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Ilmos. Srs. 

 

Ref.: AUTÔNOMO CONTRATO PESSOA JURÍDICA 

 

São freqüentes as reclamações de trabalhador contratado como pessoa jurídica 

reivindicando reconhecimento da condição de empregado e, em conseqüência os direitos 

assegurados, pela lei, a essa categoria. 

Apreciando a matéria, o Tribunal Regional de Campinas negou o pedido do reclamante, não 

reconhecendo a condição do empregado pelas razões abaixo expostas: 

CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR, NA CONDIÇÃO DE AUTÔNOMO, POR MEIO DE PESSOA 

JURÍDICA POR ELE CONSTITUÍDA — PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALiDADE — 

CONFIGURAÇÃO VÍNCULO DE EMPREGO DESCONHECIDO 

iranyJ/errari(3 

Tem sido bastante utilizado o sistema de dar à pessoa física a configuração de pessoa 

jurídica constituída para atuação como autônomo, 

O que faz com que se distingue entre o trabalho autônomo e o subordinado, não é a forma 

que se lhe dá na contratação, mas a realidade, da qual exsurge a vinculação empregatícia. 

Aprova dos autos, neste caso apreciado e julgado foi claro em detectar a subordinação 

existente entre a pessoa jurídica de uma pessoa física e o trabalho prestado a diversas 

empresas. 

A ementa abaixo é nesse sentido, a saber: 



CIRCULAR 3769– fl. 2 

E S C R I T Ó R I O  D E  A D V O C A C I A  P E R E Z  E  R E Z E N D E    
 

www.perezerezende.com.br	
Av.	Erasmo	Braga,	277	-	12º	andar	-	Tel.:	21-2533-5965	-	Fax:	21-2533-5928	-	E	mail:	gbrezende@perezerezende.com.br	

CNPJ	29.417.961/0001-88	-	CEP	20.020-000	-	Rio	de	Janeiro	–	RJ	
Av.	Paulista,	1499	-	cj.	606	-	Tel.:	11-3171-2807	-	Fax:	11-3171-2817-	E	mail:		bruno@perezerezende.com.br	

	CNPJ	29.417.961/0002-69	-	CEP	01.311-928	-	São	Paulo	–	SP	
	

“Ementa: Vínculo de emprego. Contratação de trabalhador, na condição de 

autônomo, por meio de pessoa jurídica por ele constituída — Irrelevância 

da forma diante do preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT. 

Princípio da primazia da realidade. Vínculo de emprego reconhecido. 

Recurso ordinário. Constatando, pela prova dos autos, que o reclamante se 

ativava com subordinação, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade, 

descabe falar em autonomia, na medida em que, consoante preleciona 

Amauri Mascaro Nascimento, o autônomo “não está subordinado às ordens 

de serviço de outrem, uma vez que, sendo independente, trabalhará 

quando quiser, como quiser e segundo os critérios que determinar. 

Autodetermina-se no trabalho. O empregado, ao contrario, subordina-se no 

trabalho”. Nessa perspectiva, o fato de o trabalhador ter constituído pessoa 

jurídica, por meio da qual celebrou contrato com as reclamadas, torna-se 

irrelevante para o deslinde da questão, pois o contrato de trabalho reveste-

se da natureza de contrato-realidade, conforme formatada por Mario de La 

Cueva, razão por que a relação de emprego não se vincula à denominação 

dada pelas partes no momento de sua contratação; ao revés, a relação de 

emprego desborda dos limites da autonomia da vontade das partes 

contratantes. Recurso não provido. TRT 15ª Reg. (Campinas/SP) Proc. 

033800-37.2007.5.15.0129 RO (Ac. 46051/10- PATR, 11ª C.) Rel Luiz José 

Dezena da Silva. DEJT 12.8.10, p. 335.” 

Apesar de considerar perigosa a contratação de trabalhadores “autônomos” com todas as 

características de empregado, temos que reconhecer que os Tribunais jamais são  

divergentes, ora considerando fraudulenta esse tipo de contratação, ora considerando que 

valem as condições fixadas na contratação. 

O acórdão abaixo transcrito, adotou a tese da não configuração do contrato de emprego e, 

assim, improcedente a reclamação na qual eram pleiteados os direito de empregado. 

Para qualquer outra informação referente a matéria, estamos à disposição. 

Nilza Perez de Rezende 


