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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. 
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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-

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 
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 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 

, 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 tra

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

 

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

-se 

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: 

 

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 

rma no interior do espaço-

 

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 Dem

 

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 lembrand

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. 



227 

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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