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Na hora de construir ou reformar um imóvel residencial, surge sempre a dúvida – e 
também a preocupação, para o proprietário, quanto à sua responsabilidade em relação 
aos trabalhadores que contrata para prestar serviços na sua obra.
A Silva Freire Advogados, em reconhecimento à importância e recorrência do 
tema, elaborou a presente cartilha que busca contemplar em um único documento, 
informações relevantes sobre as responsabilidades ao contratar trabalhadores para 
prestarem serviços na obra. 
Aqui você encontrará orientações e dicas para saber diferenciar o trabalhador autônomo 
do empregado celetista, e tentar reduzir o risco de ser acionado na Justiça do Trabalho 
por quem eventualmente tenha prestado serviços na obra.
Dessa forma, a presente cartilha, elaborada cuidadosamente, tem o intuito de ser uma 
resposta rápida e objetiva aos questionamentos mais recorrentes quando se pretende 
construir ou reformar o próprio imóvel residencial.

APRESENTAÇÃO
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INTRODUÇÃO

A pessoa física, que, por conta e risco, se envereda a reformar ou construir seu imóvel 
para ali residir, é obrigada a estabelecer relações jurídicas, das mais diversas, para a 
consecução da obra.
A mais recorrente – e diga-se, essencial –, é a contratação de mão de obra para prestar 
serviços típicos da construção civil (pedreiros, ajudantes de pedreiros, marceneiros, 
carpinteiros, mestres de obra, azulejistas etc).
Entretanto, muitos donos de obra, por desconhecimento da legislação trabalhista, 
acabam cometendo erros tanto na forma, quanto no modo de contratação, o que gera 
riscos de demandas judiciais por aqueles trabalhadores que se ativaram em sua obra.
Fato é que existem normas legais e entendimentos consolidados dos tribunais do 
trabalho (orientações jurisprudenciais e jurisprudências) que garantem proteção 
aos donos de obra, proporcionando-lhe maior segurança nas relações firmadas 
com os trabalhadores, desde que observados e cumpridos os requisitos e premissas 
estabelecidos em lei.
Sem a pretensão de esgotar o tema, apresentamos respostas às mais recorrentes dúvidas 
que comumente afligem os donos de obra, buscando, de forma prática e objetiva 
diferenciar o mero prestador de serviços (trabalhador autônomo), do empregado 
celetista, objetivando munir o dono de obra de informações necessárias para identificar 
um e outro, e evitar futuros problemas em demandas judiciais.
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Perguntas e Respostas

1.Quem a lei define como empregador?

3. Quem a lei define como empregado?

2.O proprietário que promove construção ou refor-
ma do seu imóvel residencial pode ser considerado 
empregador?

4. Quais características distinguem o trabalhador 
autônomo do empregado celetista (aquele que tem 
a carteira de trabalho assinada)?

A CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – define e regulamenta as relações 
trabalhistas entre empregado e empregador.
Em seu artigo 2º, a CLT é clara ao determinar que empregador é toda empresa, 
individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
Para fins legais, equiparam-se ao empregador os profissionais liberais, as instituições de 
beneficência, associações recreativas e sem fins lucrativos, que admitem trabalhadores 
como empregados.

Reconhece a lei que a simples reforma ou construção do imóvel residencial feita 
pelo proprietário, pessoa física, com contratação de empreiteiros e mão de obra 
especializada, não constitui atividade econômica que tenha o condão de o equiparar a 
um empresário/empregador (artigo 2º, caput, CLT).
Nesta linha de raciocínio, o mero dono da obra não é considerado um empreendedor, 
empresário.
Isso porque ele não desenvolve atividade de construção civil, nem tampouco assume 
os riscos a ela inerentes ou, ainda, busca lucro, tratando-se ainda de necessidade de 
contratação de mão de obra eventual e temporária.

Também encontramos na CLT a definição legal de empregado.
É assim considerado, toda pessoa física, que presta serviços de natureza habitual (ou 
não eventual) ao empregador, sob a dependência deste, e mediante salário.
Ao empregado aplicam-se todas as normas previstas na CLT, os direitos e obrigações 
ali definidos, desde o mero registro do contrato de trabalho na carteira de trabalho 
e pagamento de verbas salariais, até disposições específicas sobre condições, saúde e 
segurança do trabalho, aplicação de penalidades aos empregadores infratores, dentre 
outros.

O trabalhador autônomo assume todo o risco da prestação dos serviços, através de 
iniciativa e organização própria, sem ingerência ou participação do dono da obra.

Pode prestar serviços como pessoa física, mas pode constituir pessoa jurídica (EIRELI, 
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Empregador Individual, Micro Empresário etc) passando a prestar serviços como pessoa 
jurídica.

Não está subordinado ao dono da obra, dirigindo ele próprio o modo e forma da 
prestação dos seus serviços, inclusive definindo quando e como os prestará, denotando 
sua independência e autonomia.

Explora em proveito próprio a sua força de trabalho.
Pode prestar serviços a mais de um contratante, simultaneamente, sem qualquer 

anuência, participação ou ciência do dono da obra.
Pode contratar empregados e ajudantes, subcontratar serviços, firmar contratos com 

fornecedores, sem qualquer anuência, participação ou ciência do dono da obra.
Contribui para a previdência social na qualidade de contribuinte individual.
Liberdade para precificar seus serviços, de acordo com as regras do mercado.
Já o empregado deve ser obrigatoriamente pessoa física.
Prestar serviços habitualmente, ou seja, em caráter não eventual, permanente.
Não podendo designar outrem para trabalhar em seu lugar, devendo prestar os serviços 

pessoalmente.
O trabalho é controlado pelo empregador, que dirige o modo, forma como deve ser 

prestado. Assim, o empregado se sujeita às ordens e determinações do patrão, sendo 
fiscalizado e disciplinado pelo mesmo.

Deve receber remuneração pelo serviço prestado, pois vende sua força de trabalho ao 
empregador, em proveito deste.

Não assume nenhum dos riscos inerentes ao negócio, nem os riscos da atividade 
econômica da empresa, não sendo o responsável por eventual sucesso ou insucesso do 
empreendimento.

A contratação de trabalhadores autônomos é regida pelo Código Civil, em capítulo 
específico (Capítulo VII – Da Prestação de Serviço) que define e elenca requisitos 
e condições para a celebração e validade de um contrato de prestação de serviços, 
estando regulamentado no artigo 593 e seguintes.
Não se aplicando, portanto, a CLT, os trabalhadores autônomos não estão protegidos 
pelas leis trabalhistas, não sendo destinatários de nenhum dos direitos ali previstos.

Como dito em resposta à pergunta número 2, a mera reforma ou construção do imóvel 
residencial feita pelo proprietário, pessoa física, com contratação de empreiteiros e mão 
de obra especializada autônoma, não tem o condão de equipará-lo a um empresário/
empregador (artigo 2º, caput, CLT), para fins trabalhistas.
Também a jurisprudência – decisões reiteradas da Justiça do Trabalho – tem eximido 
o dono da obra de qualquer responsabilidade trabalhista para com os trabalhadores da 

5.  Qual é a legislação aplicável aos trabalhadores 
autônomos?

6. Existe lei que exclua a responsabilidade trabalhis-
ta do dono de obra em residência própria?
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É sempre importante que todo contrato seja feito por escrito, para que sirva de prova 
das obrigações, deveres e direitos contraídos pelas partes. As principais informações 
que devem constar deste tipo de contrato são: Nome das partes contratantes e endereço 
(solicitar um comprovante); objeto dos serviços (quanto mais detalhado, melhor); 
prazo de execução; forma de pagamento (deve estar atrelada ao prazo de execução, 
deixando-se a última parcela para ser paga apenas após a conclusão dos serviços); 
multa em caso de descumprimento; campo para assinatura das partes contratantes e de 
duas testemunhas.
Para que os riscos de eventuais questionamentos judiciais sejam minorados, é 
aconselhável que o dono da obra contrate uma empreiteira, legalmente constituída e 
registrada na Junta Comercial.
É recomendável, ainda, que seja realizada uma pesquisa na Justiça do Trabalho, na 
Justiça Estadual e na Justiça Federal para se certificar que a empresa é idônea e não tem 
passivos trabalhistas, criminais ou tributários.
Caso seja necessária a contratação de trabalhador autônomo (pessoa física), os 
cuidados devem ser redobrados.
Isso porque a linha que separa o trabalhador autônomo do empregado com carteira 
assinada é tênue, e pode ser facilmente ultrapassada, gerando ao dono da obra a 
obrigação de promover a assinatura da carteira de trabalho e consequente pagamento 
de todas as verbas salariais e remuneratórias previstas na CLT.
É importante que, além do contrato formal, e por escrito, não haja subordinação entre 
o trabalhador autônomo e o dono da obra.
No dia a dia da obra, o trabalhador autônomo deve ter a liberdade de prestar os 
serviços em horários e condições por ele determinados, sem qualquer ingerência ou 
imposição do contratante.
Uma vez pactuado o objeto do contrato de prestação de serviços, caberá ao autônomo 
entregar o resultado contratado, nos moldes do avençado pelas partes. Para tanto, se ele 
quiser contratar empregados ou ajudantes, elastecer ou reduzir seu horário de trabalho, 
comprar produtos e negociar com fornecedores, por exemplo, poderá fazê-lo com 
ampla liberdade.
O trabalhador autônomo, pessoa física, deverá receber a contraprestação por seus 
serviços mediante Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA).

7. Recomendações importantes que devem ser 
observadas na hora de contratar um trabalhador 
autônomo para sua obra.

obra.
Nesse mesmo sentido, o TST – Tribunal Superior do Trabalho – pacificando o tema, 
editou uma Orientação Jurisprudencial1 ressalvando expressamente que o dono da 
obra, que não é empresa construtora ou incorporadora, não responde solidária ou 
subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas contraídas pelo prestador de serviços/
empreiteiro.
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MAIS INFORMAÇÕES.

Fique à vontade para entrar em contato conosco através do telefone 3296-8001 ou pelo site www.silvafreire.
com.br.
Nossa equipe altamente qualificada está sempre pronta para buscar, com máxima excelência, soluções 
exclusivas, modernas e criativas, com ética, honestidade, transparência, respeito e competência.
Estamos aqui para melhor atendê-lo.

Caso o prestador de serviços seja pessoa jurídica, o pagamento deve ser feito através de nota fiscal emitida 
pelo mesmo.
A tributação é feita retendo-se IRPF (se for o caso) e INSS, arcando o contratante com a parte que lhe 
incumbir, nos termos da legislação tributária vigente.
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