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FUTURO DO TRABALHO:
•O incremento da demanda por serviços que envolvem novas
tecnologias digitais e a chamada “economia colaborativa”, é uma
realidade inescapável. Os novos empregos tendem a ser muito
diferentes do que aqueles com que estamos acostumados. A
atualização da legislação trabalhista, ao adequar o arcabouço
jurídico do trabalho às novas realidades da economia no século XXI,
deve ser vista como parte da agenda do futuro do trabalho. O
futuro do trabalho exige modelos de contratação flexíveis o
suficiente para se ajustarem às mudanças na realidade do mercado.



CONTRATO DE TRABALHO DO AUTÔNOMO

Em 2017 entrou em vigência a Lei 13.467/2017, a chamada
Reforma Trabalhista que trouxe, entre outras alterações, uma
nova definição/interpretação para o contrato do autônomo.

ARTIGO 442-B DA CLT - a contratação do autônomo pode
ocorrer com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não,
afastando a ocorrência do vínculo empregatício.

A interpretação que se faz a partir desta atualização na legislação
trabalhista é o incentivo à contratação de profissionais
autônomos, auferindo maior segurança àqueles que contratam
este tipo de força de trabalho.



Os elementos caracterizadores da relação de emprego
continuam os mesmos, quais sejam, pessoalidade,
onerosidade, não eventualidade, alteridade e subordinação
(artigo 3º CLT).

Ao autônomo compete apresentar o resultado para o qual foi
contrato, não cabendo ao empregador interferir nos meios
utilizados por aquele. É conferido ao profissional autônomo, a
oportunidade de gerir seu negócio, organizando seus horários,
assumindo seus próprios riscos, podendo, inclusive, negociar
sua remuneração/contrapartida com o contratante.



Por meio de uma portaria do Ministério do Trabalho (Portaria
349), o governo federal restabeleceu regras sobre contratação
de autônomo e trabalho intermitente que estavam previstas na
Medida Provisória 808. O texto é uma cópia de trechos da
medida provisória.
Art. 1º 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 do
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 1º Não caracteriza a qualidade de empregado prevista no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho
o fato de o autônomo prestar serviços a apenas um tomador de serviços.
§ 2º O autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviços que
exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de contrato de trabalho,
inclusive como autônomo.
§ 3º Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar atividade demandada pelo
contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade, caso prevista em contrato.
§ 4º Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros, e trabalhadores de outras
categorias profissionais reguladas por leis específicas relacionadas a atividades compatíveis com o
contrato autônomo, desde que cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de
empregado prevista o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 5º Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício.



“De acordo com a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios) Contínua, o total de desempregados aumentou para
12,669 milhões (crescimento de 3,6%), 318 mil a mais em três
meses. A única modalidade de ocupação que cresceu é a de
autônomos, pessoas que trabalham por conta própria.
Segundo o IBGE, o número de ocupados (92,547 milhões) caiu
0,4% no trimestre (menos 354 mil) e cresceu 0,9% (mais 846
mil) em 12 meses. Mas, ao longo desse período, o que
aumentou foi o emprego precário, aquele sem carteira
assinada (320 mil) e, principalmente, o trabalho autônomo
(719 mil), enquanto o emprego com carteira assinada perdeu
380 mil (-1,1%). No último trimestre (fevereiro de 2019), a
modalidade por conta própria abriu 291 mil vagas.” Fonte
IBGE. Relatório trimestral Fevereiro/2019.













Os termos do depoimento da testemunha, em parte corroborados pelo próprio

depoimento da reclamante demonstram que não havia subordinação típica da relação de

emprego. Veja-se, por exemplo, que a reclamante podia escolher os dias que queria

trabalhar, sua carga horária, podia optar por não trabalhar quando não quisesse, também

não estava obrigada a aceitar clientes específicos. A testemunha ouvida ainda informa

que teve outro trabalho com registro em carteira paralelamente, o que obviamente é

incomum nas relações de trabalho convencionais, estando muito mais próximas das

relações autônomas. Estamos diante de uma nova forma de intermediação, que não é

prejudicial aos trabalhadores, tanto é que o valor de R$ 100,00 por dia de trabalho é muito

superior ao valor do salário mínimo ou ao salário da categoria. Reconheço, portanto, a

validade da relação e afasto o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego,

julgando improcedente a ação. (...). Cientes as partes. Nada mais. (Sentença proferida em
audiência. PROCESSO: 0021287-47.2018.5.04.0003. Em 09/04/2019)



Atenho-me à questão da subordinação (...) Note-se: as trabalhadoras como a reclamante (1) são livres para

manter qualquer outra atividade paralela; (2) são livres para determinar a quantidade de horas que pretendem

trabalhar; (3) são livres para determinar quando e se querem trabalhar, sem risco de punição; e (4) são livres

para se negar a prestar serviço a determinados clientes ou, ainda, para deixar a plataforma reclamada e fixar-

se com um cliente específico, sem qualquer punição (como a segunda testemunha). Claramente, não se está

diante de relação subordinada nos moldes da CLT. (...) A simples realização de entrevista e seleção prévia ao

começo da relação das trabalhadoras com a plataforma não são suficientes para que se reconheça o grau de

subordinação próprio dos vínculos de emprego. Afinal, um mínimo processo de seleção não é exclusividade

das relações trabalhistas, já que está presente em outras formas de trabalho (como o autônomo, por

exemplo) (...) A utilização de uniforme também não é externalização de qualquer grau de subordinação

especial, já que o fornecimento de insumos para o trabalho (como é o uniforme para o caso de trabalho de

faxina) e a ostentação de propaganda (por conta da identificação da reclamada) (...) são circunstâncias que

ocorrem também em relações de trabalho não subordinadas e, com relação à propaganda, até mesmo em

relações contratuais alheias ao mundo do trabalho (...) Se o mercado encontrou uma forma de aumentar os

ganhos de parte e parte e a lei não for fraudada (como não foi, já que está ausente a subordinação própria

dos vínculos de emprego), cabe ao Poder Judiciário apenas não se intrometer. Por isso, julgo improcedente

o pedido de declaração de existência do vínculo de emprego e, por consequência, todos os demais pedidos.

Processo n. 0020785-08.2018.5.04.0004. Em 14/02/2019)



Enunciados 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho

TRABALHADOR AUTÔNOMO EXCLUSIVO E ART. 9º DA CLT. TRABALHADOR AUTÔNOMO

EXCLUSIVO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO.

A norma do artigo 442-B da CLT não impede o reconhecimento da relação de emprego, quando

presentes os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT e configurado o desvirtuamento do trabalho

autônomo, com fraude à relação de emprego, à luz do art. 9º da CLT. (Enunciado nº 1 da

Comissão 4)

TRABALHADOR AUTÔNOMO EXCLUSIVO E PRIMAZIA DA REALIDADE DA REALIDADE

SOBRE A FORMA.

É a primazia da realidade, e não a formalidade exteriorizada de atos e negócios jurídicos, que

deve ser considerada para o reconhecimento do vínculo de emprego (arts. 2º e 3º da CLT) ou de

trabalho autônomo (art. 442-B da CLT). (Enunciado nº 2 da Comissão 4)
Fonte: https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26227-enunciados-aprovados-na-2-jornada-de-direito-material-e-processual-do-trabalho-sao-organizados-por-tema



Enunciados 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho

TRABALHO AUTÔNOMO CONTÍNUO E EXCLUSIVO. LIMITES E INTERPRETAÇÃO CONFORME:

INTELIGÊNCIA DO ART. 442-B DA CLT À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Presume-se o vínculo empregatício diante da prestação de serviços contínua e exclusiva, uma vez que a

relação de emprego é direito fundamental (arts. 1º, III e IV, 5º, caput e 7º da CRFB/88), devendo o art. 442-

B da CLT ser interpretado conforme a Constituição Federal para afastar a caracterização do trabalho

autônomo sempre que o trabalhador, não organizando a própria atividade, tenha seu labor utilizado na

estrutura do empreendimento e integrado à sua dinâmica. (Enunciado nº 3 da Comissão 4)

TRABALHADOR AUTÔNOMO EXCLUSIVO E FORMAS JURÍDICAS IRREAIS.

O artigo 442-B da CLT não permite a contratação de trabalhador constituído sob a forma de pessoa

jurídica, de microempreendedor individual (MEI) e de empresa individual de responsabilidade limitada

(EIRELI), entre outras, quando presentes os pressupostos para o reconhecimento da relação de emprego

(arts. 2º e 3º da CLT). (Enunciado nº 4 da Comissão 4)
Fonte: https://www.anamatra.org.br/imprensa/noticias/26227-enunciados-aprovados-na-2-jornada-de-direito-material-e-processual-do-trabalho-sao-organizados-por-tema


