 

desenvolvimento, sem que se possa falar em subordinação típica do contrato de trabalho. 

Lembrou Mallet (2011/2012, p. 223-224) que: 

 
No contrato de mandato, o mandatário tem que prestar contas das suas atividades, 
conforme art. 668 da CLT. O empregado que é eleito diretor de sociedade anônima 
tem o seu contrato de trabalho suspenso, na esteira do preceito sumular n. 169 do C. 
TST, mesmo sujeitando-se às diretrizes estabelecidas pelos órgãos deliberativos da 
sociedade e à fiscalização da Assembleia-Geral. 

                                                           
120 Art. 28. O representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado, segundo as disposições do 

contrato ou, sendo êste omisso, quando lhe fôr solicitado, informações detalhadas sôbre o andamento dos 
negócios a seu cargo, devendo dedicar-se à representação, de modo a expandir os negócios do representado e 
promover os seus produtos (BRASIL, 1965). 

121 Art. 29. Salvo autorização expressa, não poderá o representante conceder abatimentos, descontos ou dilações, 
nem agir em desacôrdo com as instruções do representado (BRASIL, 1965). 

122 Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos 
interessados, constarão obrigatoriamente: a) condições e requisitos gerais da representação; […]; d) indicação 
da zona ou zonas em que será exercida a representação; (BRASIL, 1965). 
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No contrato de franquia (Lei n. 8.955, de 1994), os franqueados inserem-se na 

dinâmica empresarial do franqueador123, observando regras deste, e nem por isso há 

subordinação característica da relação de trabalho. 

Nessas relações, as atividades do prestador de serviços são orientadas pelo tomador, 

sendo essa situação decorrente de uma “relação de colaboração empresarial” (COELHO, 2015, p. 

57). Nelas, as atividades do prestador de serviços também são inseridas na organização empresarial 

do tomador, mas a subordinação tem natureza distinta daquela decorrente do contrato de trabalho. 

Em razão dessa “subordinação empresarial”, o prestador de serviços acaba observando orientações 

do tomador, e isso não significa necessariamente exercício do poder empregatício. 

Sob essa perspectiva, a análise da subordinação na relação jurídica não se 

satisfaz pela aferição do grau ou intensidade do exercício do poder empregatício, que é o que 

vem sendo objeto de discussão na doutrina laborista (subordinação jurídica = heterodireção 

forte e constante; coordenação = subordinação diluída), e sim pela identificação da sua 

natureza, já que ela também pode existir em outros contratos de atividades. 

Conforme esclareceu Coelho (2011, p. 113-114), a combinação de esforços 

numa relação empresarial impõe que uma das partes oriente os rumos e isso implica 

“subordinação empresarial”: 

 
O elemento comum a qualquer espécie de contrato de colaboração é a subordinação 
da empresa do colaborador à do fornecedor (Farina, 1983:381). De fato, a atuação 
articulada entre dois ou mais empresários deve, por medida de racionalidade, ser 
orientada por um deles. Não haveria, a rigor, nenhuma combinação de esforços se 
cada empresário fosse inteiramente livre para decidir os rumos de sua empresa na 
comercialização do produto. Para que exista a colaboração, é necessária a orientação 
geral por conta de um dos contratantes (fornecedor), à qual forçosamente se submete 
o outro (colaborador). Por evidente, as partes mantêm plena autonomia como 
sujeitos de direito, e muitos dos aspectos da organização empresarial do colaborador 
são definidos exclusivamente por ele, sem nenhuma ingerência do fornecedor. 
 

É claro que, em determinadas relações contratuais, é possível detectar, na 

colaboração, relativa dependência de uma parte em relação a outra. Essa situação fica mais 

evidente quando uma das partes é um prestador de serviços pessoa física e sem porte 

significativo. Mas, mesmo nessas ocasiões, a natureza da subordinação deve ser analisada, 

pois, ainda que o prestador de serviços não tenha plena liberdade para “decidir sobre a 

atividade econômica” em que está inserido, ele não é automaticamente trabalhador 

subordinado para fins trabalhistas (COELHO, 2015, p. 56-59). 
                                                           
123 Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de 

marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, 
eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou 
sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, 
sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício (BRASIL, 1994). 
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Coelho (2011, p. 133-134) trouxe interessante apontamento a respeito da 

subordinação não trabalhista na representação comercial autônoma, lembrando que o 

empresário também pode ser uma pessoa física: 

 
A representação comercial autônoma é contrato interempresarial, isto é, constituinte 
de vínculos obrigacionais entre empresários. O representante comercial, por mais 
exígua que a sua empresa seja, é empresário (Requião, 1983:25/35; 1986:298; 
Gomes, 1959:410; Martins, 1961:339/340). Mesmo o representante pessoa física ou 
a microempresa revestida da forma de sociedade limitada, de que são sócios apenas 
marido e mulher e cuja sede é a própria residência da família, são, ainda assim, 
exercentes de atividade autônoma de natureza empresarial: a atividade de 
colaboração da criação ou consolidação de mercado para os produtos do 
representado. Note-se que o traço da subordinação entre os contratantes está 
presente em toda relação empresarial expressa em contratos de colaboração, e assim 
também é na representação comercial autônoma: o representante, ao organizar a sua 
empresa, deve atender às instruções do representado. Mas, sublinhe-se, a 
subordinação não pode dizer respeito senão à forma de organização da empresa do 
representante. Se é, na verdade, a pessoa dele que se encontra subordinada às ordens 
do representado, estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, então o contrato é 
de trabalho, e não se aplica às relações entre as partes o regime de direito comercial. 
A representação comercial autônoma, em suma, é sempre contrato interempresarial. 
Quando o representante, pelas condições de fato em que exerce sua atividade — 
com elementos caracterizadores de subordinação pessoal ao representado —, não 
pode ser visto como empresário, então o próprio contrato de representação não 
existe; será, nessa hipótese, apenas uma tentativa infrutífera de fraude à legislação 
do trabalho, pela formalização como mercantil duma relação jurídico-trabalhista. 
 

Assim sendo, em distintas relações jurídicas existe subordinação, de modo que 

ater-se apenas ao “volume” da subordinação ou à intensidade do exercício do poder pela parte 

credora da prestação, e não a sua natureza (COELHO, 2015, p. 59), alarga muito a noção 

laboralista, que pode alcançar relações de trabalho efetivamente autônomas. 

Tanto na relação de trabalho subordinado quanto na relação de trabalho 

autônomo existe exercício do poder pelo tomador de serviços, conforme delimitações 

contratuais. A diferença entre esses poderes decorre da natureza da subordinação, cuja 

perquirição exige a análise de um outro elemento da relação jurídica que, segundo Coelho 

(2015, p. 63), é a assunção dos riscos do negócio124. Nas suas palavras: 

 
[na] subordinação empresarial, o contratante subordinado, por ser empresário, 
sempre assume integralmente o risco de sua atividade. [Por isso], nenhum 
trabalhador, merecedor da proteção do direito do trabalho, assume o risco da 
atividade econômica em cuja dinâmica estiver envolvido. 
 

Sob esse enfoque, há relação de trabalho autônomo se o prestador de serviços 

assume os riscos da sua atividade econômica. A assunção dos riscos pelo trabalhador 

demonstra a natureza empresarial da subordinação na relação de trabalho autônomo. 

                                                           
124 A doutrina trabalhista vem se referindo ao critério da alteridade para tratar da assunção dos riscos do negócio. 
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As considerações de Coelho são relevantes, vez que a subordinação não se restringe 

à relação de emprego, mas comportam reparos, pois os riscos da atividade econômica, no cenário 

atual de disseminação do trabalho autônomo, não são difíceis de ser impostos pelo tomador dos 

serviços ao prestador como forma de mascarar o vínculo empregatício. Aliás, a legislação brasileira 

legitima essa situação (vide o caso do TAC-agregado na subseção 3.1.2.2). 

Por isso, acredita-se que o que, realmente, explica a natureza trabalhista da 

subordinação é a relação de ajenidad, conceito desenvolvido por Olea, que aprimorou a noção 

de alienação do trabalho para caracterizar o trabalho por conta alheia (trabalho subordinado). 

Como visto na subseção 2.2.8, na relação de trabalho subordinado, em razão de 

um contrato, o trabalhador voluntariamente aliena, de forma originária, ou seja, antes mesmo 

da execução do trabalho, os frutos125 deste ao empregador. Essa é a relação de ajenidad, que é 

a essência definidora, ou melhor, é a causa do contrato de trabalho, do qual a subordinação 

trabalhista é efeito, consequência. 

Pelo conceito de ajenidad, no trabalho por conta alheia (trabalho subordinado), 

os frutos do trabalho são atribuídos, desde o momento da produção, à pessoa distinta daquela 

que a executa. A ajenidad é a “aquisição originária de propriedade dos frutos do trabalho 

alheio”, que é a essência da relação empregatícia (MERÇON, 2012, p. 149). 

Segundo Merçon (2012, p. 151), como a essência da relação de emprego é a 

aquisição, desde o momento da produção, do fruto do trabalho do trabalhador pelo tomador, 

para que isso aconteça, é necessário que, simultaneamente àquela aquisição, ocorra outra, 

envolvendo o trabalho enquanto atividade (força ou capacidade de trabalho). Melhor dizendo, 

na aquisição originária dos frutos do trabalho, a aquisição não se limita ao resultado, envolve 

antes o uso do trabalho vivo (força de trabalho em ação ainda não materializada). Por isso, por 

meio do contrato de trabalho, o empregado assume voluntariamente uma obrigação de fazer 

da qual decorre um fato: a alienação do valor de uso do trabalho126. 

Nesse passo, o empregador, no âmago da relação de emprego, adquire, antes mesmo 

da produção, os frutos do trabalho, apropriando-se, para tanto, do valor de uso do trabalho. 

                                                           
125 A expressão “fruto” deve ser compreendida de forma ampla, alcançando o trabalho produtivo do homem, 

intelectual ou manual, consistente em um bem ou em um serviço, valioso por si mesmo ou associado ao 
trabalho de outros. A ajenidad refere-se a “la utilidad patrimonial del trabajo”, manifestando-se na 
apropriação dos bens materiais ou no poder do adquirente (terceiro estranho ao trabalhador) dos bens 
imateriais ou serviços de designar o destino deles em seu favor ou de um terceiro (OLEA, 1983, p. 26). 

126 Conforme os conceitos de valor da economia política, a força de trabalho (energia em estado latente, aplicada 
sobre os meios de produção) ou a capacidade de trabalho (energia em estado potencial) possui valor de troca 
e valor de uso. Valor de troca “na economia capitalista, traduz-se no preço pago por ela no mercado de 
trabalho. O valor de uso do trabalho exprime sua utilidade potencial no atendimento de necessidades 
humanas, ou de um empreendimento econômico” (MERÇON, 2012, p. 151). 
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Em resumo, na relação de emprego, o empregador adquire, por contrato, o 

direito ao “trabalho prestado” e os frutos deste antes mesmos da produção (relação de 

ajenidad). Essa aquisição não se origina no direito de propriedade sobre os meios de 

produção, e sim “do contrato de trabalho e da cessão antecipada e remunerada que constitui a 

sua essência” (PORTO, 2011, p. 301). 

Dessa cessão originária, resulta uma consequência importante para o 

empregador: ele passa a ter o direito de dar ordens sobre o trabalho, objeto do contrato, do 

qual resultará os frutos de sua titularidade. A esse direito – poder empregatício – corresponde 

a subordinação do trabalhador às ordens (subordinação trabalhista). 

Fala-se, então, que a ajenidad dá origem à relação de emprego, e a 

subordinação típica trabalhista decorre dessa relação. 

Conforme pontuaram Mendes e Chaves Júnior (2007, p. 204-205), a 

subordinação jurídica, embora seja adotada como critério de caracterização da relação de 

emprego, não é sua causa e sim consequência (ou efeito). A alienidade, termo adotado pelos 

autores para designar ajenidad, é o elemento que constitui a existência e a causa da relação de 

emprego, sendo a subordinação o efeito dessa relação: 

 
[...], entre alienação e subordinação há, contudo, uma relação de causalidade, em que 
a primeira condiciona a segunda, ainda que a alienação, ela própria, seja também um 
ato ou efeito da condição do trabalho alheado. A alienação do produto do trabalho, 
ou seja, a secção entre os sujeitos da produção imediata (trabalhador) e da 
apropriação primária da mercadoria (patrão) é, pois, o ato que constitui a existência, 
inclusive jurídica, da relação de emprego, ato esse cuja causa é justamente a 
natureza da alienidade das condições de trabalho comum no capitalismo. O 
empregador é o demandador do trabalho, mas a impossibilidade de apartá-lo da 
pessoa humana conduz à relação jurídica em que o trabalhador cede o uso da sua 
energia vital e da sua atividade social. 
 

Assim, na dúvida a respeito da existência da subordinação numa relação de 

trabalho, a noção de ajenidad deve ser resgatada, para que se possa avaliar a origem da 

própria relação e, por conseguinte, identificar a natureza dos elementos que a compõem. 

Ainda mais em se considerando que ajenidad não está em desacordo com o 

ordenamento jurídico pátrio. Primeiro, porque a legislação previdenciária menciona expressamente 

o trabalho por conta própria (reverso do trabalho por conta alheia) ao definir o trabalhador 

autônomo127. Segundo, pois o parágrafo único do art. 6º da CLT, com a alteração de 2011, 

incorporou a expressão “trabalho alheio” na legislação juslaboralista. E, terceiro, se a causa do 

                                                           
127 Conforme alínea “h”, inciso V, do art. 12 da Lei n. 8.212, de 1991: 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: […]; V - como 
contribuinte individual: […]; h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de 
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (BRASIL, 1991, grifou-se). 
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contrato individual do trabalho não fosse a cessão primária dos frutos do trabalho do empregado, a 

CLT não precisaria trazer disposição específica excepcionando essa lógica: ao tratar da invenção do 

empregado realizada durante o contrato de trabalho, decorrente da sua contribuição pessoal, o art. 

454 garante ao empregado a propriedade comum do produto do seu trabalho128. 

Ao contrário do trabalho subordinado (por conta alheia), tem-se o trabalho 

autônomo (por conta própria). 

Nesse passo, se o trabalhador aliena originariamente o fruto do seu trabalho ao 

tomador (ajenidad), que o aproveita em sua organização empresarial, ele exerce trabalho por 

conta alheia. A subordinação das atividades desse trabalhador, ainda que diluída ou potencial, 

terá natureza trabalhista. 

Por outro lado, na relação de trabalho autônomo, o trabalhador permanece com 

a titularidade inicial dos frutos do seu trabalho, podendo dispor deles, posteriormente, por 

intermédio de outros instrumentos jurídicos. Nesse caso, há aquisição derivada do fruto do 

trabalho pelo tomador (MERÇON, 2012, p. 149). 

Ao alienar o fruto do seu trabalho de forma derivada, o trabalhador não aliena 

diretamente o seu trabalho. Ele exerce atividade por conta própria. 

A questão que se coloca, então, é: o trabalhador pode alienar o fruto do seu trabalho 

sem que o tomador aproprie-se da sua força ou capacidade de trabalho (valor de uso do trabalho)? 

Se houver aquisição derivada dos frutos do trabalho, sim. Para isso, o valor de 

uso do trabalho deve ser absorvido pelo próprio trabalhador e, posteriormente, o fruto do 

trabalho apropriado pelo tomador. Essa operação inverte a lógica de acumulação capitalista e 

só será possível se o trabalhador tiver estrutura produtiva própria, independente da 

organização empresarial do tomador (MERÇON, 2012, p. 154). 

Noutros termos, o trabalhador tem que ser verdadeiramente autônomo em 

relação ao tomador. Ele tem que existir independentemente do tomador. Ele deve ter 

condições de negociar no mercado os bens e serviços que produz, bem como possuir clientela 

própria, formada por tomadores e consumidores. 

Como destacou Merçon (2012, p. 155), o trabalho autônomo até pode 

apresentar uma inversão nessa lógica, o que se mostra comum atualmente no trabalho de 
                                                           
128 Art. 454 - Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua 

contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de propriedade 
comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, 
pesquisa científica. Parágrafo único. Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a 
promovê-la no prazo de um ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do 
empregado da plena propriedade desse invento (BRASIL, 1943). 

 Observa-se que a Lei n. 9.279, de 1996, traz mais detalhes a respeito da titularidade jurídica da invenção ou 
modelo de utilidade decorrente do contrato de trabalho. 
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médicos, dentistas e taxistas: “o trabalhador usufrui de instalações ou meios de produção 

alheios e usa, em proveito próprio, sua capacidade de trabalho”. Nesse caso, o trabalhador cria 

sua célula produtiva com capital alheio e, após realizar seu trabalho, repassa parte da 

produção ao proprietário do capital utilizado. Se o proprietário do capital não intervir na 

prestação dos serviços, o produto poderá ser adquirido de forma derivativa. 

Em suas palavras, essa inversão não retira a propriedade originária dos frutos 

do trabalhador: 

 
Há uma variante invertida de trabalho autônomo que vem se tornando comum no 
trabalho de médicos, dentistas e taxistas: o trabalhador usufrui de instalações ou meios de 
produção alheios e usa, em proveito próprio, sua capacidade de trabalho. Em outros 
termos, o trabalhador monta sua própria estrutura produtiva com o capital alheio e, como 
pagamento, repassa ao proprietário um percentual da produção. Também nesses casos, 
desde que efetivamente não haja ingerência do proprietário do capital na prestação, o 
produto do trabalho alheio será adquirido de forma derivativa. Mas existe a situação 
oposta, na qual o trabalhador detém os meios de produção, mas aliena ao tomador o uso 
de seu trabalho vivo. Podemos citar os exemplos do motoboy que utiliza sua motocicleta 
em serviço, do vendedor que usa o próprio automóvel, do transportador de cargas que 
trabalha em seu próprio caminhão, do teletrabalho e outras espécies de trabalho em 
domicílio (MERÇON, 2012, p. 155). 
 

Por outro lado, se o trabalhador detém os instrumentos de trabalho ou os meios 

de produção, mas aliena diretamente sua força ou capacidade de trabalho ao tomador, não há 

autonomia. Isso é fácil de ser detectado, por exemplo, no trabalho a domicílio. 

Por isso, a detenção dos meios de produção, por si, não caracteriza o trabalho 

autônomo:  

 
Não basta, portanto, para caracterizar a autonomia da prestação, que o trabalhador 
detenha os meios de produção. Se ele se vincular a um tomador, não negociando 
com sua própria clientela os bens ou serviços por ele produzidos, aquela estrutura 
será mero prolongamento ou anexo da atividade econômica do tomador. O mesmo 
irá ocorrer se houver interferência do tomador no modo de realização da prestação 
(MERÇON, 2012, p. 154-156). 
 

No que toca ao trabalho imaterial, por ele não demandar estrutura produtiva 

material, a análise da apropriação do seu produto torna-se mais delicada, mas não impossível. 

Deve-se investigar se o tomador apropriou-se do produto do trabalho imaterial (exemplo, arte, 

mídia, software, marketing, etc.) “ou também do uso da capacidade cognitiva ou criativa do 

trabalhador, ou seja, desses atributos em atividade”. Se houver apropriação somente do 

produto do trabalho imaterial, a autonomia revela-se (MERÇON, 2012, p. 154-156). 

Se a capacidade de trabalho for utilizada como elemento de produção do 

tomador, ou seja, for introduzido diretamente na cadeia produtiva deste para consecução dos 
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seus objetivos, haverá aquisição originária da força de trabalho do obreiro. A subordinação 

trabalhista surgirá como efeito dessa relação. 

Nesse passo, para aferir o trabalho autônomo, é necessário averiguar se não 

existe relação de ajenidad, o que demanda que o trabalhador assuma os riscos do negócio, 

detenha os meios de produção, negocie os bens ou serviços produzidos, não sofra ingerência 

no modo de realização da prestação. 

Noutro termos, o trabalhador autônomo legítimo deve deter estrutura produtiva 

autônoma em relação à dinâmica do tomador de serviços, deve organizar suas atividades e 

realizá-las com liberdade, deter os meios de produção e, “como um pequeno empresário-

produtor”, assumir os riscos do negócio (MERÇON, 2012, p. 154-155). Nesse caso, mesmo 

que existam diretivas do tomador, que não se confundem com ingerência na organização 

produtiva do trabalhador (a evidenciar subordinação trabalhista típica), será possível falar em 

subordinação não trabalhista (ou subordinação empresarial ou coordenação). 

Assim, o conceito de ajenidad, ainda que indiretamente, confere segurança 

para a classificação da relação de trabalho autônomo, por conseguinte, da relação de trabalho 

parassubordinado, afastando a subordinação trabalhista e evitando o falso autônomo ou falso 

trabalhador independente. 

Melhor dizendo, se, na relação de trabalho, seja ela autônoma ou de emprego, é 

possível a inserção dos frutos do labor do trabalhador na organização empresarial do tomador 

e se, na relação de trabalho autônomo, é possível haver subordinação, esses dois critérios, 

isoladamente, não se mostram suficientes para estabelecer a diferença entre a relação de 

emprego e relação de trabalho autônomo na zona cinzenta, muito menos para delimitar a 

relação de trabalho parassubordinado (enquanto espécie de trabalho autônomo). A ajenidad, 

portanto, poderá contribuir para distinguir a natureza da subordinação: subordinação jurídica 

(típica da relação de emprego) ou coordenação (subordinação não trabalhista). 

Na análise da relação de trabalho, em havendo dúvida a respeito da natureza da 

subordinação, pela ausência de elementos fáticos nítidos que demonstrem a subordinação jurídica 

clássica, o esclarecimento poderá ser alcançado com o critério da ajenidad, cuja presença revelará 

a natureza trabalhista da subordinação. Daí, repita-se, a importância da dimensão integrativa da 

subordinação trabalhista apresentada por Porto, que contempla o critério da ajenidad. 

Se os frutos do trabalho (bens ou serviços) são do trabalhador e ele os negocia 

com o tomador, o que demanda a detenção dos meios de produção, a não ingerência no modo 

de prestar os serviços e assunção dos riscos do negócio, ele será um trabalhador autônomo. 
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Nessa condição, se, na relação jurídica, ele for parte hipossuficiente, poderá ser considerado 

um trabalhador parassubordinado. 

Por isso, defende-se, neste trabalho, que, no ordenamento jurídico brasileiro, só 

se pode admitir trabalho parassubordinado se o trabalhador não alienar originariamente o 

fruto do seu trabalho ao tomador, ou seja, se for um legítimo trabalhador autônomo. Caso 

contrário, em razão das peculiaridades dessa relação (pessoalidade, continuidade, onerosidade 

e coordenação), os elementos fáticos-jurídicos para o reconhecimento do vínculo de emprego 

estarão satisfeitos, inclusive a subordinação trabalhista. 

Não admitir isso é correr o risco de dar classificação jurídica diversa para o 

mesmo fato, permitindo que o trabalhador aliene diretamente sua força ou capacidade de 

trabalho, submetendo suas atividades às diretivas do tomador, que irá aproveitá-las em sua 

organização empresarial, atribuindo-lhe, juridicamente, denominação distinta da relação de 

emprego (v.g., relação de colaboração). Isto é, substitui-se palavras na tentativa de dizer que o 

tomador, formalmente, não exerce poder empregatício sobre as atividades do trabalhador, não 

havendo subordinação trabalhista, e sim coordenação. 

Como destacou Maior (2007, p. 46), com o qual se concorda neste ponto, 

admite-se denominação distinta para verdadeiras relações de emprego, legitimando o 

“trabalhador minotauro”, uma figura mais próxima do mitológico do que da realidade, “um 

trabalhador que ostenta uma autêntica condição de empregado e a quem se conferiu apenas 

uma aparência de independência”. 

 

3.2.1.2 Hipossuficiência econômica 

 

Visto que, para evitar o esvaziamento do Direito do Trabalho, o trabalho 

parassubordinado deve ser compreendido como uma espécie de trabalho autônomo, surgem 

outros questionamentos: o que o distingue do gênero? O que justifica a proteção trabalhista 

diferenciada? Essa distinção não fere o princípio da isonomia? 

Conforme analisado na seção 1, com a revolução tecnológica, a nova organização 

da produção, a desconcentração e a horizontalização das empresas, estas passaram a articular-se 

em rede e a adotar, de forma mais acentuada, trabalhos “não-padrão” (atípicos: temporários, 

autônomos, de meio expediente, subcontratados, entre outros). As relações de trabalho atípicas 

passaram a ser defendidas e, com amparo nas propostas flexibilizadoras do Direito do Trabalho, 

tornaram-se uma característica proeminente nos mercados de trabalho em todo o mundo 

(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2016, p. 247). 
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Além disso, houve um aumento na contratação de trabalhadores, considerados 

autônomos, com uma característica singular: a dependência econômica com relação aos 

tomadores de serviços. Esse fenômeno social fundamentou a discussão a respeito do trabalho 

parassubordinado. 

A expansão do trabalho autônomo, mais especificamente o parassubordinado, 

não passou desapercebida pela doutrina, que a trouxe para discussão, lançando dúvidas sobre 

sua real existência. Nesse sentido, destacou Porto (2008, p. 141): 

 
Na base da idealização da parassubordinação está a idéia de que houve, nos últimos 
tempos, uma expansão do trabalho autônomo, sobretudo de uma forma particular 
deste, em que o obreiro depende sócio-economicamente do seu tomador, pois 
trabalha para este de forma continuada e obtém nessa relação a fonte principal de 
sua renda. Todavia, essa suposta expansão do trabalho autônomo deve ser 
problematizada: ela de fato ocorreu? Ou, na verdade, houve uma expansão não real, 
mas jurídica, dessa forma de trabalho, isto é, relações que até então eram 
enquadradas como subordinadas passaram a ser consideradas autônomas, em 
especial parassubordinadas? 
 

Aliado a esses questionamentos, que apontam uma tendência dos novos 

modelos de gestão produtiva e da mão de obra adotarem o trabalho autônomo para escapar 

dos custos do emprego, referida autora, analisando as tutelas garantidas aos trabalhadores 

parassubordinados em outros ordenamentos jurídicos, destacou ser elas muito inferiores 

àquelas que alcançam os empregados (trabalhadores subordinados), e mais, que a diferença 

entre essas categorias de trabalhadores não seria razoável para justificar a diversidade na 

proteção, ferindo o princípio da igualdade e representando uma verdadeira “via de fuga” da 

aplicação das normas trabalhistas (PORTO, 2008, p.145). 

Lembrando a doutrina e a jurisprudência alemãs, Porto (2008, p. 145) ressaltou 

que o princípio da isonomia decorre do princípio geral de Justiça e consiste na contenção do 

arbítrio, devendo nortear a atuação estatal em todos os níveis, inclusive no âmbito legislativo. Por 

isso mesmo, “a paridade ou a diferenciação operada pelo legislador deve se assentar em uma base 

efetiva de justificação, em uma razão necessária, suficiente”. Se, na base da igualdade ou da 

diferença de tratamento legal, não existe razões objetivas ou motivação plausível, ou seja, “razão 

objetiva suficiente”, o ato é arbitrário. Nesse sentido, complementou: 

 
Tanto a diferença, quanto a igualdade de tratamento, devem ser assentadas em 
razões objetivas, em motivos plausíveis. Essa dupla vertente do princípio da 
igualdade foi sedimentada pelos juízes alemães como “a obrigação de não tratar o 
que é essencialmente igual de forma arbitrariamente desigual, e de não tratar o que é 
essencialmente desigual de forma arbitrariamente igual” (PORTO, 2008, p. 146). 
 

Nessa perspectiva, Porto (2008, p. 147) criticou o tratamento legal diferenciado e 

menos protetivo conferido ao trabalhador parassubordinado. Primeiro, porque amparada na 
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redução do conceito de subordinação jurídica à heterodireção forte e constante (acepção clássica), 

o que afasta da proteção laboral verdadeiras relações de emprego. Segundo, porque a dependência 

econômica do trabalhador não é razão objetiva suficiente para justificar a tutela seletiva. 

Na sua leitura, a razão de ser das tutelas trabalhistas reside na “hipossuficiência 

do obreiro”, que está presente tanto na relação de trabalho parassubordinado quanto na 

relação de emprego. Se as duas categorias de trabalhadores são hipossuficientes, elas devem 

receber a mesma proteção. Assim, a atuação legislativa que confere tratamento diferenciado 

ao trabalho parassubordinado é arbitrária e implica retrocesso das condições “sócio-jurídicas” 

do trabalhador (PORTO, 2008, p. 147). 

Com efeito, como visto na seção 2, nos ordenamentos jurídicos que deram 

tratamento legal ao trabalhador parassubordinado, a diferença na proteção deste em relação ao 

trabalhador subordinado continua sendo grande. Não houve avanço na extensão de direitos 

trabalhistas ao trabalhador parassubordinado, e sim um movimento de afastamento dele do 

Direito do Trabalho. 

Apesar disso, analisando a discussão sob outro enfoque, tem-se que o 

tratamento diferenciado do trabalho parassubordinado, enquanto verdadeiro trabalho 

autônomo, poderá respeitar, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da isonomia e 

contribuir para o alcance do trabalho digno, que, conforme a OIT, é o grande desafio das 

relações de trabalho no mundo (2016, p. 3). 

Realmente, na zona cinzenta em que pende a celeuma a respeito da correta 

identificação do trabalho autônomo, existem os falsos autônomos, fruto de uma classificação 

equivocada, mas também existem os verdadeiros (PERULLI, 2003, p. 15-16). E esses 

legítimos trabalhadores autônomos, na nova forma de organização da produção, podem ter os 

frutos dos seus trabalhos inseridos na cadeia produtiva dos seus clientes (tomadores) e, dentro 

das respectivas relações jurídicas, que têm cunho essencialmente econômico, ficar numa 

situação de hipossuficiência, justificando a proteção do Direito do Trabalho. 

Para parte da doutrina, a dependência econômica é um critério definidor da 

relação de trabalho parassubordinado e decorre da exclusividade da prestação de serviços pelo 

trabalhador a um único cliente ou da obtenção da maior parte da sua remuneração de um 

deles. Esse posicionamento foi positivado pela legislação espanhola. 

Fala-se, também, que, como o produto do labor do trabalhador 

parassubordinado só interessa a um beneficiário, e aquele não consegue ou não pode negociá-

lo no mercado, tem-se uma espécie de “domínio”, que pressupõe a integração funcional do 

trabalhador autônomo na organização produtiva do tomador, o que o coloca numa situação 
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semelhante, mas não igual, ao do trabalhador subordinado, para quem há uma inserção 

estrutural na dinâmica da organização e funcionamento do tomador de serviços 

(BULGUERONI, 2011, p. 42). 

Essas compreensões não são satisfatórias, pois, apesar de apontarem a 

hipossuficiência do trabalhador parassubordinado, mais especificamente a sua dependência 

econômica em relação a um tomador, não justificam a tutela diversa daquela conferida à 

relação de emprego, muito menos a sua exclusão do Direito do Trabalho. 

Na relação de trabalho lato sensu
129, o objeto imediato é o trabalho do ser 

humano130, e o objeto mediato é o fruto dele. Como relação jurídica, ela é constituída de pelo 

menos dois sujeitos e um objeto. E mais, existe se esse objeto mediato (o fruto do trabalho) 

puder ser transferido de uma parte (trabalhador) para a outra (consumidor ou tomador).  

Por isso, na relação de trabalho, o trabalho, subordinado ou não, tem um 

objetivo econômico – os frutos, que são consumidos, de imediato, pela necessidade do 

consumidor (relação de consumo), exaurindo o valor de uso da força de trabalho, ou são 

inseridos na organização produtiva do tomador, detentor de meios para aproveitá-los, isto é, 

destiná-los à produção de valor de troca131. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, indiretamente, o trabalho prestado pelo 

trabalhador autônomo pode ser inserido e aproveitado pela cadeia produtiva do tomador, sem 

que isso signifique, por si, subordinação trabalhista. Ademais, pode-se afirmar que a relação 

de trabalho tem cunho essencialmente econômico. 

Posto isso, e avançando, vale destacar que, no âmago da relação de trabalho, 

uma das partes pode encontrar-se numa situação de hipossuficiência. 

Como observou Merçon (2010, p. 139), em toda relação jurídica, a 

hipossuficiência de uma das partes deve ser avaliada dentro da respectiva relação, tomando 

                                                           
129 Em razão da dinâmica social, há uma multiplicidade de relações jurídicas que têm por objeto imediato o 

trabalho humano. Por isso, falar-se em relação de trabalho lato sensu. 
130 Segundo Delgado (2010, p. 265-266), o termo “trabalho” é inerente à pessoa natural. O termo “serviço” é 

mais amplo e engloba o trabalho. Por isso, considera-se “prestação de serviços” um conceito mais amplo que 
“prestação de trabalho”. O prestador de serviços pode ser pessoa jurídica, o prestador de trabalho somente 
pessoa física. Até porque, mais especificamente, a palavra “trabalho” “refere-se a dispêndio de energia pelo 
ser humano, objetivando resultado útil (e não dispêndio de energia por seres irracionais ou pessoa jurídica)”. 

131 Para Merçon (2007, p. 122), apenas nessa última hipótese, tem-se relação de trabalho lato sensu. Buscando 
distinguir a relação de trabalho lato sensu da relação de consumo, ele partiu da premissa de que o “serviço 
prestado por pessoa física a ente produtivo, de forma onerosa, configura sempre relação de trabalho (ainda 
que eventual)”. Assim, formulou a seguinte proposta de relação de trabalho lato sensu: “Caracteriza relação 
de trabalho a prestação onerosa de serviço por pessoa física em proveito de pessoa jurídica, profissional 
liberal, instituição sem fins lucrativos ou outro ente que produza bens ou serviços para o mercado. Parágrafo 
único. Não descaracteriza a relação de trabalho a constituição de pessoa jurídica para a prestação de serviços 
intelectuais, científicos ou artísticos, desde que seu titular preste pessoalmente os serviços, ainda que 
contando com auxiliares”. 
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por referência os sujeitos envolvidos. Por isso, um trabalhador poderá ser considerado 

“hipossuficiente em uma relação jurídica e autossuficiente em outra, alienando seu trabalho a 

uma organização produtiva, no primeiro caso, ou fornecendo o serviço diretamente ao 

consumidor, na segunda hipótese”. 

Na relação de trabalho, a desigualdade econômica que debilita o trabalhador 

decorre do fato de, no âmago da relação, ele não ter meios suficientes para produzir para o 

mercado de consumo. O obreiro dispende sua força de trabalho e entrega o fruto do seu labor 

ao tomador, detentor da organização empresarial, que lhe dá destinação produtiva (MERÇON, 

2010, p. 139). 

Segundo Cesarino Júnior (1993, p. 31-32), do ponto de vista econômico, os 

homens dividem-se em “hipossuficientes”, “auto-suficientes” e “hipersuficientes”. 

Hipossuficientes são os “não-proprietários”, que possuem só sua força de trabalho. Os auto-

suficientes são os proprietários “de capitais, imóveis, mercadorias, maquinarias, terras”. Os 

hipersuficientes são os “auto-suficientes em posição econômica superior”. O hipossuficiente, 

em relação ao auto-suficiente, está numa situação de “hipossuficiência absoluta”, por 

depender do produto do seu trabalho para viver132. O auto-suficiente, em relação ao 

hipersuficiente, está numa situação de “hipossuficiência relativa”, pois pode ser eliminado da 

concorrência por este. 

Assim, na relação de emprego, o empregado sempre está numa situação de 

hipossuficiência (absoluta). Na relação de trabalho autônomo, o trabalhador pode ficar numa 

situação de hipossuficiência (relativa) com relação ao tomador, na medida em que o fruto do 

seu trabalho integrar a cadeia de produção deste, que o retira do mercado de consumo e dá a 

ele destinação produtiva, auferindo lucro e realizando seus próprios objetivos. 

Evidentemente, essa hipossuficiência econômica alcança a “condição humana 

do trabalhador”, que se mistura ao trabalho, objeto da relação, do qual ele depende para sua 

subsistência e de sua família. Além disso, a condição de hipossuficiência do trabalhador 

revela-se de outras formas, “desde a constrição de sua vontade até a posição vulnerável na 

negociação do contrato e exigência de seu cumprimento”. Essa situação mostra-se mais 

perceptível nas formas de trabalho em que há subordinação jurídica (v.g., relação de emprego, 

trabalho avulso, estágio etc), mas também pode estar presente, “ainda que de forma rarefeita 

ou oblíqua, no trabalho autônomo alienado a um tomador” (MERÇON, 2010, p. 139). 

                                                           
132 Segundo o autor, subentende-se na expressão “viver”, “todos os aspectos de uma existência humana normal, 

isto é, alimentação, vestuário, habitação, transporte, higiene, educação, recreação e previdência” satisfatórios 
para o indivíduo e sua família (CESARINO JÚNIOR, 1993, p. 34). 
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Como visto na seção 1, apesar das previsões catastróficas sobre o fim do 

trabalho, este não perdeu sua importância para o capitalismo contemporâneo. 

Aprofundando um pouco mais, pode-se dizer que, mesmo com todas as 

alterações sociais, políticas e econômicas que afetaram as relações laborais, a essência da 

relação jurídica que envolve o trabalho, com exceção das prestações de serviços que se 

enquadram como relação de consumo133, continua sendo a expropriação do trabalho alheio 

com finalidade produtiva. 

O trabalho produtivo já não se restringe à atividade humana incorporada em 

mercadoria palpável, até porque o trabalho intelectual consegue produzir mais valor 

econômico do que aquele trabalho material. Mesmo na indústria, o trabalho intelectual 

consegue potencializar a produção dos bens materiais.  

Inegavelmente, o trabalho humano (material ou imaterial) continua essencial 

para a produção capitalista. A diferença é que já não é tão fácil identificar o valor-trabalho no 

preço do produto, pois ele se mistura a outros fatores de produção. Apesar disso, continua 

influindo no preço do produto pelo mercado e, consequentemente, gerando lucro ao 

capitalista. Consequentemente, a lógica da extração da mais-valia subsiste com características 

peculiares na “pós-indústria” – ela não é mensurável e é potencial: 

 
Partindo-se da premissa de que todas as forças produtivas têm o potencial de influir 
na estipulação do preço do produto pelo mercado – e, por conseguinte, na geração 
do lucro do capitalista –, e reduzindo-se a análise ao trabalho vivo, deduz-se que a 
lógica da extração de mais-valia subsiste no capitalismo contemporâneo. Apenas, a 
mais-valia pós-industrial será sempre não-mensurável (ainda que se trate de 
produção material, que terá, de todo modo, algum traço ou componente imaterial, 
além de sujeitar seu valor de troca às flutuações do mercado). Será, ainda, mais-valia 
potencial, que decorre do fato de o capitalista ter à sua disposição a força de trabalho 
alheia, com a potencialidade de extrair dali um produto excedente, do qual se 
apropria. Por outro lado, será extraível de todo e qualquer trabalho alienado à 
produção capitalista, seja ele material ou imaterial; braçal, afetivo ou intelectual 
(MERÇON, 2005, p. 119-120; 2007, p. 102-103). 
 

Diferentemente das premonições, o trabalho humano não perdeu sua relevância 

no mundo contemporâneo, e sim, em razão das mutações do capitalismo, tornou-se 

multifacetado (ANTUNES, 2014, p. 50). As suas novas formas de manifestação, que não se 

resumem ao trabalho manual direto, não as tornaram prescindíveis para o processo capitalista. 

Além disso, ainda que imaterial, “interativo em redes de comunidades da 

Internet”, o trabalho não subverteu “a lógica capitalista que perdura desde a Revolução 

                                                           
133 Assim considerada como aquela em que o consumidor não possui meios de produção para apropriar-se do 

trabalho prestado sem subordinação, razão pela qual apenas consome o resultado do serviço, merecendo a 
tutela consumerista específica. Nessa relação, o hipossuficiente é o consumidor, e não o prestador de serviços 
(MERÇON, 2010, p. 144). 
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Industrial: a separação entre os trabalhadores e o produto do seu trabalho”. Isso não aconteceu 

nem nos países desenvolvidos, quanto mais nos países periféricos (mesmo os emergentes), 

nos quais prolifera e intensifica-se o trabalho menos qualificado, que foi transferido daqueles 

para estes (MERÇON, 2007, p. 100). 

Por isso, na essência da relação de trabalho, inclusive no trabalho autônomo, é 

possível identificar a alienação e o estranhamento. 

Decorrente da lógica capitalista, segundo a qual os meios de produção não são 

propriedade de quem produz, a alienação do trabalho significa que o resultado do trabalho 

(fruto) não pertence ao trabalhador (separa este do produto do seu trabalho). O estranhamento 

do trabalho significa que o trabalho alienado reduz-se a meio de subsistência, deixa de ser 

uma forma de realização pessoal e social; a força de trabalho vira mercadoria (separa o 

trabalhador da sua força de trabalho) (MERÇON, 2007, p. 108-109). 

O estranhamento apresenta-se com toda intensidade no trabalho subordinado, 

em que o trabalhador aliena, antes mesmo da execução, o fruto do seu trabalho e, por 

conseguinte, “aliena diretamente sua força de trabalho, submetendo o modo de ser da 

prestação ao poder diretivo do empregador” (MERÇON, 2007, p. 109). 

No trabalho autônomo, o verdadeiro trabalhador autônomo detém os meios de 

produção, presta os serviços por conta própria e aliena o fruto do seu trabalho a consumidores 

ou tomadores de serviços. Quando o tomador ativa o fruto do trabalho do trabalhador 

autônomo nos seus meios de produção, tem-se “caracterizado o trabalho em proveito 

econômico alheio”. Há alienação indireta da força de trabalho desse trabalhador. O tomador 

não fiscaliza o trabalho, controla a qualidade e a quantidade do produto (MERÇON, 2007, p. 

112-113). 

Sob esse enfoque, há a exploração da força de trabalho em proveito alheio 

quando o trabalhador, seja subordinado ou não, aliena o fruto do seu trabalho ao tomador, que 

o incorpora na sua organização empresarial com “potencial proveito ou excedente econômico 

em seu favor” (finalidade produtiva). Essa finalidade produtiva ocorre quando o tomador tem 

“a capacidade de dispor da força de trabalho contratada, ou de outra forma se apropriar do 

trabalho alheio” (MERÇON, 2007, p. 107-108). 

O obreiro, nessa condição, tem a sua força de trabalho explorada, sendo 

absorvido por uma situação de hipossuficiência econômica, que decorre da própria relação e 

independe da situação financeira das partes. E essa hipossuficiência inspira a vocação 

protetiva do Direito do Trabalho. 
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Nesse sentido, pode-se dizer que a hipossuficiência econômica na relação de 

trabalho autônomo revela-se quando o trabalhador dispõe do fruto do seu trabalho ao tomador 

que o insere na sua organização empresarial, dando-lhe destinação produtiva: 

 
A alienação da força de trabalho define a subordinação trabalhista. É traço distintivo 
não apenas da relação empregatícia, mas de outras espécies de relação de trabalho 
trazidas para a competência trabalhista pela EC 45/04, como o trabalho eventual em 
proveito de empresa e o estágio de estudante. O trabalhador autônomo, por sua vez, 
opera os meios de sua própria produção, mas será hipossuficiente em uma relação de 
trabalho toda vez que alienar, não sua força de trabalho (ou não seria um genuíno 
autônomo), mas o produto daquele trabalho à cadeia produtiva de um tomador 
(MERÇON, 2010, p. 139). 
 

Essa hipossuficiência justifica a proteção do trabalhador autônomo pelo Direito 

do Trabalho. 

Como lembrou Merçon (2010, p. 138), o “trabalho hipossuficiente é o que 

carece de tutela do direito laboral”, de uma proteção especial com “eficácia horizontal, ou 

seja, entre as partes da relação jurídica”. 

Assim, se, no verdadeiro trabalho autônomo, é possível detectar a hipossuficiência 

econômica, decorrente da integração do fruto do labor do trabalhador na organização empresarial 

do tomador (exploração – indireta – da força de trabalho), aquele passa a ser merecedor de uma 

tutela especial, que, reequilibrando a dissonância de poderes entre as partes, confira-lhe direitos 

trabalhistas, sem que isso implique violação ao princípio da isonomia. 

Existe, sob essa perspectiva, uma razão objetiva suficiente: verdadeiro trabalho 

autônomo hipossuficiente, isto é, o trabalhador aliena, de forma derivada, os frutos do seu 

trabalho ao tomador, que os insere em sua dinâmica empresarial, dando-lhe destinação 

produtiva, revelando, no interior dessa relação jurídica, a hipossuficiência do obreiro, que 

impõe a tutela trabalhista. 

Esse entender mostra-se consonante com o ordenamento jurídico brasileiro, 

pois não esvazia o Direito do Trabalho e viabiliza a tutela desigual de trabalhadores na 

medida de suas desigualdades, incentivando a busca pelo trabalho digno, que privilegia o 

trabalhador enquanto fim em si mesmo. 

Segundo a OIT, o trabalho digno (decent work) é um trabalho produtivo, não 

discriminatório, seguro e que gera remuneração justa e proteção social das famílias. E mais, é 

um trabalho que possibilita o desenvolvimento pessoal do trabalhador e sua integração social, 

a liberdade de expressão e de influir, isolada e coletivamente, nas decisões que afetam as suas 

vidas (2016, p. 3). 
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Indo além, Gabriela Delgado (2015, p. 180), observando que o trabalho só 

pode ser considerado digno se ele não violar “o homem enquanto fim em si mesmo”, lembrou 

que à pessoa humana não se concede a dignidade, vez que esta é uma qualidade intrínseca 

dela. Essa qualidade deve ser reconhecida e protegida pelo Estado, pois a sua violação ocorre 

na dinâmica das relações sociais. Por isso mesmo, nessas relações, inclusive, as trabalhistas, 

“deve ser vedada a violação da dignidade, o que significa que o ser humano jamais poderá ser 

utilizado como objeto ou meio para realização do querer alheio”. 

Assim, o Estado na adoção de seus atos deve observar o ser humano enquanto 

pessoa, um fim em si mesmo, e não instrumento para alcançar determinada finalidade. 

A valoração do homem deve dar-se pela sua qualidade de ser humano, e não pela 

sua utilidade. Por essa mesma razão, deve “participar da riqueza social”, estabelecida, segundo a 

noção Kantiana, por um critério de justiça social, que deve guiar-se pelos seguintes parâmetros: 

 
[…]: aqueles que podem contribuir diretamente para formação da riqueza social 
devem receber contraprestações pelo produto do seu trabalho individual, para que 
possam prover suas necessidades básicas; aqueles impossibilitados de participar 
ativamente da produção da riqueza social também devem partilhá-la por razões 
éticas, […] (DELGADO, Gabriela, 2015, p. 181). 
 

Sob esse enfoque, considerando o valor da dignidade o sustentáculo de todo trabalho 

humano, Gabriela Delgado (2015, p. 182-189) defendeu que os direitos fundamentais indisponíveis 

relacionados ao trabalho devem ser garantidos a todo trabalhador. Asseverou que todo trabalho deve 

ser tutelado pelo Direito do Trabalho, via regulamentação jurídica, tomando os direitos 

fundamentais indisponíveis como patamar mínimo de tutela da dignidade do trabalhador. Propôs, 

então, a concessão desses direitos a todo e qualquer trabalhador em conformidade com a relação de 

trabalho estabelecida, o que, na sua compreensão, não significa discriminação, e sim “respeito às 

diferenças estruturais que se estabelecem no mundo do trabalho”. 

Na busca pelo redimensionamento do Direito do Trabalho, Merçon (2010, p. 

148) entendeu ser extensível direitos fundamentais indisponíveis aos trabalhadores “não-

empregados”, mas não para todos. Valeu-se, para tanto, da distinção entre “direitos sociais de 

eficácia horizontal” e “direitos sociais com eficácia vertical”. 

De acordo com o referido autor, todo direito fundamental pode ser analisado 

em diferentes perspectivas, que transcendem a divisão dos direitos fundamentais em gerações 

(MERÇON, 2010, p. 145). 

Os direitos fundamentais são classificados em dimensões ou gerações apenas 

doutrinariamente, para compreensão da evolução histórica do seu processo de concretização. 

Os direitos individuais (1ª dimensão) guardam uma dimensão negativa, tutelando a liberdade 
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e a autonomia contra os demais membros da sociedade e os atos do Estado; os direitos sociais 

(2ª dimensão) exigem prestações positivas do Estado para suprir as necessidades da pessoa 

humana e reduzir a desigualdade social; os direitos de 3ª dimensão, ligados à solidariedade, 

protegem bens jurídicos que transcendem a esfera individual (v.g., meio ambiente) 

(MERÇON, 2010, p. 145). 

Essa divisão não impõe uma separação, pois os direitos fundamentais 

complementam-se. Além disso, a depender do caso concreto, um mesmo direito fundamental 

pode ser tratado em perspectivas argumentativas diferentes (MERÇON, 2010, p. 145). 

Sob esse enfoque, os direitos fundamentais trabalhistas podem ser analisados 

como direito individual, social ou de 3ª dimensão. Por exemplo, o direito fundamental ao 

trabalho digno pode ser analisado enquanto direito individual (que impõe prestações negativas 

na defesa da liberdade e autonomia individual), direito social (que impõe prestações positivas 

visando atenuar desigualdades sociais) ou direito fundamental de 3ª geração (que trata de 

temas que transcendem a esfera individual). 

Quando os direitos fundamentais do trabalho são exigíveis no âmbito das 

relações jurídicas entre particulares ou, como destacou Sarlet (2012, p. 383), “quando os 

direitos fundamentais exercem sua eficácia vinculante [...] na esfera jurídico-privada”, tem-se 

a denominada eficácia horizontal (ou privada) dos direitos fundamentais. 

É isso que se dá com os direitos sociais dos trabalhadores dispostos no art. 7º 

da CF que, ao invés de serem exigidos do Estado, são impostos aos particulares (contratantes 

dos serviços). 

Analisando o art. 7º da CF, Merçon (2010, p. 148) observou que ele estende 

direitos sociais aos trabalhadores, conceito mais amplo que o de empregado ou outro 

trabalhador subordinado (v.g., trabalhador avulso). 

Esses direitos sociais, que impõem prestações positivas para reduzir 

desigualdades na relação capital-trabalho, por força da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, devem ser observados pelas partes em toda relação de trabalho em que houver 

hipossuficiência do trabalhador, ou seja, nas relações em que houver prestação de serviços, de 

forma onerosa, pelo trabalhador em proveito do tomador, que possui os meios de produção 

para aproveitar o fruto dele. 

Até porque, nessa relação de trabalho (em que há hipossuficiência), existe uma 

relação de poder econômico desigual que ameaça as liberdades do trabalhador e impõe uma 

proteção contra ataques da parte mais forte. Essa situação de desigualdade vincula as partes 
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contratantes aos direitos fundamentais, tal como se houvesse uma relação entre particulares e 

Poderes Públicos. Nesse sentido, pontuou Sarlet (2012, p. 386;389): 

 
[...] no Estado social de Direito não apenas o Estado ampliou suas atividades e 
funções, mas também a sociedade cada vez mais participa ativamente do exercício 
do poder, de tal sorte que a liberdade individual não apenas carece de proteção 
contra os Poderes públicos, mas também contra os mais fortes no âmbito da 
sociedade, isto é, os detentores do poder social e econômico, já que é nesta esfera 
que as liberdades se encontram particularmente ameaçadas, como dão conta, entre 
tantos outros, os exemplos dos deveres de proteção na esfera das relações de 
trabalho e a proteção dos consumidores. [...]. No âmbito da literatura jurídica 
destacam-se duas constelações distintas, no que tange aos destinatários da 
vinculação dos direitos fundamentais na esfera privada, quais sejam, as relações 
(manifestamente desiguais) que se estabelecem o indivíduo e os detentores do poder 
social, bem como a relação entre os particulares em geral, caracterizadas por virtual 
igualdade já que situadas fora das relações de poder. Precisamente no que diz 
respeito à primeira alternativa, constata-se a existência de relativo consenso a 
respeito da possibilidade de se transportarem diretamente os princípios relativos à 
eficácia vinculante horizontal dos direitos fundamentais para a esfera privada, já que 
se cuida induvidosamente de relações desiguais de poder, similares às que se 
estabelecem entre os particulares e os Poderes públicos. Relativamente à 
intensidade, sustenta a doutrina majoritária que a vinculação dos particulares aos 
direitos fundamentais – em se tratando de detentores de poder social – será também 
equivalente à que se verifica no caso dos órgãos estatais. [...]. 
 

Por conseguinte, quando o trabalhador autônomo aliena o produto do seu 

trabalho ao tomador, que o incorpora em sua cadeia de produção com finalidade produtiva, 

podem ser impostas obrigações a este em benefício daquele. Essa tutela justifica-se pela 

hipossuficiência econômica do trabalhador, cuja dignidade deve ser protegida na perspectiva 

do direito individual, do direito social e do direito de 3ª geração134. 

                                                           
134 Há decisões judiciais que, com amparo no princípio da dignidade humana e no valor social do trabalho, têm 

atribuído ao tomador, em relações de trabalho autônomo, obrigações decorrentes da eficácia horizontal de 
direitos fundamentais, carreando-lhe o dever de reparar danos sofridos pelo trabalhador autônomo 
hipossuficiente, cujo produto dos serviços beneficia sua cadeia produtiva. A título de exemplo, segue ementa 
de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que ilustra esse entendimento: 

 RECURSO DE REVISTA. TRABALHADOR AUTÔNOMO/PEQUENO EMPREITEIRO. ACIDENTE DE 
TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA 
EMPRESA CONTRATANTE. 1. A condição de trabalhador autônomo não afasta a incidência dos princípios 
fundamentais da dignidade humana e do valor social do trabalho consagrados na Constituição da República 
(art. 1º, III e IV). Por sua vez, a natureza autônoma da relação de trabalho não se mostra incompatível com a 
responsabilidade civil da empresa contratante pelo acidente de trabalho ocorrido na execução do serviço 
contratado. 2. Na hipótese vertente, a Corte de origem, valorando o conjunto fático-probatório, firmou 
convicção acerca da caracterização da responsabilidade objetiva da demandada em reparar o dano sofrido 
pelo trabalhador. 3. Os fatos delineados no acórdão recorrido, quais sejam o dano (morte do trabalhador 
autônomo, marido e pai dos autores) e o nexo causal (acidente de trabalho ocorrido no desempenho da 
atividade contratada - pintura do estabelecimento), autorizam o enquadramento jurídico nas disposições 
contidas no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, não havendo margem para a alegação de afronta aos 
art. 186 e 927, -caput-, do Código Civil, dispositivos que tratam da responsabilidade civil subjetiva. [...] 
Recurso de revista de que não se conhece (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 
466400-59.2009.5.12.0032. Órgão julgador: 1ª Turma. Brasília, 16 de maio de 2014. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlig
ht=true&numeroFormatado=RR%20-%20466400-
59.2009.5.12.0032&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAANVhAAE&dataPublicacao=16/05/2014&loc
alPublicacao=DEJT&query=>. Acesso em: 14 mar. 2017). 



211 

Por outro lado, se o trabalhador não for hipossuficiente na relação jurídica 

(v.g., relação de consumo), ele deve valer-se do direito individual, que assegura sua dignidade 

(v.g., incisos X e XIII do art. 5º da CF). Nessa relação, não há exploração do trabalho com 

destinação produtiva. O trabalhador é autossuficiente. E, ainda que o prestador exerça suas 

atividades de forma precária, na relação jurídica, ele não se encontra numa situação de 

hipossuficiência com relação ao cliente. Esse cliente não é verdadeiramente um tomador de 

serviços, de forma que impor-lhe obrigações de cunho trabalhista, sem que ele explore o 

trabalho alheio, subverte o Direito do Trabalho (MERÇON, 2010, p.148). 

Por isso mesmo, ainda que exerça um trabalho precário ou informal (v.g., 

engraxate, flanelinha, biscateiro), se o trabalhador não for hipossuficiente “no âmago da 

relação jurídica com os clientes, que não se apropriam de seu trabalho ou, em linguagem 

menos científica, não o exploram”, é forçoso equiparar o consumidor ao tomador e onerá-lo 

em cada prestação isolada com os encargos trabalhistas. A esse trabalhador em situação 

precária, assim como os trabalhadores hipossuficientes, aplicam-se os direitos sociais de 

eficácia vertical, concretizável pela Seguridade Social. 

Em resumo, todo trabalhador que tem o seu trabalho, direta (cessão originária 

dos frutos) ou indiretamente (cessão derivada), apropriado por um tomador de serviços 

merece proteção trabalhista, pois faz jus a direitos sociais com eficácia horizontal (imputáveis 

ao tomador). Os demais trabalhadores que não têm o seu trabalho apropriado e são carentes 

devem ser protegidos pela Seguridade Social, fazendo jus a direitos sociais com eficácia 

vertical. 

Nessa linha, Merçon (2010, p. 148) propôs o alargamento das fronteiras do 

Direito do Trabalho, mediante atuação estatal com regulamentações específicas, que estendam 

os “direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta às relações de trabalho não-

empregatícias, adaptando-os às peculiaridades de cada espécie trabalhista”. Com isso, sem 

pulverizar a tutela trabalhista e criar relações jurídicas antagônicas, poderão ser beneficiados 

vários trabalhadores, tais como o legítimo autônomo que tem “seu trabalho apropriado por um 

tomador”. 

Esses apontamentos, bastante pertinentes, demonstram que é possível 

estabelecer tutela trabalhista diferenciada para o trabalhador parassubordinado (verdadeiro 

autônomo), em razão da sua hipossuficiência em relação ao tomador, sem desestruturar o 

Direito do Trabalho brasileiro e nem ofender o princípio da isonomia. Ao contrário, a tutela 

do trabalhador autônomo hipossuficiente dará proteção aos desiguais na medida das suas 

desigualdades, preservando a dignidade da pessoa humana. 
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Sob esse enfoque, defende-se que o trabalhador parassubordinado, enquanto 

espécie de trabalhador autônomo, e não o falso autônomo, poderá receber uma proteção 

trabalhista diferente daquela concedida ao empregado. 

Como lembrou Gabriela Delgado (2015, p. 193), a diferença na tutela não 

significa discriminações, e sim respeito à diversidade substantiva de relações de trabalho: 

 
Ressalta-se que a presença de patamares distintos de proteção não significa o 
respaldo a discriminações entre trabalhadores e tipos de relações de trabalho. 
Significa, somente, o respeito à pluralidade típica da vida social, o respeito à 
diferença substantiva entre os diversos tipos de vínculos de trabalho. 
 

A hipossuficiência econômica, portanto, pode justificar a tutela especial de 

trabalhadores parassubordinados, respeitando o princípio da isonomia e concretizando o 

trabalho digno. Claro, essa compreensão só será possível se implicar “a melhoria das 

condições de trabalho em favor do obreiro”, e não representar “a precarização da prestação de 

serviços, desenvolvida conforme interesse privado e egoístico do mercado” (DELGADO, 

2006, p. 241), tal como pretendem as propostas neoliberais de flexibilização e 

deslaboralização. 

Desse modo, respondendo os questionamentos levantados no começo desta 

subseção, em sendo o trabalho parassubordinado uma espécie de trabalho autônomo, o que, 

essencialmente, diferencia-o do gênero é a hipossuficiência econômica do trabalhador frente 

ao tomador. Essa situação de desiquilíbrio entre as partes contratantes faz incidir uma tutela 

trabalhista especial, sem que isso fira o princípio da isonomia, já que existe diferença 

substantiva entre a relação de trabalho autônomo e a relação empregatícia. 

A ideia, assim, é avançar na proteção trabalhista, para que ela alcance 

verdadeiros trabalhadores autônomos, ampliando o âmbito de incidência do Direito do 

Trabalho, em vez de promover seu esvaziamento, tal como vêm fazendo os ordenamentos 

jurídicos de outros países (v.g., a Espanha reconheceu o trabalho autônomo economicamente 

dependente, mas o afastou da proteção trabalhista). 

Visto isso, e avançando para o último problema levantado neste trabalho: seria 

possível adotar um conceito de relação de trabalho parassubordinado, expandindo os limites 

do Direito do Trabalho, sem ferir o ordenamento jurídico brasileiro? 

Com base nas observações acima, mostra-se não só possível, como necessário. 

No Brasil, como destacou Maior (2007, p. 19-20), predominam relações de 

trabalho perfeitamente tipificáveis como relação de emprego, ou, conforme pontuou Merçon 
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(2010, p. 3; 2012, p. 144), prevalece a indústria fordista, persistindo a supremacia da relação 

de emprego (em boa parte, disfarçada de trabalho precário ou informal). 

Apesar disso, existem algumas relações laborais que se situam na zona 

cinzenta. Elas têm as suas classificações jurídicas dificultadas pelas dissidências sobre o 

conceito de subordinação trabalhista, o que gera a total proteção ou o completo desamparo do 

trabalhador. 

Ademais, essa zona cinzenta, ao mesmo tempo que desperta preocupação a 

respeito da tendência de rotular-se todo trabalhador como autônomo, demonstra a existência 

de “formas genuinamente não-empregatícias de exploração do trabalho humano” que, por 

conta do capitalismo pós-industrial, tendem a aumentar (MERÇON, 2010, p. 3; MERÇON, 

2012, p. 144). 

A legislação brasileira, por sua vez, vem demonstrando a opção do Estado de 

incentivar a autonomia, via regulamentação seletiva de relações laborais, com o fim de afastá-

las do Direito do Trabalho, sem preocupação com o trabalhador, menos ainda com o vetor da 

dignidade da pessoa humana, que deve nortear a atividade legiferante. 

Assim, o reconhecimento e a caracterização da relação de trabalho 

parassubordinado revelam-se necessários para permitir a compreensão dos elementos que a 

compõem, em especial os sujeitos que a integram, viabilizar a avaliação da hipossuficiência 

do trabalhador autônomo e a necessidade de tutela estatal, com o avanço dos direitos 

fundamentais trabalhistas para além das fronteiras atuais do Direito do Trabalho. 

Não se pretende, desse modo, incentivar situações artificiosamente 

regulamentadas para dar tratamento menos favorável a verdadeiros empregados, e sim o 

preenchimento de um vazio normativo, assegurando a inclusão social, econômica e política de 

trabalhadores não empregados, que poderá auxiliar no combate à fraude e à precarização da 

relação de emprego. 

Antes de prosseguir, cabe uma adequação terminológica. Por ser uma espécie 

de relação de trabalho autônomo, marcada pela hipossuficiência econômica do trabalhador, a 

denominação relação de trabalho parassubordinado não se mostra a mais adequada, razão pela 

qual se propõe a seguinte: relação de trabalho autônomo hipossuficiente. 

 

3.2.2 Relação de trabalho autônomo hipossuficiente: conceito 

 

No Brasil, não há um conceito legal de relação de trabalho autônomo para fins 

trabalhistas. Então, toma-se os conceitos de empregador e de empregado, previstos nos art. 2º 
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e 3º da CLT, para, a contrario sensu, qualificar o trabalhador autônomo como aquele que atua 

por conta própria, assumindo os riscos das suas atividades, desempenhadas sem subordinação 

(BULGUERONI, 2011, p. 178). 

Na legislação, é possível detectar a delimitação do trabalhador autônomo para fins 

previdenciários. A Lei n. 5.890, de 1973, como observou Süssekind (2009, p. 44), apresentou 

definição legal de trabalhador autônomo, assim considerado aquele “que exerce habitualmente, e 

por conta própria, atividade profissional remunerada”. A Lei n. 8.212, de 1991, na alínea “h”, inciso 

V, do art. 12, definiu, como contribuinte individual, “a pessoa física que exerce, por conta própria, 

atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não” (BRASIL, 1991). 

Pela doutrina trabalhista, que se ocupa com a relação de emprego, o que, 

essencialmente, distingue esta do vínculo de trabalho autônomo é a ausência do elemento 

subordinação trabalhista. A autonomia é vista como antítese da subordinação (DELGADO, 

2010, p. 321-322). 

Com esse enfoque, o trabalho autônomo vem sendo considerado como aquele 

realizado por um trabalhador independente do tomador, que “conserva o poder de direção sobre a 

própria atividade, autodisciplinando-a segundo seus critérios pessoais e conveniências 

particulares”. Esse trabalhador negocia os serviços e o preço, sem fiscalização e com liberdade 

para escolher o lugar, o modo, o tempo e a forma de execução. Ele pode prestar os serviços para 

mais de um tomador e pode contar com o auxílio de terceiros (SILVA, 2004, p. 90-91). 

Esse cenário, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.467, de 2017, que prevê 

a inserção do art. 442-B135 na CLT, sofrerá alterações. Muito embora a nova disposição legal 

não tenha sido clara, a não ser no seu intuito de autonomizar o trabalhador, ela positiva alguns 

elementos que inspiram cuidados e tornaram ainda mais importante o estudo do trabalho 

autônomo hipossuficiente. 

Primeiro, o legislador previu que a contratação do trabalhador autônomo, desde 

que preenchidos os requisitos legais, afastará o vínculo de emprego, isto é, além de deixar 

para a legislação esparsa ditar as regras sobre o contrato do autônomo, satisfez-se com a 

forma. Mas, como é sabido, o preenchimento de formalidades legais não impede a persecução 

da realidade e o reconhecimento de nulidades, conforme estabelece o art. 9º do texto 

consolidado136. 

                                                           
135 Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem 

exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta 
Consolidação. 

136 Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 
aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação (BRASIL, 1942). 
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Em segundo lugar, o legislador admitiu que relações de trabalho autônomo 

desenvolvam-se com exclusividade e de forma contínua. No entanto, nada especificou a respeito 

desses requisitos, que muito aproximam o trabalho autônomo do trabalho subordinado e alavancam 

a dependência do trabalhador frente ao tomador. Aliás, se esses requisitos não forem analisados com 

o cuidado necessário, esconderão verdadeiras relações de emprego, até porque a exclusividade, em 

regra, opõe-se à independência do trabalhador autônomo, e a continuidade demanda pessoalidade e 

pode gerar um vínculo obrigacional muito próximo do empregatício. 

A relação de trabalho autônomo hipossuficiente poderá, então, auxiliar na 

compreensão desses termos, além daqueles já incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Ela é a relação de trabalho autônomo que se encontra na zona cinzenta, possuindo duas 

características essenciais: ausência de subordinação trabalhista e hipossuficiência econômica. A 

primeira, distingue-a da relação de emprego; a segunda, da relação de trabalho autônomo genérica. 

Assim, aproveitando alguns conceitos que vêm sendo importados e empregados 

pelo legislador brasileiro sem análise crítica e esclarecimentos, e com vistas a auxiliar na 

compreensão deles, pode-se dizer que a relação de trabalho autônomo hipossuficiente envolve o 

denominado regime de colaboração ou parceria e contém os seguintes elementos: pessoalidade 

preponderante, onerosidade, continuidade, coordenação e hipossuficiência econômica. 

Dissecando essa relação jurídica, passa-se à análise dos seus elementos. 

 

3.2.2.1 Pessoalidade preponderante 

 

A pessoalidade revela-se tanto na prestação de trabalho por pessoa física, 

quanto no caráter personalíssimo da obrigação de fazer, consubstanciada no trabalho humano. 

A relação de trabalho tem por objeto o trabalho que é inerente à pessoa natural. 

O trabalhador autônomo hipossuficiente, portanto, é uma pessoa física, até porque é esta a 

titular dos bens jurídicos tutelados pelo Direito do Trabalho (DELGADO, 2010, p. 270). 

Ademais, como observou Delgado (2010, p. 323), na relação de trabalho autônomo, 

principalmente quando se envolve trabalhos intelectuais, é possível a pessoalidade na realização das 

atividades. Em suas palavras, é possível que o trabalho autônomo “seja pactuado com cláusula 

rígida de pessoalidade – sem prejuízo da absoluta ausência de subordinação”. 

Vale destacar, ainda, conforme lembrou Merçon (2005, p. 120), que a leitura 

ampliativa do inciso III da alínea “a” do art. 652 da CLT137 permite reconhecer que as 

                                                           
137 Art. 652 - Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento: a) conciliar e julgar: [...]; III - os dissídios 

resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice; (BRASIL, 1943). 
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relações de trabalho autônomo não se descaracterizam pelo fato de o trabalhador, que também 

presta pessoalmente serviços, contratar auxiliar ou fazer-se substituir. 

E mais, a denominada “empresa de uma pessoa só”, muito comum, 

especialmente na prestação de trabalho intelectual e artístico, não pode ser desconsiderada 

(MERÇON, 2007, p. 110). 

Nesse ponto, cabe destacar que, no Brasil, é possível que trabalhadores, para 

fins fiscais, inscrevam-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e exerçam suas atividades 

como empresário individual, Microempreendedor Individual (MEI) e Empresário Individual 

com Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesses casos, há uma mistura, a pessoa jurídica 

confunde-se com a pessoa física, o que não afasta a pessoalidade na prestação de serviços. 

A Lei n. 12.592, de 2012138, inclusive, previu que, mesmo havendo a 

constituição de pessoa jurídica para o exercício das suas atividades, o trabalhador 

(profissional-parceiro) faz jus à assistência do sindicato da sua categoria profissional, a 

evidenciar que, para fins trabalhistas, não pode ser desconsiderada a condição de pessoa 

natural do prestador de serviços, que é titular de direitos fundamentais do trabalho. 

Assim sendo, se o trabalhador, por intermédio de pessoa jurídica, prestar 

pessoalmente verdadeiros serviços autônomos “em proveito de ente produtivo”, ainda que 

conte com auxiliares (MERÇON, 2007, p. 110), poderá haver relação de trabalho autônomo 

hipossuficiente. 

 

3.2.2.2 Onerosidade 

 

O trabalhador firma a relação jurídica com a intenção de receber pelo fruto do 

seu trabalho e tem direito ao valor pactuado. 

Além disso, é inerente à relação de trabalho autônomo o conteúdo econômico, 

o que afasta o trabalho voluntário, realizado com intenção benevolente. 

 

3.2.2.3 Continuidade 

 

A continuidade revela-se no caráter de permanência da relação por período 

necessário para a consecução dos objetivos traçados pelo trabalhador e pelo tomador. 

                                                           
138  Art. 1º-A [...] § 7º Os profissionais-parceiros poderão ser qualificados, perante as autoridades fazendárias, 

como pequenos empresários, microempresários ou microempreendedores individuais. § 9º O profissional-
parceiro, mesmo que inscrito como pessoa jurídica, será assistido pelo seu sindicato de categoria profissional 
e, na ausência deste, pelo órgão local competente do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2012). 



217 

O fruto do trabalho do trabalhador é inserido na cadeia produtiva do tomador e, 

em razão da sua importância para a consecução dos objetivos sociais deste, pode exigir uma 

relação com continuidade. 

É evidente que a continuidade não se confunde com exclusividade, que não é 

necessária nem sequer para configuração de vínculo de emprego. Sem contar que a 

exclusividade contrasta com a independência organizacional do trabalhador autônomo. 

 

3.2.2.4 Coordenação 

 

Como já destacado, a subordinação decorrente da relação jurídica não é 

exclusiva da relação de emprego. Além disso, a subordinação pode sofrer variação de 

intensidade, de acordo com as características da relação e o modo de agir das partes, sem que 

isso altere a sua natureza. 

Na relação de trabalho autônomo, não há subordinação trabalhista, mas sim 

coordenação (subordinação não trabalhista). 

O trabalhador aliena o fruto do seu trabalho (material ou imaterial) de forma 

derivada, ou seja, não aliena diretamente a sua força ou capacidade de trabalho, de modo que 

o tomador não se apropria desta (originariamente). O obreiro exerce atividade por conta 

própria. E, como essa operação inverte a lógica de acumulação capitalista, só é possível se o 

trabalhador tiver estrutura produtiva própria, independente da organização empresarial do 

tomador. 

O trabalho autônomo até pode inverter esse raciocínio, sem que o fruto dele 

seja adquirido originariamente pelo tomador. Mas isso só é possível quando o trabalhador, 

sem interferência do tomador na prestação dos serviços, cria sua célula produtiva com capital 

alheio (do tomador) e, após realizar seu trabalho, repassa parte da produção ao proprietário do 

capital utilizado (MERÇON, 2012, p. 154-156). 

Nessas hipóteses, o trabalhador autônomo atua como um pequeno 

empresário139, com maior iniciativa e liberdade que o empregado, inclusive em posição mais 

vantajosa na negociação dos contratos. Isso lhe proporciona maior possibilidade de ganhos, 

bem como a exposição ao risco das perdas. Nesse passo, ainda que existam diretivas do 

                                                           
139 Em termos técnicos, empresário é a pessoa, física ou jurídica, que exerce atividade econômica organizada 

para produção ou circulação de bens ou serviços (art. 966 do Código Civil). A pessoa física, portanto, pode 
empregar seu dinheiro e organizar a empresa individualmente. Lembrando que a “empresa é a atividade, e 
não a pessoa que a explora” (COELHO, 2012, p. 104). Como lembrou Merçon (2012, p. 153), o “empresário 
põe em funcionamento os fatores de produção (basicamente: recursos naturais, trabalho humano e capital), e 
essa atividade econômica organizada configura a empresa”. 
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tomador, que não se confundem com ingerência na organização produtiva do trabalhador (a 

evidenciar subordinação trabalhista), elas revelarão a coordenação. 

Sob esse enfoque, é possível imaginar que o trabalhador autônomo firme 

contrato com o tomador para entregar-lhe, continuamente, frutos do seu trabalho, que sejam 

importantes para a consecução dos objetivos sociais deste. A legislação brasileira, inclusive, 

regulamenta relações enquadráveis nessa hipótese, tais como a situação do representante 

comercial. 

Evidentemente, tendo em vista a importância dos frutos para a cadeia produtiva 

do tomador, nesse tipo de relação, as partes estabelecerão critérios qualitativos, quantitativos e 

funcionais a serem observados, que exigirão atividades coordenadas, previamente ajustadas. 

A exigência no cumprimento dessas regras por parte do tomador, desde que 

não represente ingerência na organização produtiva do trabalhador, não implicará 

subordinação trabalhista, e sim coordenação. Lembrando que, no contrato de trabalho, as 

prestações são ajustadas genericamente e, no decorrer da relação, o empregador vai, com seu 

poder, complementado o que não pôde ser previsto (VILHENA, 1975, p. 232). Essa 

complementação não pode ocorrer na relação de trabalho autônomo hipossuficiente, pois 

implica ingerência nas atividades do trabalhador (subordinação trabalhista). 

Isso, evidentemente, só será possível se o trabalhador não alienar o seu 

trabalho, e sim o fruto dele e de forma derivada. Por isso mesmo, ele não ficará à disposição 

do tomador para todo e a qualquer serviço, tal como um empregado. Caso contrário, haverá 

subordinação jurídica diluída, ou seja, verdadeira relação de emprego ou falso autônomo. 

 

3.2.2.5 Hipossuficiência econômica 

 

A relação de trabalho autônomo hipossuficiente guarda uma característica 

importante, qual seja, a exploração do trabalho alheio com fim produtivo. 

Nessa relação jurídica, o trabalhador aliena, de forma derivada, o fruto do seu 

trabalho à organização produtiva do tomador. Os meios de produção deste ativam aquele fruto 

e confere-lhe proveito econômico. 

Por isso, o tomador de serviços pode ser pessoa física ou jurídica, incluindo 

instituições sem fins lucrativos, vez que estas, apesar de não visarem ao lucro, produzem bens 

ou serviços para satisfazer as necessidades humanas (v.g., assistência recreativa, médica, 

social, educacional etc.), de forma que, ainda que não aufiram excedente econômico da 

relação de trabalho (os quais deverão reverter para a própria instituição), poderão auferir 
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proveito econômico potencial (que viabiliza a consecução do seu objeto social) (MERÇON, 

2005, p. 121; 2007, p. 117). 

O trabalhador, no âmago dessa relação, é absorvido por uma situação de 

hipossuficiência econômica. Primeiro, pois o fruto do seu trabalho não é destinado para o 

mercado de consumo. Segundo, pois o trabalhador não explora sua força de trabalho em 

proveito próprio, ele aliena o fruto do seu trabalho a outrem, que, ao inseri-lo em sua cadeia 

produtiva, extrai proveito econômico. Terceiro, o tomador possui poder social e econômico. 

Por essas razões, a relação de trabalho autônomo hipossuficiente não se 

confunde com a relação de consumo que envolve trabalho. 

Na relação de consumo, o consumidor apenas consome o fruto do trabalho do 

prestador. Ele não tem meios para ativá-lo e dar-lhe destinação produtiva. O consumidor, 

portanto, não é legítimo tomador. Ele é a parte hipossuficiente da relação, enquanto o 

trabalhador é autossuficiente. Isso justifica o fato de o consumidor ser, juridicamente, a parte 

tutelada nessa relação e o Código de Defesa do Consumidor afastar da definição de serviço de 

consumo as atividades decorrentes das “relações de caráter trabalhista” (§ 2º do art. 3º). 

Por outro lado, se há a inserção do fruto do trabalho do trabalhador na cadeia 

produtiva do tomador, o trabalhador é a parte hipossuficiente na relação laboral. Essa 

desigualdade econômica entre as partes atrai a incidência das normas trabalhistas, cujo escopo 

sempre foi compensá-la. 

Assim sendo, na relação de trabalho autônomo hipossuficiente, também se faz 

necessária a tutela trabalhista do trabalhador.  

Surge, então, o questionamento: o ordenamento jurídico brasileiro permite a 

extensão de direitos trabalhistas a trabalhadores não empregados? 

Conforme visto na subseção 3.2.1.2, Gabriela Delgado (2015, p. 190;194), 

tomando a dignidade da pessoa humana como base do nosso ordenamento jurídico, defendeu 

o trabalho digno como direito fundamental e propôs que, para acompanhar a dinâmica das 

relações laborais, o Direito do Trabalho deve proteger todo trabalho livre e digno. 

Em sua leitura, através da regulamentação jurídica, o Estado deve garantir a 

todo e qualquer trabalhador um patamar mínimo civilizatório, constituído por direitos 

fundamentais de indisponibilidade absoluta, de forma consentânea com a estrutura de cada 

relação de trabalho, respeitando as diferenças. 

Esses direitos fundamentais, que não comportam renúncia ou transação, por 

serem essenciais para o trabalhador viver com dignidade, estão compreendidos em três eixos 

jurídicos positivados pelo Direito do Trabalho, complementares e interdependentes: (i) 
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direitos trabalhistas universais, previstos em tratados e convenções internacionais ratificadas 

pelo Brasil; (ii) direitos constitucionais trabalhistas (art. 7º da Constituição Federal); e (iii) 

normas infraconstitucionais, tais como a CLT (DELGADO, Gabriela, 2015, p. 184-190). 

Com efeito, o princípio da dignidade da pessoa humana, adotado pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, trouxe o ser humano para o centro do sistema 

constitucional brasileiro e para o núcleo do sistema jurídico, político e social do país, 

subordinando os demais “princípios, regras, medidas e condutas práticas”. Nesse passo, é o 

princípio jurídico “inspirador e normativo, e ainda, fim, objetivo de toda ordem econômica” 

(DELGADO, 2006, p. 152;154). 

Como esclareceu Piovesan (2011, p. 79-80), a CF elegeu a dignidade humana 

como “valor essencial, que dá unidade e sentido”. Esse valor compõe o núcleo central que 

norteia todo o ordenamento jurídico, o critério e parâmetro para orientar e compreender o 

sistema constitucional. 

Disso resulta que o princípio da dignidade da pessoa humana não se reduz à 

esfera privada do ser humano – aos valores intrínsecos à personalidade, mas se expande à 

afirmação social do seu titular, sendo violado quando não lhe são dados instrumentos para 

afirmar-se socialmente no seio da comunidade que integra. Nesse plano social, reluz o 

trabalho, reconhecido constitucionalmente como direito social – direito fundamental (art. 6º). 

A CF garante uma série de direitos trabalhistas fundamentais ao trabalhador 

(art. 7º). Esses direitos não se restringem à figura do empregado. O caput do art. 7º do texto 

constitucional nomina expressamente os seus destinatários – os trabalhadores, conceito mais 

amplo que o de empregado. 

Sob esse enfoque, concorda-se que os direitos trabalhistas fundamentais não se 

restringem ao empregado140. Dissente-se, contudo, com a ampliação genérica do Direito do 

Trabalho, o que pode representar uma “pulverização” e um enfraquecimento desse ramo 

específico da Ciência do Direito, podendo, num efeito contrário, agregar força à tendência de 

desregulamentação e flexibilização das relações de trabalho (DELGADO, 2006, p. 161). 

Como lembrou Maior (2007, p. 44-45;54), a ampliação indiscriminada das 

normas trabalhistas a qualquer relação pode gerar um efeito desastroso: “a destruição da base 
                                                           
140 É importante observar que há quem defenda que, no ordenamento jurídico brasileiro, já existem Diplomas 

legais que autorizam a aplicação de normas trabalhistas a trabalhador não empregado, exceto o trabalhador 
avulso (cuja tutela igual à dos empregados encontra-se garantida no texto constitucional – art. 7º, XXXIV). 
Normalmente, são utilizados como exemplos: o art. 17 da Lei n. 5.889/70, que permite a aplicação de direitos 
a trabalhador que não se encaixa no conceito de empregado rural; a Lei n. 4.886/65, que traça alguns direitos 
ao representante comercial autônomo; a Lei n. 11.788, de 2008, que prevê direitos ao estagiário. Acredita-se, 
contudo, que essa leitura adota regramentos legais específicos, que tratam de direitos reduzidos frente aos 
direitos fundamentais trabalhistas inerentes ao trabalhador. 
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teórica do direito do trabalho”, que constitui um preceito principiológico, aplicável quando na 

essência da relação jurídica existe exploração do trabalho humano. Nesse ponto, concorda-se 

com referido autor, divergindo, porém, no tocante à restrição dessa relação jurídica (que 

envolve exploração do trabalho humano) ao conceito de relação de emprego. 

Defende-se, aqui, que, numa verdadeira relação de trabalho autônomo, também 

pode existir exploração do trabalho alheio com proveito econômico, o que coloca o 

trabalhador numa situação de hipossuficiência e atrai a incidência dos direitos fundamentais 

trabalhistas, sem ferir as bases do Direito do Trabalho, muito menos romper com a dicotomia 

subordinação-autonomia, que permitiu a sua emancipação científica, consolidação e 

ampliação. 

Como visto, os direitos fundamentais são, doutrinariamente, classificados em 

dimensões, mas eles se complementam. Aliás, a depender do caso concreto, um mesmo 

direito fundamental pode ser tratado em perspectivas argumentativas diferentes, tanto como 

direito individual, social ou de 3ª dimensão. 

Quando os direitos fundamentais do trabalho são exigíveis nas relações entre 

particulares, tem-se a denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. É isso que se 

dá com os direitos sociais dispostos no art. 7º da Constituição Federal que, ao invés de serem 

exigidos do Estado, são impostos ao tomador de serviços. 

Esses direitos de indisponibilidade absoluta não são garantidos apenas ao 

empregado. Assim, quando o trabalhador alienar o produto do seu trabalho ao tomador, que o 

incorporar em sua cadeia de produção, dando-lhe destinação produtiva, poderão ser impostas 

obrigações a este em benefício daquele. Essa tutela justifica-se pela hipossuficiência 

econômica do trabalhador, cuja dignidade deve ser protegida na perspectiva do direito 

individual, do direito social e do direito de 3ª geração. 

Nesse passo, ao trabalhador autônomo hipossuficiente, além dos direitos 

previdenciários (direitos sociais no plano vertical), é possível garantir direitos trabalhistas de 

indisponibilidade absoluta (direitos sociais no plano horizontal).  

Evidentemente, esses direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta 

deverão ser adaptados, via atividade legislativa, na medida das particularidades de cada 

espécie de relação de trabalho, garantido um patamar civilizatório mínimo ao trabalhador. Até 

porque a relação de trabalho autônomo hipossuficiente não contém os elementos da relação de 

emprego, de forma que a extensão dos direitos fundamentais do trabalho deverá observar uma 

lógica proporcional. 
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3.2.2.6 Regulamentação jurídica 

 

Com base em todas as considerações até aqui alinhavadas, tem-se que a 

regulamentação jurídica da relação de trabalho autônomo hipossuficiente não só é possível, 

como se mostra necessária, ainda mais em tempos em que, no Brasil, está sendo 

implementada uma alteração da legislação juslaboral com o incentivo à autonomização do 

trabalhador sem qualquer preocupação com a sua dignidade. 

Como alertou a OIT, se o Estado brasileiro deixar e aceitar que seus 

trabalhadores sejam classificados de acordo com os tomadores, o mercado de trabalho sofrerá 

implicações importantes (2016, 101), principalmente no que toca à precarização do trabalho. 

Por outro lado, a definição jurídica da relação de trabalho autônomo 

hipossuficiente permitirá identificar e reconhecer o trabalhador que a integra, viabilizando a 

garantia de direitos fundamentais trabalhistas e a busca pela efetividade deles. 

Além disso, essa conceituação contribuirá para evitar a deslaboralização que 

vem sendo instigada pelo Estado brasileiro, propiciando a “pura e simples espoliação do 

trabalho” (DELGADO, 2006, p. 151). E mais, assegurará a afirmação individual, social e 

econômica de trabalhadores autônomos, possibilitando a inserção deles no sistema econômico 

de forma mais humanizada. 

Sem contar o auxílio ao operador jurídico no combate à fraude e à precarização 

da relação de emprego, por vezes mascarada pelos falsos autônomos. 

Por isso mesmo, a ideia de um conceito de relação de trabalho autônomo 

hipossuficiente visa alcançar um verdadeiro trabalhador autônomo, que se encontra vulnerável 

na relação jurídica, e não um simples “empregado de fronteira” (VIANA, 2011, p. 32). Até 

porque o empregado já tem seus direitos fundamentais reconhecidos, cabendo uma resposta 

do sistema jurídico que permita identificar com segurança aquela categoria de trabalhador e 

efetivar os seus direitos141, e não promover a sua rarefação, sob o argumento do desemprego e 

da informalidade, com a adoção do Direito do Trabalho como instrumento de política 

econômica.  

Nesse sentido, buscando colaborar para o avanço dos direitos fundamentais 

trabalhistas nas relações de trabalho, incentivando a construção de um debate sólido, pautado 

                                                           
141 Como lembrou Delgado (2006, p. 163), avanço dos direitos fundamentais trabalhistas deve dar-se por um 

processo que combine harmonicamente três importantes caminhos: a) da efetividade do próprio Direito do 
Trabalho; b) do aumento do campo de abrangência do Direito do Trabalho (reconstrução do conceito de 
subordinação); c) da extensão dos direitos fundamentais trabalhistas a alguns trabalhadores não empregados, 
de acordo com as especificidades das relações. 
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na dignidade da pessoa humana, propõe-se um conceito abstrato de relação de trabalho 

autônomo hipossuficiente: 

 
Caracteriza relação de trabalho autônomo hipossuficiente a prestação de serviços, de 
forma contínua, coordenada, prevalentemente pessoal, pelo trabalhador, que, sendo 
proprietário dos frutos do seu trabalho, aliena-os ao tomador, que os incorpora à sua 
cadeia produtiva e retira deles proveito econômico. 
§ 1º – Considera-se fruto o trabalho produtivo do homem, intelectual ou manual, 
consistente em um bem ou em um serviço. 
§ 2º – Não descaracteriza a relação de trabalho autônomo hipossuficiente a 
constituição de pessoa jurídica para a prestação de serviços, desde que seu titular 
preste pessoalmente os serviços, ainda que contando com auxiliares. 
 

Sob esse enfoque conceitual, acredita-se que será possível afastar falsos 

autônomos das relações jurídicas positivadas e comentadas na subseção 3.1.2. 

Como são os fatos que ditam a real natureza de uma relação jurídica, eles 

poderão demonstrar que o TAC-agregado (figura prevista no § 4º do art. 4º da Lei n. 11.442, 

de 2007)142, ao exercer sua atividade com pessoalidade e exclusividade a um tomador, apesar 

de possuir o instrumento de trabalho (caminhão), não detém estrutura produtiva autônoma em 

relação ao tomador de serviços, não organiza suas atividades, não negocia seus serviços no 

mercado e só assume os riscos do negócio por força de lei, a evidenciar que os seus serviços 

são diretamente apropriados pelo tomador, que retira deles proveito econômico. Isto é, ele 

aliena, de forma originária, o fruto do seu trabalho ao tomador, que se aproveita, diretamente, 

da sua força de trabalho para auferir proveito econômico. Há relação de ajenidad, por 

conseguinte, a relação jurídica tem natureza trabalhista, há poder empregatício, ainda que 

diluído ou potencial, e subordinação. 

Além disso, outras relações jurídicas já regulamentadas em Diplomas legais 

não explorados neste trabalho poderão enquadrar-se na relação de trabalho autônomo 

hipossuficiente (v.g., o Decreto n. 83.284, de 1979, que traz a figura do jornalista colaborador; 

a Lei n. 4.886, de 1965, que trata do representante legal; o Decreto n. 59.566, de 1966, que 

trata do parceiro rural etc.). 

Ante a multiplicidade de relações de trabalho, acredita-se que a qualificação da 

relação jurídica poderá ser facilitada com a compreensão dos elementos da relação de trabalho 

autônomo hipossuficiente. 

                                                           
142  Art. 4º O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC 

definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente. § 1º Denomina-se 
TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio 
ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa (BRASIL, 
2007). 
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Apesar de tentador, não serão qualificadas as relações envolvidas nos casos 

apresentados nas subseções 3.1.1.2 e 3.1.1.3, até porque, para tanto, seria necessário o estudo 

profundo deles e uma melhor compreensão de todos os fatos, o que não é possível apenas com 

a análise das decisões judiciais e foge do objetivo deste trabalho. 

Contudo, supondo, por exemplo, que o “executivo de vendas de produtos de 

beleza” (item 3.1.1.2) seja um legítimo trabalhador autônomo. Pelas características gerais 

extraídas das decisões judiciais, nessa relação jurídica, há pessoalidade, continuidade, 

onerosidade e coordenação. Além disso, inegavelmente, a força de trabalho do obreiro, 

indiretamente, insere-se na cadeia produtiva do tomador, que retira dela proveito econômico. 

O trabalhador, nessas condições, é um autônomo hipossuficiente e faz jus à proteção 

trabalhista. 

No que toca ao motorista do UBER, supondo que o trabalhador seja um 

verdadeiro autônomo, com plena liberdade de colocar-se no mercado, sem ingerência na 

realização de suas atividades e, por utilizar a plataforma tecnológica criada e gerida pelo 

Uber, pague a este um percentual fixo, previamente acordado, sobre o fruto do seu trabalho143 

(alienação derivada), nessa relação “de parceria” (entre Uber e motorista), há pessoalidade, 

continuidade e coordenação, assim como a hipossuficiência econômica. Isso porque, nessas 

condições, o trabalhador tem a sua força de trabalho indiretamente inserida na cadeia 

produtiva do tomador, que aufere proveito econômico dele. Ele é um trabalhador autônomo 

hipossuficiente. 

Lembra-se, ainda, que, na relação de consumo, aqui compreendida para fins 

trabalhistas, o consumidor não detém os meios de produção para aproveitar em sua cadeia 

produtiva o trabalho alheio ou o produto dele. O consumidor apenas consome o resultado do 

serviço. 

Por isso, a consulta do médico em seu consultório, apesar de envolver trabalho, 

não significa relação de trabalho autônomo hipossuficiente, pois o cliente não tem os meios de 

produção para dar destinação produtiva ao fruto daquele trabalho. 

Diferentemente, é o caso do médico que, habitualmente, presta seus serviços 

dentro de um hospital a clientes deste. Nesse caso, poderá haver relação de trabalho autônomo 

hipossuficiente, se o médico, de forma independente, prestar seus serviços aos pacientes e, 

                                                           
143 Essa situação hipotética encaixa-se na “variante invertida de trabalho autônomo” (MERÇON, 2012, p. 155): 

o motorista utiliza os meios de produção alheio (no caso, por exemplo, toda a tecnologia e estrutura da 
plataforma virtual) em seu proveito, para exercer suas atividades profissionais, de acordo com célula 
produtiva por ele organizada, pagando para a Uber pelo uso do seu capital. Nesse caso, o produto do trabalho 
alheio seria adquirido de forma derivada. 
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após absorver os resultados desse trabalho (honorários), partilhá-lo com o nosocômio, que, 

por sua vez, obterá, indiretamente, proveito econômico. 

Assim, com essa base conceitual, espera-se contribuir para a discussão sobre o 

trabalho parassubordinado no Brasil e, quiçá, para que a relação de trabalho autônomo 

hipossuficiente seja juridicamente reconhecida, assim como um coletivo de trabalhadores que 

faz jus à proteção do Direito do Trabalho. 

Mais que isso, espera-se, também, contribuir para o alargamento das fronteiras 

desse ramo específico da Ciência do Direito, sem ferir as suas bases, os seus princípios, a sua 

identidade, tão necessários para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 1º, 

III, da CF), que valoriza o trabalho digno (art. 1º, IV, art. 6º e 7º da CF), mesmo num cenário 

de altas tecnologias (art. 7º, XXVII, da CF) e de pressão do sistema econômico financeiro-

especulativo (art. 170, caput, III e VIII, da CF), justamente porque tem como bem maior o ser 

humano (art. 3º, I, da CF)144. 

                                                           
144  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; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]. 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; [...]. 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.    
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: [...]. 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...]; III - função social da propriedade; [...]; VIII - busca do pleno emprego; [...] (BRASIL, 1988). 
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CONCLUSÃO 

 

O Direito do Trabalho surgiu e evoluiu em torno da relação de emprego, 

norteado por um valor finalístico essencial, qual seja, a melhoria das condições da contratação 

da força de trabalho na ordem socioeconômica. Estruturou-se numa teia protetiva do 

trabalhador hipossuficiente, visando, de um lado, equilibrar, no plano jurídico, o desequilíbrio 

fático do contrato de trabalho e, de outro, garantir padrões mínimos de justiça social, de 

democratização do poder e de conservação do sistema capitalista. 

A partir da década de 1970, uma série de fatores sociais, econômicos e 

políticos colocaram em xeque esse ramo jurídico específico, seus valores, seus princípios, 

seus objetivos, sua metodologia e seus institutos, dentre eles a subordinação jurídica. 

A subordinação jurídica é o elemento definidor da relação de emprego. Em sua 

acepção clássica, significa a situação jurídica, decorrente do contrato de trabalho, no qual o 

empregado compromete-se a acolher o poder empregatício do empregador quanto ao modo de 

execução das suas atividades laborais. 

Essa noção, que condiz com o cenário vivenciado na época do surgimento do 

Direito do Trabalho, materializa-se na heterodireção patronal direta e constante, isto é, nas 

ordens do empregador. Por isso mesmo, sentiu os reflexos das transformações no mundo do 

trabalho, passando a ser considerada obsoleta, ou melhor, incapaz de definir a natureza das 

relações de trabalho que ocupam a denominada zona cinzenta. 

Com efeito, com as inovações tecnológicas e as novidades na organização 

produtiva e na gestão da força de trabalho humano, acentuadas pela globalização e pela 

concorrência de mercado, o empregado tornou-se mais autônomo no espaço, no tempo e na 

execução das suas atividades, ao passo que o trabalhador autônomo tornou-se mais 

dependente social e economicamente do seu contratante. A distinção entre essas duas figuras 

tornou-se fluida, criando situações intermediárias, nas quais a subordinação clássica não se 

apresenta com a nitidez de outrora. 

Para enfrentar esse dilema, surgiram, basicamente, duas correntes teóricas 

antagônicas. A primeira buscou expandir o conceito de subordinação, de forma a adequá-lo à 

realidade e ampliar o alcance do Direito do Trabalho. A segunda, inspirada no movimento de 

flexibilização da legislação trabalhista, ateve-se ao conceito clássico de subordinação, 

valorizando a contratação atípica de trabalhadores, a autonomia da vontade das partes 

contratantes e a reaproximação do Direito do Trabalho com o Direito Civil. 
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Nesse contexto, ganhou relevo, principalmente nos países da Europa ocidental, 

a discussão a respeito da parassubordinação, que se consubstancia numa relação de trabalho, 

na qual o trabalhador, apesar de afastado juridicamente dos contornos da relação de emprego 

pela ausência da subordinação jurídica clássica, desenvolve suas atividades num regime de 

colaboração, com pessoalidade preponderante, continuidade e coordenação, em situação 

desigual frente ao tomador de serviços, do qual mantêm dependência econômica. 

As experiências italiana e espanhola demonstraram que, naqueles países, a 

parassubordinação reduziu o âmbito de incidência do Direito do Trabalho e, ao contrário do 

que fora pregado, não avançou na proteção dos trabalhadores parassubordinados, 

reconhecidos como hipossuficientes. Houve um processo de deslaboralização, que criou um 

coletivo de trabalhadores altamente vulneráveis, que passaram a acumular o pior da 

autonomia e do vínculo de emprego: são independentes para assumir os riscos das suas 

atividades, mas não conseguem competir no mercado; são dependentes do tomador, mas não 

têm proteção adequada. 

Trazendo essa discussão para o Brasil, pôde-se perceber, com base na análise 

de decisões judiciais e da legislação, que, embora existam relações de trabalho que se 

enquadram nas características da matriz teórica da parassubordinação, bem como seja 

identificável a influência de conceitos estrangeiros em textos legais, não houve o 

reconhecimento do trabalho parassubordinado pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Em verdade, no que toca às relações de trabalho que ocupam a zona cinzenta, o 

legislador brasileiro optou pela seletiva formalização da autonomia, sem preocupar-se com o 

trabalhador, incentivando a fuga do Direito do Trabalho e a precarização das relações 

laborais. Uma opção política abstencionista, que despreza o trabalho, e principalmente o 

emprego, enquanto elemento essencial de realização da pessoa humana e de integração 

socioeconômico com maior humanidade. 

Esse cenário tornou ainda mais instigante e necessária a análise da 

compatibilidade do trabalho parassubordinado com o ordenamento jurídico brasileiro, sem 

esfacelar a essência do Direito do Trabalho, que é muito cara para a efetivação da dignidade 

da pessoa humana e garantia de um patamar civilizatório e democrático que possibilite o 

desenvolvimento econômico com justiça social. 

Com esse enfoque, avaliando os argumentos contrários, entendeu-se que, para 

não dar denominação jurídica distinta a verdadeiras relações de emprego, nem esvaziar o 

Direito do Trabalho, o trabalho parassubordinado deve ser compreendido como uma espécie 

de trabalho autônomo. 
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O que diferencia a relação de trabalho parassubordinado, nos moldes da matriz 

teórica estrangeira, da relação de emprego no Brasil é que naquela não há subordinação 

jurídica clássica. Fala-se, com base na intensidade de poder do tomador de serviços, que, na 

parassubordinação, em vez da subordinação, há coordenação. 

Acontece que a análise da subordinação na relação de trabalho não se satisfaz 

pela aferição do grau ou intensidade do exercício do poder empregatício, e sim pela 

identificação da sua natureza. Primeiro, porque o conceito de subordinação típica do contrato 

de trabalho não pode ficar preso à ideia de heterodireção forte e contestante. Segundo, porque 

a subordinação não é uma categoria exclusiva da relação de emprego. 

Tanto na relação emprego quanto na relação de trabalho autônomo existe 

exercício do poder pelo tomador de serviços. A diferença entre esses poderes não se explica 

pela intensidade dos atos do tomador, e sim pela natureza da subordinação. 

Na relação de emprego, em razão de um contrato, o trabalhador 

voluntariamente aliena, de forma originária, ou seja, antes mesmo da execução do trabalho, os 

frutos deste ao empregador. Dessa cessão originária (relação de ajenidad), resulta uma 

consequência importante para o empregador: ele passa a ter o direito de dar ordens sobre o 

trabalho, objeto do contrato, do qual resultará os frutos de sua titularidade. A esse direito – 

poder empregatício – corresponde a subordinação do trabalhador às ordens (subordinação 

trabalhista). 

A subordinação trabalhista, portanto, é efeito, e não causa do contrato de 

trabalho. Além disso, o poder empregatício, enquanto direito, pode ser efetivo ou potencial, 

exercido ou não. 

Por outro lado, na relação de trabalho autônomo, o trabalhador permanece com 

a titularidade inicial dos frutos do seu trabalho, podendo dispor deles, posteriormente, por 

meio de outros instrumentos jurídicos. 

Para aferir o verdadeiro trabalho autônomo, é necessário averiguar se não 

existe relação de ajenidad, o que demanda que o trabalhador assuma os riscos do negócio, 

detenha os meios de produção, negocie os bens ou serviços produzidos, não sofra ingerência 

no modo de realização da prestação. Nesse caso, ainda que existam diretivas do tomador, tem-

se uma subordinação não trabalhista (coordenação). 

Assim, pode-se admitir o trabalho parassubordinado se o trabalhador não 

alienar originariamente o fruto do seu trabalho ao tomador, ou seja, se for um legítimo 

trabalhador autônomo. Mas, não é só, ele também precisa ser hipossuficiente, para atrair a 

tutela trabalhista. 
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Verificou-se, então, que o trabalhador autônomo pode ter os frutos do seu 

trabalho inseridos na cadeia produtiva do seu cliente (tomador), que, sendo detentor dos meios 

de produção, ativa-os e retira deles proveito econômico. Um processo que mantém a lógica 

capitalista de exploração da força de trabalho em proveito econômico alheio. 

O trabalhador, no âmago dessa relação de trabalho autônomo, é absorvido por 

uma situação de hipossuficiência econômica. Primeiro, pois o fruto do seu trabalho não é 

destinado para o mercado de consumo. Segundo, pois o trabalhador não explora sua força de 

trabalho em proveito próprio, ele aliena o fruto do seu trabalho a outrem, que, ao inseri-lo em 

sua cadeia produtiva, extrai proveito econômico. Terceiro, o tomador possui poder social e 

econômico. 

Essa hipossuficiência justifica a proteção especial, que, reequilibrando a 

dissonância de poderes entre as partes, confira direitos trabalhistas ao trabalhador autônomo, 

sem que isso implique violação ao princípio da isonomia. Até porque essa tutela encontra 

assento na Constituição da República Federativa do Brasil, que garante direitos fundamentais 

trabalhistas ao trabalhador, e não só ao empregado. 

Evidentemente, essa proteção trabalhista comporta adaptação proporcional, via 

atividade legislativa, na medida das particularidades de cada espécie de relação de trabalho 

autônomo. 

Detectado que, no Brasil, sem ferir as bases do Direito do Trabalho, uma 

verdadeira relação de trabalho autônomo também pode atrair a incidência dos direitos 

fundamentais trabalhistas, com observância obrigatória do tomador de serviços, propôs-se o 

conceito de relação de trabalho autônomo hipossuficiente, buscando incentivar a construção 

de um debate sólido, pautado na dignidade da pessoa humana. 

Acredita-se que, em tempos em que se prega a reforma da legislação juslaboral 

e a implementação de regras com vistas à autonomização do trabalhador, a definição da 

relação de trabalho autônomo hipossuficiente, além de confirmar o valor do trabalho e sua 

importância para o sistema capitalista, contribuirá para a correta classificação das relações 

jurídicas na zona cinzenta, para evitar a precarização do trabalho, para expandir os direitos 

fundamentais trabalhistas e para ampliar o alcance do Direito do Trabalho, que deve ser 

reafirmado, e não colonizado pela economia. 
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