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XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI - UFS

PROCESSO DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS E 
CIDADANIA

Apresentação

Caríssimos(as),

É com imensa honra e satisfação que apresentamos a obra Processo de Constitucionalização 

dos Direitos e Cidadania, fruto das apresentações do Grupo de Trabalho (GT) que 

conduzimos no dia 05 de junho do corrente ano, na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Este GT foi pensado e proposto pela afinidade temática com uma das linhas de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Direito da UFS, cuja área de concentração é justamente 

Constitucionalização do Direito, o que nos acrescenta uma satisfação pessoal. O Programa, 

ainda muito jovem, cujo início se deu em 2010, vivenciou um grande amadurecimento ao 

sediar o XXIV Encontro Nacional do CONPEDI, o que se refletiu na adesão maciça de seu 

corpo docente e discente, não só unindo esforços para ciceronearmos esse Encontro do 

CONPEDI, mas também na submissão de inúmeros artigos científicos.

A obra que apresentamos tem uma importância peculiar para o Programa de Pós-Graduação 

em Direito da UFS, contando com uma das professoras do Programa dentre seus 

coordenadores, bem como com 6 artigos de alunos do Programa que, em conjunto com os 

demais 18 artigos, todos selecionados com o devido rigor científico, compõem os 24 artigos 

da presente obra sobre Constitucionalização e Cidadania. Os textos se destacam pela 

relevante discussão temática em torno das dimensões materiais e eficaciais dos direitos 

fundamentais, especialmente pelo debate sobre os mecanismos de efetividade desses direitos, 

não só no âmbito jurídico, mas também no âmbito social, político e econômico.

Os Direitos Humanos, na célebre concepção de Hannah Arendt, são um dado e não um 

construído, o que nos remete ao dinamismo necessário a sua internacionalização/ 

universalização e, sobremaneira, num país com uma democracia inconclusa como o nosso, a 

necessidade da construção e aperfeiçoamento dos instrumentos jurídicos para sua 

internalização. A Constitucionalização dos Direitos é força motriz para a efetivação desse 

processo paulatino de internalização dos Direitos Humanos.

É inegável o avanço que a Constituição de 88 representou nesse processo e o quanto nossas 

instituições públicas vêm se fortalecendo no jogo de forças da vivência democrática. 



Entretanto, uma efetiva constitucionalização promove cidadania e dignidade, enraizadas nos 

valores sociais do trabalho, a começar pela democratização do acesso à justiça e à livre 

informação, não por outra razão fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Para 

tanto, é essencial uma efetiva hermenêutica constitucional, em que toda a interpretação e 

aplicação do direito se dê conforme o paradigma constitucional.

Os coordenadores do GT Processo de Constitucionalização dos Direitos e Cidadania 

agradecem aos autores dos trabalhos, pela valiosa contribuição científica de cada um, 

permitindo assim a elaboração da presente obra, que certamente será uma leitura interessante 

e útil para todos que integram a nossa comunidade acadêmica: professores/pesquisadores, 

discentes da graduação e pós-graduação e os próprios cidadãos interessados na tutela de seus 

direitos.

Desta feita, acreditamos que a presente obra muito acrescentará às reflexões tão necessárias 

dentro dos estudos do direito, acerca do Processo de Constitucionalização e Cidadania, com 

vistas à construção de um mundo mais igualitário.

Desejamos uma leitura construtiva a todos!

Aracaju, inverno de 2015.

Prof.ª Dr.ª Daniela Carvalho Almeida da Costa¹

Prof.ª Dr.ª Maria dos Remédios Fontes Silva²

Prof. Dr. Narciso Leandro Xavier Baez³

¹Advogada; Mestre e Doutora em Direito Penal e Criminologia pela USP; Especialista em 

Direito Penal pela Universidade de Salamanca; Ex-Coordenadora Regional em Sergipe do 

IBCCRIM; Coordenadora do Grupo de Pesquisa Estudos sobre violência e criminalidade na 

contemporaneidade da UFS; Professora Adjunta do Dept.º de Direito da UFS; Professora do 

Programa de Pós-graduação  Mestrado em Direito da UFS; Professora do Curso de Direito da 

Fanese; Professora da Escola Superior da Magistratura de Sergipe.

²Mestre e Doutora pela Université Catholique de Lyon - França, Pós-doutorado pela 

Université Lumière Lyon II - França. Coordenadora do Grupo de Pesquisa "Direito Estado e 



Sociedade". Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Professora Titular do Departamento de Direito Público da 

UFRN, Professora da Escola da |Magistratura do Rio Grande do Norte - ESMARN.

³Coordenador Acadêmico-Científico do Centro de Excelência em Direito e do Programa de 
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Efetividade dos Direitos Fundamentais pela Universidade Federal de Santa Catarina; Doutor 

em Direitos Fundamentais e Novos Direitos pela Universidade Estácio de Sá, com estágio 

bolsa PDEE/Capes, no Center for Civil and Human Rights, da University of Notre Dame, 

Indiana, Estados Unidos; Mestre em Direito Público; Especialista em Processo Civil; Juiz 

Federal da Justiça Federal de Santa Catarina desde 1996.



A REPERCUSSÃO DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NAS RELAÇÕES 
TRABALHISTAS NO QUE TOCA A ADPATAÇÃO LEGAL DO TRABALHADOR 
PARASSUBORDINADO AO PROCESSO DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS 

DIREITOS QUE NORTEIAM REFERIDO LABOR

IMPACT OF CHANGES IN A LABOR RELATIONS WITH RESPECT THE 
ADPATAÇÃO COOL PARASSUBORDINADO WORKER TO PROCESS RIGHTS 

CONSTITUTIONALISATION GUIDING REFERRED TO LABOR.

Marcela Pithon Brito dos Santos
Gilda Diniz Dos Santos

Resumo

Em face da alteração da economia, denominada como pós-industrial, onde há prevalência do 

capital especulativo sobre o industrial, verificam-se alterações nas relações trabalho, 

especialmente nos países desenvolvidos, que, por conseguinte reclamam uma alteração no 

Direito do Trabalho e na atuação da justiça especializada de modo a permitir que haja o 

devido enquadramento legal do trabalho parassubordinado, de maneira que se permita a 

constitucionalização da referida tarefa, viabilizando assegurar garantias constitucionais que 

fundamentem o exercício da referida tarefa. Imprescindível o entendimento dessas relações 

econômicas e como repercutem nas relações de trabalho, fazendo surgir um terceiro gênero 

de trabalhador, classificado entre o subordinado e autônomo, figuras clássicas do velho 

modelo de exploração. As novas relações econômicas e de trabalho reclamam por um 

arcabouço jurídico e judicial capaz de contemplar esse fenômeno crescente denominado ate 

então de autônomo dependente ou parassubordinado, que verificaremos na Itália e Brasil.

Palavras-chave: Constitucionalização da relação de trabalho. parassubordinação. 
subordinação.empregado.

Abstract/Resumen/Résumé

Given The Change In The Economy, Known As Post-Industrial, Where There Is A 

Prevalence Of Speculative Capital On Industrial, Occur-Change In Relations Work, 

Especially In Developed Countries, Which Therefore Call For A Change In Labor Law And 

Acting Specialized Justice To Allow That There Is Proper Legal Framework For 

Parassubordinado Work, So That It Allows The Constitutionalization Of That Task, Enabling 

Ensure Constitutional Guarantees To Justify The Exercise Of That Task. Essential To 

Understanding These Economic Relations And As An Impact On Labor Relations, Giving 

Rise To A Third Worker Gender, Ranked Among The Subordinate And Autonomous, 

Depictions Of The Old Model Of Exploitation. The New Economic And Labor Relations 

Calling For A Legal And Judicial Framework Able To Contemplate This Growing 

Phenomenon Called Until Then Autonomous Or Dependent Parassubordinado, Which Will 

Check In Italy And Brazil
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Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Constitutionalisation the employment relationship. 
parassubordinação. subordination. employee.
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I – ORIGEM E HISTÓRICO DO TRABALHO PARASSUBORDINADO 

O presente registro tem como objetivo trazer a baila, reflexões sobre a situação do 

trabalhador nessa fase atual de aperfeiçoamento das relações capitalistas, no qual se vê 

claramente uma alteração significativa (e reflexiva) nas relações trabalhistas e como 

consequência no direito do trabalho e sua efetiva aplicação, de maneira que não se pode 

deixar referida classe sem amparo legal, até porque a Magna Carta assegura em seus artigos o 

livre exercício do labor, não podendo pois se excluir de proteção qualquer classe. 

Essa alteração é bastante visível em países da Europa, onde se verifica novas formas 

de exploração do trabalho, superando aquele modelo clássico, onde o empregado era alijado 

do processo produtivo, exercendo atividades repetitivas, apenas com esforço físico, sem 

noção qualquer tipo de interferência no aspecto intelectivo. 
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Antes de se compreender o fenômeno que se apresenta, há necessidade de identificar 

algumas fases dessa exploração, ou relação do homem com a produção. É verdade que na 

sociedade rural o homem usava corpo e mente, embora de modo mais limitado, para realizar 

suas atividades. Segundo Domenico de Masi: 

Na realidade, a sociedade industrial não só fez com que, para muitos, se 

tornasse inútil o cérebro como também fez com que somente algumas partes 

do corpo fossem utilizadas. Isto era diferente da sociedade rural na qual o 

camponês, para usar e enxada ou a pá, assim como o pescador para pescar, 

além de utilizar o corpo inteiro, usava talvez um pouco mais o cérebro. 

(MASI, 2000, p.19). 

Verifica-se, portanto, etapas distintas, quais sejam, atividade física e mental 

(sociedade rural); atividade física (sociedade industrial); seguida de uma modificação da 

exploração na medida em que o capital industrial dá lugar ao capital especulativo, inferindo, 

logicamente, no surgimento de uma economia de serviços. Constata Domenico de Masi: 

Alguns pensadores enfatizam sobretudo a passagem de uma economia de 

produção para uma economia de serviços. São sociólogos, economistas e 

especialistas em informática. Porém nenhum deles chega a afirmar que esta 

seja a única característica da metamorfose. Consideram-na, entretanto, um 

aspecto importante. Daniel Bell, em seu livro The Coming of Postindustrial 

Society (O advento da sociedade pós-industrial), se pergunta qual seria a 

possível data de nascimento da sociedade pós-industrial e escolhe 1956. 

Nesse ano, pela primeira vez num país do mundo – os Estados Unidos -, o 

número de trabalhadores do setor terciário, isto é, o setor que oferece 

serviços, superou a soma do número de trabalhadores dos setores industrial e 

agrícola. (MASI, 2000, p.83). 

Dessa sucessão, do capital industrial pelo capital especulativo, ou seja, onde se 

verificava maior aplicação do capital na indústria e agricultura, para serviços, a exemplo da 

tecnologia, surge uma nova silueta para o trabalhador, pois: 

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. (ROBORTELLA, 2013, p.57). 
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O direito do trabalho nesse contexto vem para prestigiar aquele modelo de 

trabalhador, caracterizado pela subordinação e dependência econômica, não podendo deixar 

de ainda o empregado, que se caracteriza como mais intelectualizado, mais especializado, e 

menos braçal, contudo, igualmente dependente economicamente. 

A referida exploração está atingindo ou fazendo surgir um tipo de trabalhador 

autônomo, só que dependente economicamente, ou, em outros termos: 

 

No estágio atual do mercado de trabalho, a linha divisória entre trabalho 

autônomo e subordinado é cada vez mais identificável, por conta das práticas 

gerenciais e das novas tecnologias, que esgarçam ou fazem desaparecer 

qualquer traço de submissão. (ROBORTELLA, 2013, p.58). 

 

 

Neste contexto econômico e social surge a discussão de novos paradigmas para o 

direito do trabalho e inclusive com legislações específicas, como na Espanha, vindo a 

repercutir no Brasil, em que pese com contornos distintos. 

E aqui necessário se faz que façamos uma breve visita a legislação espanhola e 

aborde ainda algumas expectativas quanto às mudanças que poderão se observar no direito do 

trabalho no Brasil. 

 

 

II – SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL E O NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – AMPARO 

CONSTITUCIONAL. 

Como já abordado, a sociedade pós-industrial, na qual há predominância do capital 

especulativo, trouxe um novo modelo de relação de trabalho. 

Na sociedade industrial o trabalhador era explorado no modelo fordista ou taylorista, 

no qual predominava a coordenação das tarefas pelo empregador, ou seja, o trabalhador 

participava de um modo limitado pois apenas executava o que lhe era imposto sem que fosse 

necessária qualquer reflexão, de maneira que reinava a alienação do processo produtivo, que 

refletia um obreiro especializado em movimentos básicos e específicos. 

O autor italiano Domenico Masi enumera características que confirmam a passagem 

da sociedade industrial para a pós-industrial: 

 

Em primeiro lugar, a passagem da produção de bens à produção de serviços. 

Em segundo, a crescente importância da classe de profissionais liberais e 
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técnicos em relação à classe operaria. Em terceiro, o papel central do saber 

teórico ou, como diria Dahrendorf mais tarde, o primado das ideias. Em 

quarto lugar, o problema relativo à gestão do desenvolvimento técnico: a 

tecnologia tornou-se tão poderosa e importante, que não pode mais ser 

administrada por indivíduos isolados e, em alguns casos-limite, nem mesmo 

por um só Estado. Em quinto, a criação de uma nova tecnologia intelectual, 

ou seja, o advento das máquinas inteligentes, que são capazes de substituir o 

homem não só nas funções que requerem esforço físico, mas também nas 

que exigem um esforço intelectual. (MASI, 2000, p.111). 

 

 

A primeira constatação que se verifica nessa mudança, da sociedade industrial para a 

pós-industrial é o aumento de desemprego, sem que isso possa interferir negativamente no 

desenvolvimento. Em outros termos há o desenvolvimento, mas amarga-se uma crise de 

oferta de emprego, fazendo surgir um outro tipo de trabalhador, uma nova forma de 

contratação. Ratifica o estudioso italiano: 

 

Passemos agora a decifrar os sinais que vêm do outro lado do front do 

mercado de trabalho, isto é, a questão do emprego. No mesmo dia em que foi 

divulgado o relatório da Mediobanca, a Eurostat publicou os seus dados 

oficiais, que evidenciaram que os países europeus não conseguem se ver 

livres de um índice médio de desemprego de 10,3%. Porém, a média italiana 

chega aos 12% e na faixa dos jovens com menos de vinte e cinco anos este 

índice atinge a casa dos 32%, igualando o recorde espanhol. 

Portanto, ponto a mais ou ponto a menos, o fato é que avança de uma 

maneira cada vez mais irreversível o fenômeno do desenvolvimento sem 

emprego e sem trabalho em curso na Itália. A riqueza aumenta e a oferta de 

empregos diminui. Os ricos se tornam cada vez mais ricos e menos 

numerosos, enquanto os pobres aumentam em número e pobreza. 

Recentemente, Billé, presidente da Confcommercio (Confederação dos 

Comerciantes Italianos), denunciou que a totalidade da classe média italiana 

perdeu, em um ano, 11% do seu poder aquisitivo. O mesmo ocorreu nos 

Estados Unidos, onde a classe média perdeu quinze pontos no poder de 

compra num intervalo de quinze anos, enquanto os milionários se tornaram 

despudoramente cada vez mais ricos. (MASI, 2000, p.95). 

 

 

Importante ressaltar que esse fenômeno, como já assinalado anteriormente, verifica-

se especialmente nos países mais desenvolvidos, de forma que ainda é perceptível o modelo 

industrial ou mesmo o anterior ao industrial em vários continentes como é o caso da África. 

E, mesmo em se falando do continente Europeu, ainda há diferença entre os países 

que o formam, especialmente em se tratando da junção recente dos países oriundos do modelo 

comunista. Constata a Professora Doutora Flávia Pessoa: 
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A análise do fenômeno da concorrência mundial traz em seu bojo a 

necessidade de se verificar a discrepância entre os países. Conforme destaca 

Pastores (2006, p.13) os quinze países que constituem a União Europeia até 

1º de maio de 2004 já eram bastante diferentes em matéria trabalhista. Com a 

incorporação de dez novos, sento oito ex-comunistas, a heterogeneidade 

ampliou-se. A República Checa, Hungria, Polônia, Eslovênia, Eslováquia, 

Lituânia, Letônia, Estônia, Chipre e Malta são realidades muito contrastantes 

quando comparadas aos quine integrantes originais da União Europeia. 

Dessa forma, existe um desafio bilateral, pois as diferentes “Europas” terão 

de fazer um grande esforço para chegarem a um ambiente trabalhista que 

seja suficientemente homogêneo para justificar a existência de uma 

“comunidade europeia”. (PESSOA, 2009, p.38). 

 

 

As atividades desenvolvidas na sociedade pós-industrial, como já anunciado, não se 

assemelham àquela de uso da força, arremata Masi: 

 

Seis milhões de operários são um pouco mais de 25% do total de 

trabalhadores na Itália. E é necessário atentar para aquilo que fazem: não se 

trata mais de operários que soldam, torneiam, deslocam pesos com os bíceps. 

Muitos deles trabalham com o computador. Não usam mais as mãos, mas a 

cabeça. Fazem um trabalho intelectual. Eles executam, é claro, não criam, 

mas ainda assim usam a cabeça. E isto significa que, como categoria, estão 

destinados a desaparecer, a serem expulsos, pois a maquinaria continuará a 

substituir, aos poucos, uma boa parte do trabalho de execução, seja manual, 

seja intelectual. O resto desse trabalho fugirá, como eu dizia, para 

Cingapura, China ou para a Albânia, onde a mão-de-obra custa vinte vezes 

menos do que na Itália. (MASI, 2000, p.100). 

 

 

É fato que “as tecnologias permitem maior autonomia do trabalhador. Busca-se o 

resultado do trabalho e não o controle do tempo dispendido.” (ROBORTELLA, 2013, p.63). 

E assim surge um empregado mais independente, com horário flexível, afinal “a sociedade 

pós-industrial oferece uma nova liberdade: depois do corpo, liberta a alma” (MASI, 2000, 

p.18). 

Contudo, essa liberdade não significa independência econômica. Não há aquela 

submissão do modelo fordista, contudo ainda há a dependência financeira, conforme acena 

Luiz Carlos Amorim Robortella: 

 

No estágio atual do mercado de trabalho, a linha divisória entre trabalho 

autônomo e subordinado é cada vez menos identificável, por conta das 

praticas gerenciais e das novas tecnologias, que esgarçam ou fazer 

desaparecer qualquer traço de submissão. 

Os empregados são cada vez mais independentes. Os autônomos são cada 

vez mais dependentes. (ROBORTELLA, 2013, p.58).  
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Significa que apesar de não cumprir ordens diretamente, há uma submissão da tarefa 

a ser apresentada, existem metas a serem alcançadas, independentemente do horário em que 

se possam cumpri-las, o que revela a permanência de subordinação, embora de outra forma. 

Como afirma a autora Flávia Pessoa, “é necessário ressaltar que a subordinação clássica vem 

se mostrando cada vez mais ausente nos novos tipos de relação de trabalho.” (PESSOA, 2009, 

p.58). 

O nosso tempo se acostumou a usar das facilidades da automação. E deve acomodar 

sua ética às sofisticações da técnica. Hoje se trata de buscar a máxima eficiência com o menor 

esforço. Mas conserva-se a finalidade da expansão da riqueza e do máximo lucro no 

capitalismo. (ALBORNOZ, 1986, p.72). 

Pois bem, esse novo modelo de contratação evidencia a necessidade de legislação 

específica que guarde os interesses desses trabalhadores autônomos, que apesar de ausência 

de subordinação jurídica, ou seja, da clássica contratação empregatícia, ainda há uma relação 

com hipossuficientes (trabalhadores) e uma condução diretiva (do contratante, da empresa). 

 

 

III – DISTINÇÃO ENTRE O TRABALHADOR SUBORDINADO, AUTONÔMO E 

PARASSUBORDINADO DE MODO A VIABILIZAR A GARANTIA DA 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA PARASSUBORDINAÇÃO. 

Há que se distinguir o trabalhador autônomo do trabalhador subordinado, pois que 

não conceituam a mesma classe de trabalho, de modo que no primeiro o trabalho está 

vinculado a um resultado, a exemplo da realização da obra, enquanto no segundo o trabalho se 

desenvolve por meio da disposição da própria atividade física ou intelectual do trabalhador. 

Consoante ensinamentos de Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, autônomo é o 

trabalhador que desenvolve sua atividade com organização própria, iniciativa e 

discrionariedade, além da escolha do lugar, do modo, do tempo e da forma de execução. 

(Vilhena, 1975, p. 48) 

O trabalho autônomo pode ser identificado por suas características peculiares: o 

vínculo existente quando da determinação da prestação, que não sofrerá intervenção do credor 

do trabalho (empregador), possuindo pois liberdade de organização e de execução do próprio 

trabalho, de maneira que será o próprio trabalhador quem irá definir se necessita ou não de um 

auxilio de terceiro; e o poder jurídico que é reservado ao prestador, vez que estrutura o seu 

próprio trabalho, com ou sem o concurso de outrem, conforme sua escolha. Logo, o obreiro 
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não aliena a sua atividade, pois trabalha por conta própria, podendo conforme avençado,  

acordar sobre o resultado trabalho, não alienando a força de trabalho, assumindo dessa forma 

os riscos e por consequência se sujeitando a eventuais sanções sempre que se verificar 

violação dos deveres impostos na relação laboral.  

Já o clássico trabalhador, amparado pela legislação trabalhista, tem como indubitável 

a subordinação. Assenta Luiz Robortella: A subordinação é o status em que se encontra o 

trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia da sua vontade, que transfere ao 

empregador o poder de direção sobre o conteúdo da atividade. (ROBORTELLA, 2010, p.26). 

Finalmente, é perceptível a dificuldade de conceituação e delimitação do 

parassubordinado, ou do autônomo economicamente dependente, haja vista esta subordinação 

não estar tão clara. Pois ele executa a tarefa, sem estar na presença ou ambiente do 

contratante, contudo, é obrigado a apresentar um resultado. 

Registra, com propriedade, Gabriela Delgado: 

 

Hoje, a subordinação opera por outras vias que não só a direta e incisiva, 

dependente do ambiente de trabalho para que posse configurar-se. Embora 

mais viva do que nunca, torna-se possível sem a necessidade de um ambiente 

empresarial ou de um espaço fixo predeterminado para legitimar-se. É o 

caso, por exemplo, do trabalho em domicílio, onde o empregador, regra 

geral, exerce seu poder diretivo por meio do controle de resultado da 

produção. (DELGADO, 2006, p.191) 

 

 

 

Essa dificuldade de conceituação, em face do novo modelo de exploração, faz com 

que ocorra a quebra de paradigmas no Direito de Trabalho, capaz de absorver esse fenômeno 

de trabalhador que não se enquadra nem como empregado, nem como autônomo. 

Aqui, então, passa a ser necessário avaliar a adequação do Direito do trabalho a este 

novo modelo, considerando a previsão constitucional que norteia a proteção ao labor, a fim de 

que possa este ramo resguardar ou não essas novas relações havidas, consoante se verifique 

ou não a necessidade e cabimento da interferência do Estado. 

 

IV – A LEGISLAÇÃO NA ESPANHA SOBRE PARASSUBORDINAÇÃO. 

Essas novas relações fizeram surgir novos conceitos ou padrões que não se adaptam 

às terminologias ou conceitos antigos. O direito do trabalho foi gestado a partir daquela 

realidade da sociedade industrial, caracterizada pela submissão do empregado e total controle 

da produção pelo empregador. Tinha-se com clareza a definição de empregado e sua 
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caracterização, especialmente pela subordinação, e hoje “acirra-se a distinção entre 

subordinação técnica e jurídica.” (ROBORTELLA, 2013, p.58). 

Esse novo modelo de trabalho impõe ao direito laboral mudanças, o que já se vê na 

Espanha. 

A par da crise do desemprego e o crescente número de autônomos o governo 

espanhol tem se preocupado com a demanda, e “tem financiado inúmeras pesquisas a respeito 

do mundo do trabalho, especificamente sobre o aumento do número de autônomos, bem como 

o funcionamento e financiamento da economia social.” (PESSOA, 2009, p.71). 

Foi promulgada a Lei nº 20, de 11.07.2007, e sobre a mesma, assevera Robortella: 

 

A nova lei espanhola (n.20, de 11.7.2007), no preâmbulo, diz que, do ponto 

de vista econômico e social, o trabalhador autônomo atual é muito diferente. 

Antes, eram atividades de pequena rentabilidade, de reduzida dimensão, sem 

grande investimento, tais como agricultura, artesanato e pequeno comércio. 

Hoje, prolifera em países de elevado nível de renda, em atividades de alto 

valor agregado, em face de novas concepções de administração, da difusão 

da informática e telecomunicações. (ROBORTELLA, 2013, p.69). 

 

 

A lei tipifica e garante direitos ao autônomo, economicamente dependente, os quais 

destaca o autor: 

 

a) cria, dentre outros, o trabalhador autônomo, economicamente dependente; 

b) garante os direitos fundamentais como trabalho, livre escolha de 

profissão, liberdade de iniciativa, propriedade intelectual, não discriminação, 

respeito à intimidade, proteção à saúde e segurança, conciliação entre vida 

profissional, pessoal e familiar. 

c) é conceituado como aquele que recebe pelo menos 75% de sua receita de 

um só cliente, para o qual trabalha de forma habitual, pessoal, 

predominantemente e direta; 

d) responsabilidade subsidiaria do principal tomador, no caso de 

subcontratação; 

e) não pode ter empregados; 

f) executa trabalho de forma diferenciada dos empregados do tomador; 

g) contrato escrito; 

h) na falta de cláusula de prazo, se presume o tempo indeterminado; 

i) descanso anual de 18 dias; 

j) descanso semanal e feriados; 

k) limitação de jornada, podendo ser excedida em no máximo 30%; 

l) indenização por perdas e danos, em caso de rescisão injusta; 

m) aplicação de acordos de interesse profissional, celebrados entre empresas 

e associações de trabalhadores autônomos; 

n) competência da Justiça Laboral. (ROBORTELLA, 2013, p.70) 
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Segundo a lei espanhola está finalmente definido o que é o trabalhador autônomo 

economicamente dependente, ou seja, “trata-se de um trabalhador que, não obstante sua 

autonomia funcional, desenvolve sua atividade com uma forte e quase exclusiva dependência 

econômica do empresário ou cliente que o contrata” (PESSOA, 2009, p.74). 

Há que se ter cuidado com a referida autonomia funcional, imputada ao 

parassubordinado, já que atitude diretiva da atividade executada é toda do empregador, 

evidenciando tanto a dependência econômica como a dependência diretiva. Em outros termos 

o parassubordinado é dependente economicamente e de ordens do tomador.  

Trata-se de um reconhecimento à situação fática, acomodando, desta forma, os 

interesses dos novos modelos de trabalhadores, garantindo direitos. 

Em que pese não ser tema central desse trabalho, conveniente apontar críticas a este 

modelo, adotado pela Espanha, pois na visão de Maior, esse tipo de discussão ou 

encaminhamento acaba por restringir o direito dos trabalhadores. Este importante doutrinador 

entende que a criação de um modelo dá nova roupagem a uma situação de exploração que 

ainda persiste: a submissão do trabalho ao capital. O autor é enfático: 

 

Assim, com o argumento de que o emprego vai acabar tenta-se, igualmente, 

eliminar este antagonismo, fazendo crer que nas relações de trabalho atuais 

não há exploração do trabalhador, o que é transformado, formalmente, mas 

não na sua essência, em ‘colaborador’, ‘empreendedor’, ‘cooperado’ e às 

vezes ganha nomes mais chiques, extraídos das doutrinas estrangeiras, como 

‘parassubordinado’ ou ‘trabalhador independente’, ao mesmo tempo em que 

se diz que o trabalhador autônomo também é explorado pelo capital, 

transformando tudo em uma mesma coisa, e todos, mesmo o trabalhador 

assalariado, que vende sua força de trabalho, como forma de sobrevivência, 

para outro que explora economicamente o resultado do seu trabalho, passam 

a acreditar que a realidade mudou, embora ela continue a mesma, ainda que 

com roupagem diferente. (MAIOR, 2007, p.27). 

 

 

Voltando ao ponto central ao que nos propomos, observamos a alteração do modo de 

exploração e, por conseguinte, a alteração da forma de contratação dos trabalhos, para que já 

existe na Espanha, uma legislação específica. 

 

 

V – AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL 

E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO NOVO DIREITO. 

Por outro lado, o tema já ganha relevância no Brasil, seja entre os doutrinadores ou 

por meio de discussão dos projetos de lei em andamento. Inicialmente pensou-se em alteração 
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na Constituição Federal, ampliando a competência da Justiça do Trabalho, visando também 

comportar essa nova realidade econômica e social do autônomo dependente, o que já foi 

efetivado. 

Sustenta Pessoa: 

 

Neste tópico, busca-se contextualizar a ampliação da competência da Justiça 

do Trabalho dentro do panorama de mudanças no mundo do trabalho gerado 

pelas alterações estruturais no campo da economia e do emprego. Verifica-

se, inicialmente, que a alteração legada a efeito pela Emenda Constitucional 

n. 45 na dicção do art. 114 da Constituição Federal ensejou grande mudança 

de competência da Justiça do Trabalho. Trata-se de alteração que refletiu 

uma aptidão histórica da Justiça do Trabalho para julgar os dissídios 

resultantes das relações de trabalho lato sensu, não se limitando mais a 

relações de emprego. (PESSOA, 2009, p.44). 

 

 

O tema competência dentro da justiça trabalhista passa a ter uma relevância ainda 

maior em razão da alteração introduzida pela EC 45/2004, vez que elastece a competência 

material da Justiça do Trabalho, como acima exposto. 

De fato, as novas relações econômicas e sociais impuseram um novo modelo de 

contratação e o direito do trabalho tinha que estar apto a reconhecer estas relações, 

proporcionando à Justiça do Trabalho competência e distinção para atuar nos casos concretos. 

Arremata a mesma autora: 

 

Diante do cenário de alteração das relações de trabalho, abordado neste 

capítulo, a alteração foi salutar, na medida em que se assiste cada vez mais à 

prestação de trabalho com natureza autônoma, economicamente dependente 

ou mesmo por meio de cooperativas ou pessoas jurídicas. Em todos esses 

casos, a competência anterior da Justiça do Trabalho limitava-se à 

verificação ou não da existência de fraude na aplicação das normas relativas 

à relação de emprego. Assim, a atuação somente se dava no sentido de coibir 

a fraude, o que agora é estendido à própria analise do mérito e dos pedidos 

decorrentes das diferentes relações trabalho. (PESSOA, 2009, p.44). 

 

 

O conteúdo do artigo 114, antes e depois da EC 45/2004 evidencia a ampliação 

promovida pela referida emenda, sendo a principal delas a que se relaciona com a 

competência material da Justiça Trabalhista que passou a processar e julgar além das 

reclamações provenientes da relação de emprego, as decorrentes da relação de trabalho. 

A doutrinadora Flávia Pessoa destaca os Projetos de Lei nºs. 6.012/2005 (sistema 

integrado e simplificado de pagamento de tributos); 255/2005 (permitir o saque da conta 
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individual do PIS/PASEP pelo trabalhador autônomo para adquirir instrumentos para sua 

atividade) e 7.176/2006 (que propõe sobre o regime do autônomo), sendo contudo bem 

enfática em questionar o alcance dos projetos e discussões no Congresso Nacional: 

 

Conforme se verifica, os projetos em tramitação no Congresso Nacional, 

embora tangenciem o tema, não apresentam a necessária e completa 

regulação da matéria, sendo insuficientes para uma adequação do 

trabalhador autônomo economicamente dependente. Poder-se-ia argumentar 

que, ao invés de elaborar um regime próprio, bastaria o aproveitamento dos 

projetos em tramitação no Congresso Nacional ou mesmo a mera alteração 

de dispositivos da CLT. A objeção, contudo, não pode prevalecer, uma vez 

que os anteprojetos em tramitação apenas fazem alterações pontuais sem 

estabelecer um verdadeiro regime jurídico diferenciado. (PESSOA, 2009, p. 

103). 

 

 

VI – JULGAMENTOS DOS CASOS DE PARASSUBORDINAÇÃO PELA JUSTIÇA 

DO TRABALHO NO BRASIL E NECESSIDADE DO AMPARO CONSTITUCIONAL 

DA NOVA CLASSE DE TRABALHADOR HAVIDA.  

Como mencionado outrora a Emenda Constitucional nº 45/04 ampliou a competência 

da Justiça do Trabalho lhe atribuindo o encargo de julgar as lides decorrentes das relações de 

trabalho. Lembre-se que a relação de trabalho tem caráter genérico, abarcando as relações 

jurídicas que possuem em sua essência uma obrigação de fazer pautada no trabalho humano, 

incluindo, trabalho autônomo, eventual, avulso, temporário, o empregado, propriamente dito, 

entre outros. 

A parassubordinação, é uma fora de prestação de trabalho sem subordinação clássica, 

mas fundamentada no contrato de colaboração com características próprias como a 

coordenação, continuidade e a prevalência da pessoalidade, mostrando-se pois como uma 

figura intermediária entre o trabalho subordinado e o trabalho eventual. 

Sendo a justiça do trabalho competente para julgar os casos em que haja a presença 

do trabalho eventual, não deveria haver dúvidas sobre a competência para julgar as 

controvérsias advindas da parassubordinação. 

Não se pode perder de vista que o trabalho parassubordinado tem como objeto a 

execução de uma atividade laborativa, de modo que desde a EC 45/2004, a justiça laboral é a 

competente para julgar os casos de parassubordinação, já referida relação se baseia numa 

relação de trabalho. 

Contudo, a jurisprudência tem mostrado que os tribunais têm se restringido em julgar 

a situação fática do parassubordinado, quando o reconhecendo. 
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Apressam-se os tribunais em verificar se na demanda analisada estão presentes os 

pressupostos básicos da subordinação, posto que se presentes então verifica-se a competência 

da Justiça do Trabalho e por conseguinte a imputação das obrigações decorrentes da relação 

de emprego. Senão vejamos: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - AVON - 

EXECUTIVA DE VENDAS - VÍNCULO EMPREGATÍCIO - 

SUBORDINAÇÃO - REEXAME CONCEITUAL - PONDERAÇÃO EM 

FACE DO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA - ESSENCIALIDADE 

NA IDENTIDADE DO TRABALHADOR - ANÁLISE CRITERIOSA DO 

JULGADOR. O conceito de subordinação tem recebido tratamento especial 

pela doutrina, na qual se destaca a necessidade de seu reexame, a fim de 

amparar, nas palavras de Otavio Pinto e Silva, -a diversificação das relações 

jurídicas entre os sujeitos que prestam serviços (trabalhadores) e os que deles 

necessitam para o desenvolvimento de seus negócios (empresários)-, 

impondo-se, desta via a -ampliação dos vínculos de atributividade entre 

capital e trabalho-. Nessa evolução quanto à abordagem do conceito de 

subordinação, parte-se do conceito de -subordinação clássico-; trata-se, com 

brevidade, a defesa de Otavio Pinto e Silva do conceito de -

parassubordinação-; passa-se à ampliação conceitual proposta pelo Ministro 

Maurício Godinho Delgado para análise da terceirização, -subordinação 

estrutural-; e, por fim, destacando a proposta de expansão do direito de 

trabalho, é examinada a proposta de Lorena Vasconcelos Porto de -

subordinação integrativa-. Essa evolução conceitual serve para destacar a 

necessidade de análise do preenchimento dos elementos definidores do 

vínculo empregatício, com olhar sensível à realidade atual, com as bases 

legais estabelecidas, mas com a interpretação orientada pelos princípios que 

justificam e fundamentam o direito do trabalho. Por outro lado, não se pode 

desconsiderar o princípio da livre iniciativa, que, nos termos do art. 170 da 

Constituição Federal, é fundamento da ordem econômica. Nesse sentido, 

com base em elementos dos autos e nas regras de experiência, reconheço que 

a reclamada, AVON, destaca-se por se dedicar a um segmento de clientes 

brasileiros que por muito fora negligenciado pelas empresas brasileiras, as 

mulheres, sobretudo, aquelas com menor poder aquisitivo. A estratégia de 

marketing empresarial adotada pela AVON, na qual desenvolveu, com 

qualidade, produtos especialmente para o fenótipo das mulheres brasileiras, 

preços acessíveis ao público destinado e, para tanto, tendo em vista a rede de 

distribuição, permitiu a complementação de renda de grande quantidade de 

trabalhadoras brasileiras: empregadas domésticas, manicures, cabeleireiras, 

secretárias, donas de casa, entre muitas outras, não merece ser 

desencorajada. Dessa via, também, a adoção de critérios para decisão 

judicial sem atenção a um juízo de ponderação pode inviabilizar todo o 

modelo de negócio desenvolvido pela reclamada e tornar imperiosa a 

necessidade de revisão do negócio pela oclusão da rede de vendedoras 

articulada. Entretanto, não parece razoável que empresas, que atendem o 

varejo, tenham um imenso contingente de vendedores, os quais compõem 

uma desmesurável força de vendas em relação aos concorrentes, tenham um 

número mínimo de empregados, aos quais ficam restritos os -privilégios- dos 

direitos trabalhistas. Com essas ponderações, destaco que, além de se apoiar 

na nova doutrina, em que os arts. 2º e 3º da CLT têm recebido interpretação 

fundada na efetividade ao direito fundamental ao trabalho digno, o 

reconhecimento do vínculo empregatício, em situações limítrofes, como a 
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discutida nos autos, deve abordar a questão da -identidade- do trabalhador 

como elemento determinante da relação empregatícia. Max Weber, no 

clássico estudo sociológico -A Ética Protestante e o 'Espírito' do 

Capitalismo-, já destacava o papel central do trabalho como elemento a 

fornecer a identidade do indivíduo na modernidade. Por tudo isso, defendo 

que cabe ao Julgador o papel fundamental de buscar depreender das provas 

se aquele trabalho desenvolvido, a princípio de forma autônoma, passou, em 

determinado ponto da relação entre as parte, a representar um papel mais 

significativo na vida do trabalhador, essencial do ponto de vista de sua 

identidade. No caso dos autos, foi registrado pela Corte a quo que a 

reclamante fora contratada como revendedora AVON e, posteriormente, 

elevada à condição de -Executiva de Vendas-, na qual passou a ser 

responsável pela arregimentação, treinamento e gerenciamento do 

desempenho das revendedoras que indicava, inclusive recebendo cobranças 

pela quantidade de vendas que essas vendedoras realizavam. Nessa 

perspectiva, a intensidade dos trabalhos realizados desempenhou papel 

significativo para trabalhadora, sendo certo, ainda, que o vigor dos 

questionamentos por produtividade levou, inclusive, à formulação de 

pretensão de indenização por assédio moral, a qual ainda que julgada 

improcedente revela a centralidade daquela relação na identidade da 

reclamante. Assim, os elementos destacados pela Corte regional indicam 

que, efetivamente, houve o correto enquadramento jurídico da questão, 

esbarrando-se qualquer conclusão de forma diversa na incidência objetiva da 

Súmula nº 126 desta Corte. Agravo de instrumento desprovido. (AIRR - 

394500-42.2009.5.09.0018 , Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello 

Filho, Data de Julgamento: 18/12/2012, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

01/02/2013) 

 

 

Por outro lado, quando se configura o enquadramento de parassubordinado, há 

julgado restringindo sua atuação ao reconhecimento do vinculo de emprego, eis um acórdão 

do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região: 

 

E M E NT A: CONTRATO DE PARCERIA. CABELEIREIRO. VÍNCULO 

DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA. Diante da regularidade do contrato de 

parceria firmado entre as partes, com o ajuste de percentual expressivo a 

título de rateio; além da ausência dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, não 

há que se falar em existência de relação empregatícia. ORGANIZAÇÃO 

EMPRESARIAL. FIXAÇÃO DE HORÁRIO. PARASSUBORDINAÇÃO. 

O fato de o locador reservar-se ao direito de estipular o seu horário de 

funcionamento não caracteriza a existência de um poder diretivo quanto às 

atividades do autor. Trata-se de mera organização empresarial, atendendo ao 

mínimo de coordenação a que todas as relações humanas devem 

observância. (Processo Nº 00500-2012-016-16-00-1-RO; data de publicação: 

28/05/2013). 

 

 

Por certo, como já apontado no ponto anterior, já houve ampliação de competência 

da Justiça do Trabalho, por alteração do art. 114 da Constituição Federal, entretanto, não há 

legislação, ainda, específica sobre o tema, assim como já o fez a Espanha, por exemplo. 
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Nesse cenário que deve se estudar a parassubordinação nos tribunais brasileiros, 

afinal, repita-se, inexiste qualquer legislação que trate especificamente dessa classe. Óbvio 

que os princípios constitucionais e leis especiais que tratam de trabalhadores que podem ser 

considerados para efeito de proteção do trabalho parassubordinado, a exemplo da lei do 

representante comercial, lei nº 4.886 de 1965. Mas leis esparsas não resolvem os problemas 

pois uma numerosidade de modalidades de relações jurídicas são deixadas a margem dos 

direitos trabalhistas vigentes. 

A liberdade para subcontratar o que é necessário é fundamental para competir com 

êxito e gerar empregos, e quem sabe o que deve ser subcontratado é a contratante, 

considerando a difícil tarefa de estabelecer com precisão o que pode e o que não pode ser 

subcontratado ou terceirizado. Arion Sayão Romita, ao discorrer sobre a desnecessidade de 

proteção a trabalhadores autônomos e parassubordinado aduz:  

 

A Sociologia do Trabalho e a Psicologia Coletiva, ensinam que a condição de 

trabalhador subordinado é indesejável: como regra geral, o trabalhador subordinado 

almeja transformar-se em autônomo; ser seu próprio patrão; fixar sua própria 

jornada de trabalho; estabelecer o preço que entende justo pela prestação de seu 

serviço; gozar férias no momento que lhe convier, e assim sucessivamente [...] A 

subordinação jurídica constitui um dos temas-chave do Direito do Trabalho. A 

crise da subordinação implica a crise do próprio Direito do Trabalho. Na verdade, 

não há crise propriamente dita, mas sim necessidade de adaptação da legislação do 

trabalho às novas realidades trazidas pelas inovações tecnológicas;[...] O fenômeno 

da globalização da economia também repercute de maneira intensa no campo das 

relações do trabalho [...] Sustenta-se que está ultrapassada a concepção de 

estruturas universais de tipo taylorismo e fordista,. Horários personalizados, 

acomodação do tempo de serviço, salários dependentes dos resultados e do 

interesse revelado pelos empregados, currículos de qualidade, equipes autônomas, 

transferência de gestão, negociações mediante mútuas concessões, integração na 

trabalhador na vida da empresa - eis alguns tópicos da 'panóplia' da parceira 

proposta.[...] Preconizam-se vários tipos de flexibilidade: econômica, técnica, 

social, mas também funcional, numérica e de gestão [...] Entre as modalidades de 

flexibilização, interessa-nos particularmente a da gestão, que 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.(ROMITA, 2005, P. 37) 

 

 

Por outro lado, a falta de condução sobre o assunto já traz prejuízos de toda ordem. 

Os acidentes, as doenças e a precariedade incidem nas subcontratações mal feitas, de 

curta duração, sem o devido preparo dos trabalhadores e das empresas, isso porque o 

equilíbrio entre a remuneração e a exigência nem sempre é alcançado. Os trabalhadores 

passam a trabalhar mais e com mais stress, dada a busca da produtividade máxima com base 

nos recursos das novas tecnologias, em geral realizada sem os devidos cuidados, criando 
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insegurança para todos os grupos pelo fato de impor demandas físicas e emocionais de grande 

amplitude, inclusive a demanda por lealdade.  

 

 

 

VII – CONCLUSÃO  

A nova realidade impõe criação e ajustes ao Direito do Trabalho. É impositiva a 

alteração das relações sociais que implicam em modificações nas relações de trabalho, o que 

já ocorreu em muitos países desenvolvidos como acima exposto. 

É contradição em termos dizer que o exercício da autonomia da vontade constitui 

expressão de força do trabalhador e redunda no melhor para ele, quando na realidade o 

fenômeno que se verifica perante o trabalhador é a desregulamentação do trabalho, ou, até 

mesmo, a desprofissionalização e terceirização de seus postos de trabalho.  

Não se desconhece que se argumenta em vista não de um trabalhador médio, cuja 

hipossuficiência seja evidente, versando-se o caso de vida sobre trabalhador com excelente 

qualificação técnica e, de fato, capaz de conduzir operações das mais complexas no seu 

campo do conhecimento, e detentor de remuneração - e de capacidade de remunerar-se - bem 

acima da média dos trabalhadores nacionais. Mas isso não lhe retira a núcleo mínimo de 

proteção jurídica do Direito do Trabalho, que o de ter o vínculo reconhecido e às prestações 

jurídicas dele decorrentes. 

Assim, tão verdadeira quanto a assertiva de que não se deve preferir o trabalho 

intelectual em detrimento do técnico ou manual, é a de que aquele trabalho não pode ser 

preterido em relação a estes. Não se concebe a idealizada - e, por que não, liberal - isonomia 

entre o trabalhador "pejotizado" e a pessoa jurídica que o contrata. 

De todo modo, o certo é que o direito do trabalho apresenta arcabouço 

principiológico suficiente para não negligenciar a defesa daqueles que socialmente precisam 

da proteção estatal e têm a necessidade e a ânsia de ver garantidas a dignidade da pessoa 

humana no exercício da sua atividade laborativa. 

É claro, que é compreensível o fato de que as transformações na sociedade vêm 

primeiro para depois chegarem ao campo legislativo, entretanto é indubitável que 

independentemente desse “detalhe”, o princípio da Proteção deve ser sempre respeitado, e nas 

atuais circunstâncias o certo é que a parte hipossuficiente da relação trabalhista clama por 

proteção. 
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Resta claro que o direito do trabalho não somente serve para regular as relações de 

trabalho, como para muitos essa é sua única função, mas serve especialmente para a 

preservação das melhores condições de trabalho de modo geral, garantindo, por consectário 

lógico, a proteção do trabalhador, já preconizada na atual Constituição Federal e também já 

desenhado nas Constituições anteriores. 

Assim, o Direito do Trabalho representa de forma concreta a proteção que a própria 

Constituição garante ao trabalhador, colocando este não como muitos pensam num pedestal, 

mas sim em condições de igualdade ao empregador que além de ser economicamente superior 

é quem tem o poder de dirigir a prestação de serviços do empregado. 
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