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RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se de uma análise acerca das particularidades presentes na 

relação estabelecida entre as plataformas tecnológicas intermediadoras de serviços e os 

indivíduos nelas cadastrados como colaboradores, ora considerados autônomos ou 

microempresários. A globalização e a consequente evolução tecnológica trouxeram consigo 

inúmeras inovações no campo da relação de trabalho e emprego, como, por exemplo, o 

surgimento de novas profissões, regulamentadas, ou não, e novos meios para prestação de 

serviços. Para viabilizar a execução desta monografia, fora necessário um estudo acerca da 

evolução histórica mundial das relações empregatícias, iniciando-se ainda na pré-história, com 

as primeiras concentrações de força humana até o despertar das plataformas tecnológicas 

intermediadoras de serviços e o surgimento dos novos trabalhadores tecnológicos. 

Especificamente no Brasil, tornaram-se constantes conflitos que até então não haviam 

precedentes, trazendo insegurança jurídica, ante as diversas interpretações dadas às normas 

constantes na legislação brasileira. Buscando amparar ao menos parcialmente, a Lei n.º 13.467 

de 13 de julho de 2017 regulamentou práticas cotidianas das relações empregatícias, como, por 

exemplo, o home office e o banco de horas, trazendo aos trabalhadores e empregadores um 

padrão no que diz respeito às normas a serem seguidas. Ao mesmo tempo, a mesma legislação 

brasileira absteve-se em regulamentar as novas profissões, razão pela qual os Tribunais tendem 

a considerar, pacificamente, os prestadores de serviços de plataformas tecnológicas como 

autônomos ou, até mesmo, microempresários, não abrindo margem para os trabalhadores 

reivindicarem das empresas, que se utilizam das referidas plataformas, direitos e garantias 

trabalhistas tradicionais, como horas extras e adicional noturno, garantidos na Consolidação das 

Leis do Trabalho àqueles considerados. Considerando unicamente o não preenchimento dos 

requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, ora previstos na 

legislação, principalmente no que diz respeito à inexistência de subordinação e habitualidade, 

uma vez que as plataformas tecnológicas possibilitam que o colaborador trace sua própria 

jornada de trabalho, a sua ausência insignificante à manutenção do “contrato”. Tal “contrato” é 

celebrado mediante a aceitação de um termo de serviços, sendo que o colaborador somente 

poderá utilizar-se de tal plataforma tecnológica mediante a sua concordância e manutenção de 

padrões de qualidade impostos pela empresa. A fim de garantir a tênue diferenciação com os 

trabalhadores tradicionais, tais empresas definiram serem detentoras dos clientes, e não do 

colaborador, uma vez que o contato entre eles somente ocorre através da plataforma tecnológica 

que intermediará os serviços, com uso da “geolocalização”. Ademais, os Tribunais localizados 



 
 

em países estrangeiros, como Inglaterra, Estados Unidos da América e Canadá, ao analisarem 

as particularidades existentes em tal relação jurídica, tendem a reconhecer a existência de 

vínculo empregatício entre as empresas, que se utilizam de plataformas tecnológicas, e os 

prestadores de serviços, possibilitando, inclusive, a solução dos conflitos por meio de 

arbitragem. 

 

Palavras-chave: plataformas; tecnológicas; serviços; trabalho; e vínculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work deals with an analysis about the particularities present in the 

relationship established between the intermediary technology platforms of services and the 

individuals registered in them as collaborators, now considered autonomous or 

microentrepreneurs. Globalization and the consequent technological evolution have brought 

with it innumerable innovations in the field of the employment and employment relationship, 

such as the emergence of new professions, regulated or not, and new ways of providing services. 

In order to make this monograph feasible, it was necessary to study the historical evolution of 

employment relations in the world, beginning in the prehistory, with the first concentrations of 

human strength until the awakening of the technological platforms intermediating services and 

the emergence of the new technological workers. Specifically in Brazil, there have been 

constant conflicts that until then were unprecedented, bringing legal uncertainty, given the 

different interpretations given to the norms contained in Brazilian legislation. In order to 

protect at least partially, Law 13467 of July 13, 2017 regulated daily practices of employment 

relationships, such as home office and hour bank, bringing workers and employers a standard 

with respect rules to follow. At the same time, the same Brazilian legislation refrained from 

regulating the new professions, which is why the Courts tend to consider, peacefully, service 

providers of technology platforms as self-employed or even microentrepreneurs, leaving no 

room for workers to claim from the companies that traditional labor rights and guarantees are 

used, such as overtime and additional night work, guaranteed in the Consolidation of Labor 

Laws to those considered. Considering only the non-fulfillment of the necessary requirements 

for the characterization of employment relationship, as provided for in the legislation, 

especially as regards the lack of subordination and habituality, since the technological 

platforms allow the employee to trace his own working day, the its insignificant absence to the 

maintenance of the "contract". Such "agreement" is entered into upon acceptance of a service 

term, and the employee may only use such technology platform by agreeing to and maintaining 

quality standards imposed by the company. In order to ensure the slight differentiation with 

traditional workers, these companies defined themselves as holding the customers, not the 

employee, since the contact between them only occurs through the technology platform that will 

intermediate the services, using "geolocation". In addition, Courts located in foreign countries, 

such as England, the United States of America and Canada, tend to recognize the existence of 

employment service providers, making it possible to resolve disputes through arbitration. 

 



 
 

Key-words: platforms; technological; services; relationship. 
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INTRODUÇÃO 
 

Inserido no contexto de significativas mudanças econômicas e avanços tecnológicos 

no cenário mundial, a presente monografia traz um novo modelo de trabalho que conta, em seu 

aspecto central, com a independência do trabalhador aliada a jornadas extensas de trabalho. 

O tema “Trabalho Tecnológico e Relação de Emprego” têm por objetivo a abordagem 

da possibilidade ou não do enquadramento dos indivíduos cadastrados em plataformas 

tecnológicas intermediadora de serviços, ou seja, plataformas que o contatam com clientes que 

buscam as atividades ali oferecidas. Sendo, portanto, um mercado que funciona sob demanda e 

viabilizado por intermédio do uso da referida plataforma tecnológica e por meio da 

“geolocalização”. 

Para tanto, o primeiro capítulo busca abordar o contexto histórico em que surgiram as 

primeiras relações de trabalho, a forma que evoluíram e alcançaram o patamar atual, incluindo 

o surgimento de legislações a fim de amparar o trabalhador e conceder segurança jurídica ao 

empregador.  

No ordenamento jurídico brasileiro, mesmo com o advento da Lei 13.467/2017, 

conhecida como “Reforma Trabalhista”, a existência de vínculo empregatício, ou seja, o 

amparo ao trabalhador pelo ordenamento jurídico brasileiro somente poderá ocorrer mediante 

o preenchimento dos requisitos existentes na Consolidação das Leis do Trabalho, são eles: 

subordinação; habitualidade; onerosidade; e pessoalidade.  

Caso um destes requisitos não seja preenchido, o vínculo empregatício não estará 

configurado e, dessa forma, a relação empregatícia não será amparada pelos ditames do referido 

diploma legal. É nesse sentido que o segundo capítulo deste trabalho busca analisar os requisitos 

necessários ao vínculo empregatício, uma vez que a principal característica existente nos 

trabalhos tecnológicos são as extensas jornadas de trabalho, bem como, a forma que a falta de 

amparo legal não interferiria à empresa que se utiliza da plataforma tecnológica como 

intermediadora de seus serviços, seja lhes concedendo liberdade, seja trazendo insegurança 

jurídica. 

Para tanto, é necessário compreender como tais empresas estabelecem contato com 

seus colaboradores, incluindo a existência ou não de requisitos para a aceitação de 

colaboradores que desejem cadastrar-se para a prestação de seus serviços, o controle de 

qualidade dos serviços prestados, a liberdade concedida por tais empresas aos colaboradores, 
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no sentido de inexistir limites ou exigências quanto à jornada de trabalho, bem como, o repasse 

efetuado aos colaboradores de acordo com os serviços prestados. 

De tal forma, no Brasil, os Tribunais tendem a unificar seu entendimento, a fim de 

trazer segurança jurídica, consolidando jurisprudências pacíficas. Ou seja, ao compreender 

intrinsicamente os ditames concernentes no ordenamento jurídico brasileiro, decidem pela 

inexistência de vínculo empregatício entre os colaboradores e as empresas que se utilizam de 

plataformas tecnológicas como intermediadoras de serviços, considerando-os como autônomos 

ou microempresários e, consequentemente, não aplicando os direitos e garantias presentes na 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

Por outro lado, países como Inglaterra, Estados Unidos da América e Canadá tendem 

a decidir com base na análise da prática dos casos concretos, de modo que o dia a dia do 

trabalhador se torna fundamental para que tais magistrados decidam pela existência de uma 

relação jurídica de emprego entre as partes.  

Para tanto, fora necessária extensa pesquisa, doutrinária e jurisprudencial, incluindo 

internacional, a fim de obter, com mais clareza, definições e conclusões concretas e atualizadas, 

acerca do tema em comento. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 
 

O trabalho, por sua definição, compreende o despendimento de qualquer tipo de força 

humana, seja ela física ou intelectual, com o objetivo de produzir algo2. Fazendo-se concluir, 

portanto, que o trabalho está presente na humanidade desde o seu surgimento, uma vez que se 

depreende da pré-história a necessidade dos seres humanos em concentrarem suas forças de 

trabalho a fim de garantir a sua subsistência, seja desenvolvendo métodos de defesa, ataque ou, 

até mesmo, habilidades para plantio.  

Sendo assim, passa-se a análise das primeiras concentrações de força, pioneiras a 

constituição do que se conhece hoje como trabalho, impulsionadoras do estabelecimento de 

direitos e garantias nos ordenamentos jurídicos mundiais. 

 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO PRATICADO ATÉ O ADVENTO DAS 
TECNOLOGIAS 
 

Conforme acima elucidado, as primeiras representações de trabalho se deram logo na 

pré-história, uma vez que os indivíduos ali inseridos concentravam suas forças para a obtenção 

de alimentos, defesa e construção de edificações. 

O aprimoramento de tais capacidades pessoais acabou por dividir os indivíduos em 

tribos que conflitavam entre si. Os resultados de tais conflitos dizimavam a tribo perdedora, 

fazendo com que os indivíduos sobreviventes fossem utilizados em favor da tribo ganhadora, 

ocupando a função de escravos3, a fim de executarem atividades mais desgastantes. Surgindo-

se, assim, a primeira demonstração da prestação de serviços em favor de terceiros. 

A escravidão, mesmo que surgida na época dos primórdios da humanidade, tomou 

diversas formas ao longo dos anos, mas tendo sempre os escravos tratados como mercadoria e 

comercializados, desconsiderando a existência de laços familiares, o que perdurou até 1888, 

com a ocorrência da última abolição no Brasil4. 

Mesmo com a predominância do trabalho escravo, no século XXI a.C., haviam muitos 

trabalhadores autônomos e artesãos, entretanto, apenas com o Direito Romano que se 

manifestaram as primeiras formas de contratação de trabalhadores livres mediante a fixação de 

                                                           
2 SÜSSEKINK, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro – São Paulo: Renovar, 2002. p. 3. 
3 Ibid., p. 3 
4 MARQUESE, Rafael; SALLES, Ricardo. Escravidão e capitalismo histórico no século XIX: Cuba, Brasil e 
Estados Unidos. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 16. 
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determinado preço, ou seja, a prestação de serviços em favor de um contratante, denominada 

locatio operarum5, originadora do contrato de trabalho6. A partir de então surgiram inúmeras 

demonstrações de trabalho, como, por exemplo, a mita7, os feudos8 e a servidão. 

Entretanto, somente no século XIV9 é que surgiram os primeiros movimentos em 

defesa dos interesses dos trabalhadores, impulsionadores dos movimentos sindicalistas criados 

no século XIX10. 

Tais movimentos em defesa dos interesses dos trabalhadores ganharam força com o 

Movimento Renascentista, no século XV, em que diversas revoluções na literatura, artes, 

ciência e política, tomaram forma e, com elas, a valorização do homem e de seu trabalho, 

impulsionando o mercantilismo juntamente com a consagração da liberdade como um 

postulado inicial de uma nova era. 

Concomitantemente, o regime das manufaturas tomou forma, compreendendo um 

monopólio de determinada atividade econômica em um local específico, momento em que os 

trabalhadores passaram a receber uma contraprestação pelos serviços por eles executados. 

Porém, só poderiam abandonar suas atividades mediante autorização do “empresário”, detentor 

daquele monopólio. Tal regime fora extinto pela Revolução Francesa, que promulgou a Lei Le 

Chapelier, aprovada no início da Revolução e que coibia as manifestações dos trabalhadores: 

 

Art. 1º “A aniquilação de todas espécies de corporações de cidadãos do mesmo estado 
ou profissão, sendo uma das bases fundamentais da constituição francesa, são 
proibidas de serem restabelecidas de fato, sob quaisquer pretexto e forma que seja.”.11 
 

Apenas no século XVIII, em 1775, com a invenção da máquina a vapor por James 

Watt12, é que a contratação de homens livres fora predominantemente utilizada. Tal período 

fora marcado pela Revolução Industrial, que introduziu as máquinas no processo de produção, 

implicando na produção em larga escala e na concentração do homem na prestação dos serviços.  

Coadunando com tal cenário, a Revolução Francesa, em 1789, consagrou o princípio 

da não intervenção do Estado nas relações contratuais, determinante aos fisiocratas, que 

                                                           
5 SILVA, Otávio Pinto e. O Direito Romano e as Origens do Trabalho Autônomo. São Paulo. 2003. p. 351. 
6 SÜSSEKINK, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro – São Paulo: Renovar, 2002, p. 6. 
7 Ibid., p. 7. 
8 GARCIA, Manuel Alonso. Curso de Derecho del Trabajo. 8ª Ed. Barcelona: Ariel, 1982. p. 14. 
9 HOBSBAWM, Eric J. Mundos do Trabalho: novos estudos sobre história operária. 3ª Ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 2000. p. 17. 
10 VERDIER, Jean-Maurice. Syndicats. Paris: Dalloz, 1996. p. 10. 
11 GUY, Issac René. Lei Le Chapelier, 1791. Disponível em: Disponível em: 
<http://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/LeiChapelier.pdf>, acesso em: 04/02/2019, às 12:35. 
12 SÜSSEKINK, Arnaldo. Op. cit. p. 11. 
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pregavam a liberdade de ação entre os proprietários, comerciantes e patrões13. A partir de então, 

o regime de trabalho fora predominantemente livre, mesmo com a permanência do alto controle 

dos empregadores, exercido por meio do estabelecimento das condições de trabalho e salários 

a serem percebidos pelos trabalhadores.  

Gradativamente os trabalhadores organizaram-se a fim de blindar-se contra a 

economia liberal, fixada ainda pela Revolução Francesa, que garantia aos empregadores a 

exploração dos trabalhadores. Neste momento, a legislação social-trabalhista toma forma, 

abrindo espaço à observância, pelo Estado e empregadores, de garantias mínimas aos 

trabalhadores.  

Inserido nesse cenário de proteções aos direitos trabalhistas, em 1911, Frederick 

Winslow Taylor publicou o livro “Os princípios da administração científica”14, nos Estados 

Unidos da América (EUA), que defendia o aumento da produtividade por meio do controle de 

tempo e movimento dos trabalhadores, fracionando as etapas do processo produtivo e fazendo 

com que os trabalhadores desempenhassem atividades repetitivas, dominando-as rapidamente. 

Tal modelo de produção, ora denominado taylorismo, influenciou Henry Ford que, em 1913, 

implantou o fordismo em suas empresas15. 

O fordismo fora um modelo de produção industrial focado no impulsionamento do 

consumo e aumento dos lucros, Henry Ford o instaurou em suas indústrias e implantou as 

denominadas “linhas de montagem”, as quais compreendiam o desempenho de uma única 

atividade, sendo ela a mais simples possível, designada para cada trabalhador.  

Com isso o empregado, em um curto período de tempo, dominava a execução da 

atividade, acarretando significativo da produtividade e do lucro, barateando, por fim, a 

contratação de mão de obra, uma vez que o empregado não necessitava ser amplamente 

qualificado para o exercício daquela função. 

Sendo assim, a produção em massa ganhou destaque, porém, a população local, 

compreendida pelos consumidores, não estavam preparados para o consumo em massa, 

frustrando as expectativas existentes em tal forma de produção. Inexistindo procura que 

correspondesse a alta demanda, abriu-se espaço para a intervenção do Estado por meio da 

implantação do keynesianismo, garantindo a implantação e fixação do capitalismo.  

                                                           
13 BEER, Max. História do socialismo e das lutas sociais. Volume I. Rio de Janeiro: Calvino, 1994. p. 490. 
14 MOREIRA, João Carlos; SENE, José Eustáquio de. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e 
globalização. 5ª Ed. São Paulo: Scipione, 2012. Pág. 33. 
15 PORTO, Ana Carla Vaz. O toyotismo e a precarização dos direitos trabalhistas. São Paulo: Revista de Direito 
do Trabalho, 2016. p. 2. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/docu 
mentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDTrab_n.170.09
.PDF>. Acesso em 05 de fev. 2019. 
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Logo após, no Japão, a fim de suprir lacunas deixadas pelo fordismo e taylorismo, fora 

implantado um modelo denominado toyotismo16, focado na criação de mecanismos a fim de 

possibilitar o aumento dos lucros com a existência de um número reduzido de consumidores, 

diminuindo os estoques e produzindo grandes quantidades em um curto período de tempo, 

evitando o desperdício mediante a existência de constantes inovações. 

Tais produções em massa focadas no barateamento da mão-de-obra, das quais os 

empregados eram divididos em compartimentos de modo a não terem ciência do bem que 

produziam, se deram concomitantemente com a fixação dos direitos trabalhistas, em 1919.  

Na Conferência da Paz, no Palácio de Versailles, em 1919, fora criada a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) como parte da Sociedade das Nações, pressupondo um sistema 

mais intervencionista nas relações de trabalho e grande impulsionador no que diz respeito à 

existência do Direito do Trabalho, de forma mundial.  

Entretanto, apenas em 1939, com a II Guerra Mundial, é que o salto tecnológico nas 

relações de emprego fora, de fato, significativo, com a substituição da mão-de-obra humana 

pela robótica e informática, denominada “mão-de-obra do colarinho de silício”17. 

Paralelamente, no Brasil, durante o Império, raras leis sobre o Direito do Trabalho 

foram aprovadas, destacando-se apenas o Código Comercial, em 1850, e a Lei Áurea, em 1888.  

Já a proclamação da República, de aspecto liberal e individualista, advindo da 

Revolução Francesa e com forte influência da Constituição norte-americana, garantiu aos 

trabalhadores o livre exercício de qualquer profissão e considerou lícita a formação de 

sindicatos, sendo regulamentado em 1903, com o Decreto n.º 979. 

Os efeitos do Tratado de Versalhes também alcançaram o Brasil, somados com a 

criação da OIT, como parte do Tratado, e da Convenção de Genebra, impulsionando a criação 

de um ordenamento jurídico voltado ao trabalhador, como, por exemplo, a criação das Caixas 

de Aposentadoria, estabilidade, ambas em 1923, e férias, em 1925. 

Mas, somente na Revolução de 193018, no governo de Getúlio Vargas, fora promovida 

uma legislação social-trabalhista, criando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

elaborando diversos decretos legislativos relacionados aos temas de Direito Individual e 

Coletivo do Trabalho, bem como, Previdência Social, destacando-se os seguintes: Decreto n.º 

                                                           
16 PORTO, Ana Carla Vaz. O toyotismo e a precarização dos direitos trabalhistas. São Paulo: Revista de Direito 
do Trabalho, 2016. p. 3. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/docu 
mentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDTrab_n.170.09
.PDF>. Acesso em 05 de fev. 2019 
17 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos. São Paulo: Makron Books, 1995. p. 147. 
18 PINTO, José Augusto Rodrigues. Curso de Direito Individual do Trabalho. 5ª Ed. São Paulo: LTr, 2003. p. 42. 
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19.482/30, que tratou da nacionalização do trabalho; Decretos n.º 21.175/32, que instituiu a 

carteira profissional; Decreto n.º 21.186/32 e 21.364/32, que instituíram a jornada de trabalho 

de oito horas diárias no comércio e indústria, respectivamente; Decretos n.º 21.417-A/32 e 

22.042/32, que dispõe sobre o trabalho da mulher e do menor, respectivamente; Decreto n.º 

23.322/33, que instituiu a jornada de 6 horas para bancários; e o Decreto n.º 24.637/34, que 

dispõe sobre o seguro obrigatório de acidentes de trabalho. 

Nesse mesmo sentido, permaneceu a Constituição Federal de 1934, contando com 

garantias mínimas aos trabalhadores. Já em 1937, ainda com Getúlio Vargas no poder, 

juntamente com apoio das Forças Armadas Brasileiras, fora promulgada a Constituição Federal 

de 1937, com enfoque na intervenção do Estado na economia e consagrando o corporativismo, 

bem como, legislações voltadas ao Direito do Trabalho, como, por exemplo, a Lei n.º 5.452/43, 

correspondente à Consolidação das Leis do Trabalho. 

Após a deposição de Getúlio Vargas e assunção de Eurico Gaspar Dutra no poder, fora 

promulgada a Constituição Federal de 1946, buscando uma intervenção básica do Estado nas 

relações de trabalho, integrando a Justiça do Trabalho no Poder Judiciário e lhe concedendo 

maior hierarquia, garantindo liberdade de associação sindical e abrindo espaço para a 

promulgação de diversos dispositivos legais. 

Dentre os dispositivos legais promulgados, destacam-se os seguintes: Lei n.º 605/49, 

que dispunha sobre o repouso semanal remunerado; Lei n.º 2.573/55, que trazia garantias aos 

trabalhados classificados como perigosos; Lei n.º 4.090/62, que instituiu o 13º salário; Lei n.º 

5.107/66, que tratava sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), dentre outras, 

como o Decreto-Lei n.º 229/67, que trouxe a primeira revisão à Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

Já no governo de Castelo Branco, fora promulgada a Constituição de 1967, objetivando 

assegurar os ditames constantes do Golpe de 1964, mas contando com a assunção ao poder da 

Junta Militar e imposição da Emenda Constitucional n.º 01. 

Com a imposição da Emenda Constitucional n.º 01, a Constituição Federal de 1967 

fora amplamente modificada, trazendo como principais mudanças as referentes a CLT, no que 

diz respeito à Justiça do Trabalho e Processo do Trabalho, pela Lei n.º 5.442/1968 e 5.584/70, 

bem como, Leis-Complementares n.º 7/70, 17/73 e 26/75, que instituíram o Programa de 

Integração Social (PIS) e o fundiram com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PASEP). 
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Posteriormente, em 1975, fora designada uma Comissão Internacional de Atualização 

da CLT, que fora submetida ao Congresso Nacional e aprovada por meio do Decreto-lei n.º 

1.535/77. 

Com o advento das tecnologias e generalização do uso dos computadores, a 

flexibilização das leis trabalhistas tornou-se uma realidade, influenciando, inclusive a 

Constituição Federal da República Brasileira de 1988, trazendo um rol de direitos, ora 

considerados cláusulas pétreas, disposto no art. 7º, mas permanecendo com o monopólio de 

representação sindical. Vejamos o posicionamento do Ministro Celso de Melo: 

 

Tivemos, Senhor Presidente, o estabelecimento de direitos e garantias de uma forma 
geral. Refiro-me àqueles previstos no rol, que não é exaustivo, do art. 5º da Carta, os 
que estão contidos, sob a nomenclatura de direitos sociais, no art. 7º e, também, em 
outros dispositivos da Lei Básica Federal, isto sem considerar a regra do §2º, do art. 
5º, segundo o qual ‘os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados [...].19 
 

Já em 2017, com a promulgação da Lei n.º 13.467/2017, que trouxe consigo o objetivo 

de diminuir o custo de trabalho por meio da proteção social, constitucionalmente garantida, 

fundiu aos direitos fundamentais uma dupla perspectiva de interpretação, mas, ainda assim, 

uma interpretação que coaduna com os dispositivos da Constituição Federal de 1988. 

Tal modificação fez-se necessária, uma vez que com o fim da Guerra Fria e expressiva 

globalização mundial, diversas novas formas de trabalho ganharam força em uma velocidade 

da qual os legisladores e o poder normativo não foram capazes trazer o amparo necessário e 

tampouco regulamentar tais tipos de profissão.  

Entretanto, as recentes atualizações normativas brasileiras não foram suficientes a 

regulamentar as novas profissões, inseridas em um mercado de trabalho tecnológico e sob 

demanda, deixando-as à cargo do Poder Judiciário, mediante o surgimento de conflitos. 

 

 

1.2. MERCADO DE TRABALHO NO SÉCULO XXI 
 

Com base no acima elucidado, depreende-se que as relações de trabalho surgiram 

mediante a exploração da força do ser humano, mantendo-se intacta até os dias atuais, variando 

                                                           
19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ementário n.º 1730-10/STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 939-
07/DF.  Serviço de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
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apenas no que diz respeito à tutela e proteção dos direitos e interesses básicos dos trabalhadores, 

uma vez que estes, perante os empregadores, não possuem força o suficiente para autoproteção. 

Mesmo com a permanência da exploração da força do ser humano nas relações de 

trabalho, surgiram novos métodos de organização de acordo com as transformações do sistema 

econômico, passando a exigir, por consequência, diferentes meios a fim de tutelar os direitos 

dos trabalhadores. Uma vez que, com a inserção e constante evolução das tecnologias de 

informação e comunicação, os atuais ordenamentos jurídicos não se mostraram suficientemente 

eficazes diante de possíveis conflitos que poderiam tomar forma. 

Neste cenário, é possível elencar o aumento da vigilância e monitoramento dos 

trabalhadores, com, por exemplo, o uso de câmeras e sistemas de “geolocalização”, bem como, 

com o aumento involuntário da carga de trabalho fora da jornada tradicional, por meio do uso 

de celulares e e-mails.  

Juntamente com o desenvolvimento das tecnologias de informação, o custo para o 

desempenho de determinadas atividades foi expressivamente reduzido, principalmente no que 

diz respeito aos custos de transação, uma vez que a empresa não é apenas responsabilizada pela 

produção, mas também pela efetivação e cumprimento de determinado contrato ora celebrado.  

Com isso, as empresas deixaram de buscar o oferecimento de diversos serviços e se 

concentraram no aperfeiçoamento de um só, ou seja, com a redução de tais custos oferecidos 

pelas tecnologias de informação, as empresas deixaram de contratar inúmeros trabalhadores 

para o desempenho de diversas atividades, focando-se apenas naquelas em que a força humana 

é imprescindível. 

Esse novo modelo de negócio, voltado para a economia sob demanda, acaba 

fortalecendo as grandes empresas que ainda possuem concentração de capital, abrindo espaço 

para o desempenho de atividades informais no plano virtual, conectando a oferta e a demanda 

juntamente com a existência de uma legislação que, analisando unicamente o trabalhador 

autônomo, não oferece proteção. Criando, portanto, uma liberdade para a fixação de preços, 

sempre pendendo ao inferior.  

Nesse sentido, depreende-se que uma empresa regular é incapaz de concorrer com uma 

empresa que se funda no plano virtual e é composta por trabalhadores autônomos, uma vez que 

não há piso salarial mínimo à essa classe de trabalhadores e o custo para a prestação de tais 

serviços seria desproporcional se comparado com uma empresa que mantém um corpo 

tradicional de funcionários, juntamente com uma estrutura física a ser mantida. Mostrando-se 

necessária, portanto, uma intervenção estatal a fim de dirimir tal desproporcionalidade. 
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Esse novo modelo de marcado, pautado na economia sob demanda, denomina-se on-

demand economy20 e está relacionado à possibilidade trazida pela Internet de plataformas 

virtuais voltarem-se à prestação de serviços, de acordo com a demanda do consumidor.  

Sendo completamente o oposto de uma empresa tradicional, em que o trabalhador está 

diretamente vinculado ao seu empregador, uma vez que na economia sob demanda, o 

trabalhador autônomo vincula-se diretamente à solicitação de determinado serviço pelo cliente. 

A relação virtual existente na prestação de serviços envolve o solicitante, o prestador 

dos serviços e a própria plataforma virtual, que recebe uma porcentagem do serviço prestado, 

justamente por ser o meio de ligação entre o consumidor e o prestador autônomo, 

correspondente à cada serviço realizado, denominando-se crowdsourcing21. Esse modelo de 

negócio pode ser utilizado para diversos serviços, como, por exemplo, para transporte, entrega 

em domicílio, cozinha, etc.  

Ademais, em decorrência da variação existente entre os serviços que podem ser 

prestados através das plataformas virtuais, há também uma variação dos riscos, sendo estes 

proporcionais à utilização da força humana para a efetivação de determinada atividade. Ou seja, 

quanto mais o serviço não puder ser desempenhado integralmente no plano virtual, mais riscos 

ele trará.  

No mais, depreende-se também uma variação existente entre o local de execução, 

sendo que as atividades que são realizadas integralmente no espaço virtual possuem uma 

alcançabilidade mundial, assim como os seus trabalhadores, que podem ser de qualquer parte 

do mundo. Nesse caso, surge um conflito entre as leis trabalhistas de cada localidade, uma vez 

que onde houver leis mais protetivas, os trabalhadores estão em déficit se comparados com os 

pertencentes à países com leis mais flexíveis, levando em consideração que o serviço destes 

será mais barato. 

Já as atividades que dependem da força humana são desempenhadas em um local 

determinado para aquele serviço, de modo que o poder normativo se torna mais definido com 

a localidade precisa em que os serviços são prestados. De tal forma, a concorrência entre estes 

trabalhadores será menor, visto que competirão nas mesmas condições. 

Há também uma diferenciação entre a forma em que as empresas sustentam os serviços 

na plataforma virtual, são elas: genéricas e específicas. As genéricas envolvem qualquer tipo 

                                                           
20 LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; JÚNIOR, José Eduardo de Resende Chaves. 
Tecnologias Disruptivas e a exploração do trabalho humano. São Paulo: LTr, 2017. p. 30. 
21 Ibid., p. 31. 
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de trabalho, como, por exemplo, a Amazon Turk, enquanto as específicas compreendem a 

prestação de serviços em uma única atividade, como a Uber Technologies Inc. 

Por se concentrarem em um único setor de atividade, as específicas acabam exercendo 

maior controle sob os trabalhadores, assemelhando-se com uma empresa tradicional, buscando 

a manutenção de um padrão de serviços prestados e permitindo a incidência de normas 

trabalhistas. Por outro lado, as genéricas acabam funcionando como uma plataforma de 

anúncios, em que o próprio anunciante se responsabiliza pela atividade divulgada e não a 

plataforma virtual, gerando um mínimo controle.  

De modo geral, o fato de as empresas estarem conectadas em plataformas virtuais 

inclui três passos, são eles: o consumidor solicita o serviço; a empresa, muitas vezes de forma 

anônima, repassa a solicitação ao prestador; e o prestador executa o serviço solicitado. Sendo 

que, para tanto, a empresa obriga ao usuário e ao trabalhador a aceitação de termos de serviço, 

isentando-as de todo e qualquer tipo de responsabilização.  

A compensação dos prestadores é realizada por empreitada, ou seja, a cada serviço 

realizado o prestador recebe uma contraprestação em pecúnia22. Além da possibilidade de 

serviços tecnológicos voluntários e, consequentemente, não remunerados, como é o caso da 

Wikipedia, uma espécie de enciclopédia virtual. E, por fim, a forma baseada em concursos, em 

que se pressupõe uma remuneração somente ao primeiro indivíduo que completar determinada 

tarefa.  

Tradicionalmente, as atividades específicas, aquelas que remuneram o trabalhador de 

acordo com o serviço prestado, pressupõe a existência de uma relação entre trabalhadores e 

empregadores, através da plataforma tecnológica, que perdura por apenas alguns minutos. 

Compreendendo, portanto, a existência de múltiplos contratos de trabalho provisórios, 

resultando em um “taylorismo do século XXI”23. 

A expressão “taylorismo do século XXI” advém da existência de uma linha de 

montagem virtual, com atividades divididas e supervisionadas, gerando, por consequência, um 

padrão de qualidade em que a duração e forma do trabalho deixa de ser relevante, ante a 

remuneração de acordo com a realização de cada tarefa realizada. 

 

 

                                                           
22 FELSTINER, Alek. Working the crowd: employment and labor law in the crowdsourcing industry. California: 
Berkeley Journal of Employment and Labor Law, 2011. p. 146. 
23 LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; JÚNIOR, José Eduardo de Resende Chaves. 
Tecnologias Disruptivas e a exploração do trabalho humano. São Paulo: LTr, 2017. p. 33. 
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1.3. CENÁRIO SOCIAL, POLÍTICO E ECONÔMICO BRASILEIRO EM QUE SE 
DESENVOLVERAM AS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
INTERMEDIADORAS DE SERVIÇOS 
 

Em meados de 2014, no Brasil, durante o governo da presidente Dilma Rouseff, com 

a soma de fatores históricos e políticos, implodiu uma crise econômica no Brasil, atingindo 

diversos setores da economia e ocasionando significativa queda na produção industrial, salários 

e Produtor Interno Bruto (PIB). A crise econômica agravou-se e alcançou o seu auge com as 

operações da Polícia Federal, na operação “Lava Jato”.  

Inseridos nesse cenário instável, diversas empresas retiraram seus polos industriais do 

país e o número de desempregados cresceu exponencialmente, alcançando, em 2017, 13,23 

milhões de desempregados, sendo que, destes, 3,3, milhões de indivíduos desistiram de buscar 

emprego24. 

Concomitantemente à instalação da crise econômica e ocorrência da Copa do Mundo, 

em 2014, a empresa norte-americana, denominada Uber Technologies Inc., chegou ao Brasil, 

trazendo uma alternativa ao desemprego e aos meios de transporte. Logo após, em 2015, 

instalou-se a Rappi, em 2016, o Cabify e consolidou-se o IFood, que fora fundado em 2011, 

assim como outras empresas de atividades voltadas para o mercado on-demand que 

encontraram no Brasil cenário favorável para o seu desenvolvimento.  

Sendo possível observar a fixação de tais empresas no Brasil juntamente com o 

aumento exponencial do desemprego e busca por fontes alternativas de renda. Entretanto, 

impossível seria afirmar que tais empresas se desenvolveram unicamente pelo fato de que a 

crise econômica brasileira gerou um cenário favorável. 

O desenvolvimento tecnológico é algo gradativo, sendo que o seu crescimento ocorre 

em rápida velocidade, alcançando diferentes setores do cotidiano e economia, como, por 

exemplo, o desenvolvimento atual do e-saúde no campo da medicina e necessidade de 

adaptação de novas normas pelo Conselho Federal de Medicina a fim de atender as novas 

necessidades trazidas com o desenvolvimento tecnológico.  

Ou seja, não há que se falar que a fixação de empresas que oferecem serviços 

cotidianos, como entrega de refeições e transporte de passageiros, deu-se unicamente pela 

existência de uma crise econômica. Muito pelo contrário, tais empresas solidificaram-se 

                                                           
24 Estatísticas Sociais. Pnad Contínua: taxa de desocupação foi de 12,6% no trimestre encerrado em fevereiro. 
Agência IBGE Notícias. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/20675-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-foi-de-12-6-no-trimestre-encerrado-em-
fevereiro>. Acesso em 13 de mar. 2019. 
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unicamente por oferecer o atendimento de necessidades diárias do ser humano e, para tanto, 

aliando-se à tecnologia. 

De tal forma, é possível dizer que o surgimento dos trabalhos tecnológicos era algo 

esperado ante o desenvolvimento da sociedade como um todo, sendo que a sua tendência é o 

alcance de tais serviços em inúmeros setores da economia. 
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2. RELAÇÃO DE EMPREGO E TRABALHO TECNOLÓGICO 
 

O Direito do Trabalho e o princípio protetivo, que busca tutelar os interesses e 

necessidades dos trabalhadores, surgiram gradualmente, sendo a Revolução Industrial o 

principal marco impulsionador. Nesse sentido, o ordenamento jurídico fora constituído de 

acordo com as situações vivenciadas naquele momento. 

De tal forma, as relações de trabalho do século XIX e as requisições dos empregados, 

que viviam em situações degradantes, foram o referencial para a criação de um ordenamento 

jurídico pautado na proteção do trabalhador.  

Especificamente no que diz respeito ao Brasil, o ordenamento jurídico é taxativo ao 

elencar os requisitos necessários para que seja caracterizado vínculo de emprego entre os 

participantes da relação jurídica de trabalho, ou seja, o trabalhador e o empregador. De forma 

que a simples prestação de serviços de um indivíduo a outrem não é suficiente para ensejar um 

vínculo empregatício. 

 

Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, 
nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.25 

 

Depreendendo-se uma estrutura organizacional de relação de emprego que 

compreende, necessariamente, a existência de subordinação, habitualidade, onerosidade e 

pessoalidade. 

Ademais, destaca-se que a simples prestação de serviços sem o preenchimento da 

subordinação é o que caracterizaria, de forma geral, um trabalho autônomo. Assim como a 

prestação de serviços sem a pessoalidade, somada com a ausência de subordinação.  

Da mesma forma, se a obrigação de fazer compreender os requisitos da pessoalidade 

e subordinação, mas ocorrer de forma esporádica, ou seja, inexistindo o preenchimento do 

requisito da habitualidade, caracterizar-se-ia o trabalho eventual.  

Os casos acima elucidados retratam a existência de uma relação jurídica que, até o 

advento da Emenda Constitucional n.º 45/2004 e nova redação ao artigo 114 da Constituição 

Federal de 1988, não estavam inseridos nas competências da Justiça do Trabalho e, tampouco, 

previstos no diploma legal trabalhista, correspondente à Consolidação das Leis do Trabalho.  

                                                           
25 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Art. 3º, 
parágrafo único. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em 21 
de mar. 2019. 
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Hoje é possível falar na inexistência de relação de emprego, ou seja, inexistência de 

vínculo empregatício em tais relações, mas, por outro lado, caracterizaria uma relação de 

trabalho, ou seja, uma relação jurídica que envolve a prestação de serviços.  

Especificamente ao que se refere às plataformas virtuais intermediadoras de serviços, 

conforme fora acima demonstrado, tanto os legisladores, quanto os juristas, entendem pela não 

caracterização de vínculo empregatício entre as empresas e o trabalhador tecnológico, ante a 

inexistência do preenchimento literal dos requisitos dispostos na Consolidação das Leis do 

Trabalho, considerando-o, portanto, um empregado autônomo ou, até mesmo, 

microempresário.  

Nesse sentido, Mozart Victor Russomano entende que os trabalhadores autônomos e 

eventuais não podem ser considerados empregados, uma vez que “O trabalhador autônomo – 

aquele que presta serviços sem dependência hierárquica – e o trabalhador eventual – aquele que 

presta serviços sem continuidade e permanência – não são empregados, embora sejam 

trabalhadores.”26.  

Ou seja, apesar dos prestadores de serviços serem considerados trabalhadores, como 

de fato o são, as especificidades dos serviços prestados os enquadram em uma categoria diversa, 

permitindo a existência de uma brecha no ordenamento jurídico no que diz respeito à garantia 

dada aos trabalhadores regulares.  

 

 

2.1. SUBORDINAÇÃO 
 

A subordinação pode ser entendida em diversas vias e interpretada de forma clássica, 

objetiva ou estrutural27.  

A forma clássica pressupõe a subordinação originada pela simples existência de um 

contrato de trabalho em que o empregado se submete ao mando do empregador. Já a forma 

objetiva demonstra-se nas ocasiões em que o empregado, de forma integrada, colabora com os 

objetivos do empregador. E, por fim, a forma estrutural da subordinação se insere nos 

momentos em que o empregado, independentemente do recebimento de ordens, reproduz a 

dinâmica de funcionamento do negócio de seu empregador.  

                                                           
26 RUSSOMANO, Mozart Victor. O empregado e o empregador no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 
1984. p. 138. 
27 SENA, Adriana Goulart de; DELGADO, Gabriela Neves; NUNES, Raquel Portugal. Dignidade humana e 
inclusão social: caminhos para a efetividade do Direito do Trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2010. p. 27-29. 



28 
 

 
  

Ou seja, a subordinação pressupõe a inserção do indivíduo na estrutura organizacional 

da empresa em que presta os seus serviços, possibilitando, assim, uma maleável interpretação 

de seu conceito, bem como, adaptabilidade do Direito do Trabalho. 

Entretanto, apesar da variação conceitual e interpretativa do que se entende como 

subordinação, esse modelo de negócio, com enfoque nas tecnologias virtuais e plataformas 

digitais, compreende a ausência de subordinação, fazendo com que os indivíduos colaboradores 

e prestadores de serviços não sejam amparados pelas proteções conferidas pelas leis 

trabalhistas.  

Assim, como um dos requisitos para a caracterização da relação de emprego, a 

subordinação pressupõe uma situação em que o trabalhador, em decorrência da existência de 

seu contrato de trabalho, fica diretamente vinculado à ordens do empregador, que controlará as 

atividades desempenhadas. 

 

A subordinação corresponde ao polo antitético e combinado do poder de direção 
existente no contexto da relação de emprego. Consiste, assim, na situação jurídica 
derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado compromete-se a acolher o 
poder de direção empresarial no modo de realização de sua prestação de serviços. 
Traduz-se, em suma, na “situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da 
limitação contratual da autonomia de sua vontade, para o fim de transferir ao 
empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhara” 
(NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo: 
LTr/EDUSP, 1976, p.351).28 

 

De tal forma, analisando o conceito da subordinação, a sua inexistência no modelo de 

negócio descrito se dá uma vez que o prestador de serviços elege, por si só, o momento do 

desempenho de tais serviços, ou seja, determina sua própria jornada de trabalho, definindo e 

ajustando os horários da forma que melhor lhe convir, incluindo a realização ou não de 

intervalos durante um dia de trabalho.  

Ou seja, as empresas, detentoras das plataformas intermediadoras de serviços, 

concentram o seu controle na qualidade dos serviços prestados, da forma que o modo em que 

são executados não fazem parte deste controle.  

Por exemplo, caso um prestador, ora cadastrado em determinada plataforma de 

serviços, decida não trabalhar, não haverá nenhuma consequência prática que afete a prestação 

futura dos mesmos serviços. Por outro lado, caso este mesmo prestador forneça um serviço de 

má qualidade, há uma grande possibilidade que as consequências de seus atos sejam imediatas. 

                                                           
28 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16ª Edição. São Paulo: LTr, 2017. p. 325. 
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Essa independência conferida aos indivíduos vinculados às plataformas virtuais 

intermediadoras de serviços não os confere a caracterização da existência de uma relação de 

emprego, mas os classifica como autônomos ou microempresários, correspondendo, portanto, 

uma realidade distinta daquela vivida por um trabalhador celetista, entendendo-se, portanto, 

pela falta de necessidade da garantia das mesma proteções conferidas pelo ordenamento 

jurídico, da forma que está constituído atualmente.  

 

 

2.2. NÃO EVENTUALIDADE 

 

O entendimento disposto no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho29 aborda 

a necessidade da prestação dos serviços de modo não eventual. A referida não eventualidade 

associa-se ao princípio trabalhista da continuidade da relação de emprego, que determina a 

presunção de existência de uma relação contínua, exceto quando houver expressa previsão em 

contrário. 

Nesse sentido, para que haja o preenchimento do requisito da não eventualidade, é 

necessário que, de acordo com Mauricio Godinho Delgado “o trabalho prestado tenha caráter 

de permanência (ainda que por um curto período determinado), não se qualificando como 

trabalho esporádico.”30.  

Assim como para Alice Monteiro de Barros, que definiu o trabalho eventual como 

“aquele que não se insere no âmbito das atividades normais de uma empresa, como é o caso de 

um técnico chamado momentaneamente para reparar o elevador de um estabelecimento 

comercial”31, compreendendo os empregados regulares e tradicionais, com jornada de trabalho 

pré-definida. 

A doutrina trabalhista desenvolveu diversas teorias que buscam englobar as mais 

diversas formas de trabalho eventual, a fim de adequá-las à situações cotidianas, oferecendo 

um norte aos julgadores. Tendo concluído pela existência concomitante dos demais requisitos 

para a caracterização de vínculo empregatício, vejamos: 

                                                           
29 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 
sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego 
e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, 
de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Art. 3º, parágrafo único. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em 21 de mar. 2019. 
30 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16ª Edição. São Paulo: LTr, 2017. p. 317. 
31 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2016. p. 148. 
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será não eventual o trabalho oneroso prestado por pessoa física, em regime de 
subordinação jurídica, desde que desenvolvido em prol de outrem, uma pessoa física 
ou jurídica determinada (teoria da fixação jurídica) inserindo-se também no padrão 
dos fins normais do empreendimento.32 

 

De tal forma, apesar da ausência de impedimentos acerca da possibilidade de um único 

empregado prestar serviços para diversas empresas, há a expressa necessidade de que este 

trabalho esteja diretamente relacionado às atividades-fim da empresa juntamente com a fixação 

jurídica, alienando com a existência ou não de subordinação. 

Nesse sentido, no que diz respeito ao mercado de trabalho em que as plataformas 

tecnológicas entram como intermediadoras de serviços, conforme fora acima verificado, não há 

o preenchimento do requisito da não eventualidade, uma vez que, ante a inexistência de 

subordinação, o prestador de serviços possui a faculdade de conectar-se no momento que 

desejar. Podendo, inclusive, optar em ficar dias, semanas ou meses sem desconectado da 

plataforma virtual e, consequentemente, prestar os seus serviços de acordo com a solicitação de 

clientes.   

 

 

2.3. ONEROSIDADE  

 

A onerosidade, conforme extraído de seu prenome, pressupõe a existência de uma 

relação onerosa entre as partes, ou seja, a existência de uma contraprestação mediante a 

prestação de determinados serviços, podendo ser em pecúnia ou, parcialmente, em utilidades, 

por dia, semana ou mês33. Passando, assim, o trabalhador a ser parte da organização produtiva 

da empresa.  

Essa contraprestação, seja em pecúnia ou em utilidades, advinda da prestação de 

determinados serviços pelo trabalhador, denomina-se salário. O seu valor mínimo é fixado por 

lei federal e leis estaduais que buscam estabelecer um piso salarial mínimo, regulando a 

economia nacional. O que, por outro lado, não exclui a possibilidade de fixação de um piso 

salarial superior, por normas coletivas.  

                                                           
32 LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; JÚNIOR, José Eduardo de Resende Chaves. 
Tecnologias Disruptivas e a exploração do trabalho humano. São Paulo: LTr, 2017. p. 201. 
33 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Arts. 458 e 
459, parágrafo único. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso 
em 21 de mar. 2019. 
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Atualmente, o salário mínimo corresponde ao montante de R$ 998,00 (novecentos e 

noventa e oito reais)34, fixado por meio do Decreto Federal n.º 9.661/2019, regulamentando a 

Lei n.º 13.152/2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e sua valorização, possuindo 

natureza alimentar, haja vista a sua utilização voltada à subsistência. 

Importante ressaltar, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário que 

considera os colaboradores das plataformas virtuais intermediadoras de serviços como 

autônomos ou, até mesmo, microempresários, por possuírem livre gestão de tempo e autonomia 

para a organização de sua produção.  

Nesse caso, impossível conferir a este tipo de trabalhador as garantias constantes do 

salário, uma vez que o autônomo possui, simultaneamente, diversas outras empresas das quais 

colabora com seus serviços e complementa sua renda, ou seja, impossível seria identificar uma 

única empresa à essas garantias, ante a especificidades existentes em cada relação jurídica. 

 

A diferença entre o empregado (trabalhador assalariado e subordinado) e o trabalhador 
verdadeiramente autônomo não está, portanto, propriamente, na utilidade que o 
trabalho exercido tem no sistema de produção capitalista e sim na forma com que 
próprio trabalhador se vale do proveito econômico de seu trabalho dentro do sistema 
capitalista. O empregado não explora atividade econômica de nenhuma espécie; 
apenas vende a sua força de trabalho por um valor que se agrega à exploração 
econômica de outrem. O trabalhador autônomo, embora possa, em certas 
circunstâncias, emprestar ou mesmo vender, sua força de trabalho para a exploração 
econômica de outrem, tem, ele próprio, uma atividade de natureza econômica.35 

 

Assim, depreende-se do trabalho tecnológico uma contraprestação paga pelas 

empresas “por obra” ou “por serviço”, justamente pelo fato de que o prestador, mediante 

solicitação de um cliente, desempenha determinada atividade e, em contrapartida, recebe uma 

porcentagem em pecúnia da referida empresa. Podendo tal valor variar de acordo com a 

demanda, sendo, portanto, fixado pela empresa e sem a anuência do prestador36, apenas 

contando com a aceitação dos termos de serviço. 

De tal forma, a onerosidade está presente em tal relação jurídica, porém, insuficiente 

a caracterizar existência de vínculo empregatício. 

 

 

                                                           
34 BRASIL. Decreto n.º 9.661, de 1 de janeiro de 2019. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9661.htm>. Acesso em 27 de mar. 2019. 
35 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Relação de emprego & direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2007. p. 73.  
36 LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; JÚNIOR, José Eduardo de Resende Chaves. 
Tecnologias Disruptivas e a exploração do trabalho humano. São Paulo: LTr, 2017. p. 193. 



32 
 

 
  

2.4. PESSOALIDADE  

 

A pessoalidade é determinante para que seja caracterizada a existência de uma relação 

de emprego, sendo que, em seu modo convencional, o trabalhador deverá prestar os serviços 

pessoalmente, sendo impossível a sua substituição por indivíduo diverso. 

Para Delgado, a pessoalidade é essencial à caracterização de relação de emprego. 

Vejamos: 

 

É essencial à configuração da relação de emprego que a prestação do trabalho, pela 
pessoa natural, tenha efetivo caráter de infungibilidade, no que tange ao trabalhador. 
A relação jurídica pactuada – ou efetivamente cumprida – deve ser, desse modo, 
intuitu personae com respeito ao prestador de serviços, que não poderá, assim fazer-
se substituir intermitentemente por outro trabalhador ao longo da concretização dos 
serviços pactuados.37 

 

Depreendendo-se que o indivíduo, prestador de serviços, é insubstituível, ou seja, para 

que se configure uma relação de emprego, a relação jurídica tecnológica deverá contar com o 

exercício das atividades exclusivamente pelo mesmo prestador.  

Especificamente no que diz respeito ao novo mercado de trabalho, a pessoalidade está 

caracerizada, de modo que o prestador, ao se cadastrar na plataforma, torna a prestação dos 

serviços pessoal.  

Hipoteticamente, utilizando como exemplo a empresa brasileira iFood, que se utiliza 

de uma plataforma virtual a fim de possibilitar a entrega de refeições, mediante solicitação dos 

clientes, caso haja algum problema com a entrega, como, por exemplo, atrasos ou extravio, se 

a pessoalidade não estivesse garantida, a empresa estaria impossibilitada de contatar o 

prestador, ante sequer possuir ciência da identidade do indivíduo. 

Ou seja, o trabalhador não poderá ser substituído por indivíduo diverso, sob penas ou 

sanções internas da empresa que, conforme acima ressaltado, busca garantir uma uniformidade 

nos serviços prestados, mantendo determinado padrão de qualidade. 

Entretanto, há algumas exceções à regra da pessoalidade, inerentes à própria relação 

de emprego, consistindo nos casos em que, com o consentimento do empregador, o empregado 

é substituído por pessoa diversa, mediante a existência de um contrato autônomo.  

Além do consentimento do tomador dos serviços, existem também as hipóteses em 

que a lei permite a substituição do empregado, como, por exemplo, nos casos de férias, licença-

maternidade, afastamento pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), dentre outros 

                                                           
37 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16ª Edição. São Paulo: LTr, 2017. p. 315. 
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exemplos práticos em que o contrato de trabalho permanece vigente, de modo que a 

pessoalidade não é descaracterizada e a relação de emprego segue intacta.  

O que, analisando o mercado de trabalho virtual, não é possível. Em primeiro lugar, 

conforme fora analisado, tal mercado não está amparado pelos dispositivos constantes da 

Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, não há a conferência de direitos ao empregado, 

como férias remuneradas.  

E não é só, a principal característica dos serviços intermediados por plataformas 

virtuais é o fato da remuneração do prestador somente ser proporcional aos serviços que 

desempenhar. Ou seja, não há previsão para a substituição dos empregados, justamente pela 

remuneração ser personalíssima, bem como, caso se afastem e sejam, hipoteticamente, 

substituídos por determinada razão, simplesmente não serão remunerados.  

Dessa forma, é possível concluir que a pessoalidade, além de estar presente nos 

serviços intermediados por meio de plataformas virtuais, é determinante para que os prestadores 

sejam remunerados. 

Bem como, o instituto da pessoalidade convencional garante aos empregados não só a 

configuração de vínculo empregatício, mas também, justamente por ser personalíssima a 

obrigação, a sua intransmissibilidade, sendo esta, portanto, extinta com a morte do empregado. 
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3. TRABALHO INTERMITENTE PELA LEI 13.467/2017 
 

No dia 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a Lei n.º 13.467, que trouxe 

significativas alterações à Consolidação das Leis do Trabalho, denominando-se Reforma 

Trabalhista. Dentre as suas principais alterações, fora regulamentado um novo modelo de 

contrato de trabalho, que, na prática, já era muito celebrado no Brasil. 

Tal contrato chama-se contrato de trabalho intermitente e está disposto no artigo 443, 

caput, §3º, da CLT. Vejamos tal dispositivo: 

 

O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, 
verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para 
prestação de trabalho intermitente. 
Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, 
com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de 
prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, 
independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para 
os aeronautas, regidos por legislação própria.38 

 

Fazendo-se concluir que o trabalho intermitente é uma espécie de contrato de trabalho 

em que há subordinação, porém, desempenhado de forma eventual, ou seja, não havendo 

jornada fixa de trabalho. Englobando, assim, os indivíduos que se encontram à disposição do 

empregador, podendo desempenhar suas funções em horários flexíveis. 

O artigo 452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, dispõe acerca das regras 

do referido contrato, como, por exemplo, “deve ser celebrado por escrito” e “deve conter 

especificamente o valor da hora de trabalho”39, de acordo com o salário mínimo, ou seja, 

determina regras básicas de valorização do empregado, mas sem especificar a quantidade de 

horas suficientes à ensejar contraprestação correspondente ao montante do salário mínimo. 

Sendo assim, a remuneração do empregado dependerá, diretamente, do serviço que por ele for 

prestado. 

 

 

 

 

                                                           
38 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Art. 443, 
caput, §3º. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em 21 de 
mar. 2019. 
39 Ibid., Art. 452-A, caput. 
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3.1. CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO INTERMITENTE 

 

Conforme fora acima demonstrado, o trabalho eventual possui certas peculiaridades 

em seu contrato, que o difere, expressivamente, dos demais. Com o fato da sua remuneração 

ser diretamente proporcional aos serviços prestados, este tipo de trabalhador não possui um 

salário fixo, de forma que o tempo que permanecer em inatividade não se configurará como 

tempo à disposição do empregador, ou seja, não há obrigação do empregador em remunerar o 

empregado caso não esteja em atividade. 

De tal forma, o art. 452-A, em seu §6º40, preceitua que o empregado será remunerado 

ao final de cada serviço prestado, ou seja, receberá, juntamente com a pecúnia, os valores 

proporcionais correspondentes às férias, adicionadas do terço constitucional, repouso semanal 

remunerado e demais adicionais legais. Trazendo, portanto, uma garantia legal aos 

trabalhadores que, anteriormente à Reforma Trabalhista, recebiam apenas o quantum 

proporcional ao serviço executado, conforme consta no §7º41 deste mesmo artigo. 

Neste mesmo sentido coaduna o §8º42 ao prever o recolhimento pelo empregador da 

contribuição previdenciária, de acordo com os valores pagos mensalmente. Ou seja, se em 

determinado mês não houver a prestação de serviços, não haverá, portanto, o referido 

recolhimento, interferindo diretamente no tempo que o empregado levará para se aposentar. 

Cumprindo ressaltar que as disposições do artigo 7º, inciso XIII, da Constituição Federal43, 

acerca dos limites de jornada, de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 8 (oito) horas diárias, 

não se alteram a estes trabalhadores.  

Ademais, o §9º do artigo 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho44 diz respeito 

sobre o direito concedido aos trabalhadores que, após 12 (doze) meses de prestação de serviços 

ao mesmo empregador, poderão gozar férias nos 12 (doze) meses subsequentes, sem a 

convocação para a prestação de nenhum serviço. O que não traz impedimentos ao empregador 

diverso que o trabalhador possua vínculo, ou seja, mesmo que em gozo de férias por um 

empregador, poderá ser convocado para a prestação de serviços para outra empresa. 

                                                           
40 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Art. 452-A, 
§6º. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em 21 de mar. 
2019. 
41 Ibid., Art. 452-A, §7º. 
42 Ibid., Art. 452-A, §9º. 
43 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 7º, inciso XIII. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 29 de mar. 2019. 
44 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. Op. cit.  
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Entretanto, o empregado não é obrigado a aceitar a prestar o serviço para o qual fora 

convocado, podendo aceitar o chamado em até 24 (vinte e quatro) horas após a convocação, 

conforme disposto no §2º do artigo 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho45 ou manter-

se silente, implicando na recusa tácita, o que não descaracteriza a existência de subordinação, 

entendimento extraído do §3º deste mesmo artigo46. 

Por fim, diante da extinção do contrato de trabalho intermitente, serão pagas as 

mesmas verbas da rescisão por acordo, sendo que, caso não haja convocação pelo empregador 

para a prestação de serviços, dentro do período de 1 (um) ano, será presumida a extinção do 

contrato de trabalho. 

Ante o exposto, depreende-se que existem inúmeras particularidades no contrato de 

trabalho intermitente, ressaltando-se que a Reforma Trabalhista, ao regular este tipo de contrato, 

trouxe aos trabalhadores, que já exerciam suas atividades sob este regime, direitos e garantias 

individuais anteriormente inexistentes. Regulando-se, portanto, as atividades popularmente 

conhecidas como “bico”. 

 

 

3.2. A IMPOSSIBILIDADE DO ENQUADRAMENTO DO TRABALHO 

TECNOLÓGICO COMO INTERMITENTE 

 

O trabalho intermitente, conforme acima elucidado, é uma espécie de contrato de 

trabalho e, assim como as demais modalidades, está configurado o vínculo empregatício entre 

o trabalhador e o empregador.  

Especificamente no que diz respeito aos requisitos necessários à configuração de 

vínculo empregatício, dispostos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho47, tais quais: 

subordinação; não eventualidade; onerosidade; e pessoalidade, minuciosamente descritos no 

capítulo 2. deste trabalho, cumpre ressaltar que há o regular preenchimento no contrato de 

trabalho intermitente. 

Referentemente à subordinação, o § 3º do artigo 452-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, que dispõe acerca das especificidades do contrato de trabalho intermitente, é expresso 

                                                           
45 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Art. 452-A, 
§2º. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em 21 de mar. 
2019. 
46 Ibid., Art. 452-A, §3º. 
47 Ibid., Art. 3º.  
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no que diz respeito à não descaracterização da subordinação. Vejamos: “A recusa da oferta não 

descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente.”.48. 

Não havendo que se falar, portanto, em qualquer hipótese que seja hábil a 

desconfigurar a existência de subordinação neste tipo de contrato de trabalho, mesmo com a 

previsão expressa que o trabalhador poderá prestar serviços para diversos empregadores. 

Fazendo-se depreender pela existência da subordinação diretamente relacionada com a simples 

existência de um contrato de trabalho. 

No mesmo sentido, a não eventualidade também se liga à existência do contrato de 

trabalho, uma vez que não é necessário a celebração de diversos contratos a todo momento que 

o empregado for convocado a prestar serviços. Ou seja, o que viabiliza as regras concernentes 

ao contrato de trabalho intermitente é a existência de um único contrato de trabalho, tomado 

pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Sendo assim configurado o 

preenchimento do requisito da não eventualidade. 

Ademais, no que diz respeito à pessoalidade e onerosidade, ambos requisitos se 

encontram preenchidos, conforme acima ressaltado, uma vez que a existência de um contrato 

de trabalho pressupõe a prestação de serviços de forma pessoal, juntamente com a remuneração 

e reflexos pagos pelo empregador a cada serviço prestado pelo trabalhador. 

De tal forma, impossível seria a caracterização dos trabalhadores tecnológicos como 

intermitentes, uma vez que este tipo de relação jurídica não preenche os requisitos da 

subordinação e não eventualidade, diferenciando-se por completo das especificidades 

constantes do contrato de trabalho em comento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Art. 452-A, 
§3º. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em 21 de mar. 
2019.  



38 
 

 
  

4. A DINÂMICA DAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

 

As plataformas tecnológicas intermediadoras de serviços contam com a existência de 

usuários cadastrados que se utilizam do serviço, colaboradores cadastrados que prestam os 

serviços e indivíduos diretamente ligados à empresa. 

Os usuários cadastrados compreendem aos clientes da empresa que, por meio de 

aplicativo obtido em aparelhos smartphones, juntamente com a utilização da “geolocalização”, 

solicitam o referido serviço. Sendo, portanto, um mercado sob demanda, uma vez que não há a 

prestação dos serviços sem solicitação prévia do cliente da empresa. 

Referentemente aos colaboradores cadastrados, estes, de modo geral, não são 

considerados como empregados da empresa, ante o não preenchimento dos requisitos 

necessários a configurar a existência de vínculo empregatício. Sendo, portanto, considerados 

autônomos ou, até mesmo, microempresários, remunerados de acordo com cada serviço 

prestado.  

Sendo assim, passa-se a análise das especificidades existentes nos serviços prestados 

por meio de plataformas tecnológicas. 

 

 

4.1. O CADASTRAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

Conforme fora acima ressaltado, o enfoque das empresas que se utilizam de 

plataformas tecnológicas como intermediadoras de serviços, utilizando-se de um mercado de 

trabalho sob demanda, não possuem uma seleção convencional de colaboradores.  

Ou seja, não há, por exemplo, uma entrevista de emprego, bastando o preenchimento 

requisitos básicos disponibilizados pela empresa para cadastrar-se na plataforma e tornar-se um 

colaborador. Entretanto, o indivíduo interessado em se tornar um colaborador deverá fazer um 

cadastro prévio na plataforma, de modo que a empresa analisará os dados enviados e viabilizará, 

ou não, o cadastramento. 

De modo geral, a triagem realizada pelas empresas é simplificada, sendo necessários 

apenas o preenchimento de alguns requisitos básicos. No caso, por exemplo, da empresa Rappi, 

o entregador necessita ser maior de idade e possuir um meio de transporte, já a Uber 

Technologies Inc., a maioridade também é necessária, uma vez que é imprescindível ao 
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colaborador possuir uma Carteira Nacional de Habilitação, sendo que não é necessário possuir 

um carro próprio, mas tal veículo deverá atender padrões impostos pela empresa. 

Sendo assim, depreende-se que o foco de tais empresas se encontra na qualidade do 

serviço prestado e não na qualificação profissional do colaborador, não sendo solicitados 

requisitos de escolaridade. 

 

 

4.2. JORNADA DE TRABALHO 

 

Dentre as reinvindicações dos trabalhadores na Revolução Industrial, encontra-se a 

jornada de trabalho, que costumava ser expressivamente superior ao encontrado atualmente, 

ora imposta pelo ordenamento jurídico, do limite de 44 (quarenta e quatro) horas de trabalho 

semanais, sendo que, deverão ser divididas em até 8 (oito) horas diárias.  

Tal limite está fixado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, assim como 

na Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 58. Vejamos: 

 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução 
da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (...).49 
 

A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, 
não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro 
limite.50  

 

 Com o desenvolvimento, consolidação e impulsionamento das plataformas virtuais 

como intermediadoras de serviços, fora possível extrair inúmeros casos de indivíduos que já 

possuem empregos registrados na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), optando 

por cadastrar-se em tais plataformas a fim de obter complemento de renda, tendo em vista que 

a flexibilidade dos horários de trabalho no mercado on-demand. 

 Dessa forma, não há controle pela plataforma, ou seja, o próprio trabalhador opta por 

desempenhar determinada atividade em seus horários de descanso do trabalho regular. Assim 

                                                           
49 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 7º. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 29 de mar. 2019. 
50 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Art. 58, 
parágrafo único. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em 21 
de mar. 2019. 
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dispõe o canal de informações da empresa Rappi: “Os entregadores da Rappi definem seus 

próprios horários de trabalho e se conectam ao aplicativo quando quiserem.”51. 

Englobando, assim, profissionais graduados, desempregados e sem recolocação no 

mercado regular52, até aqueles que buscam complementar suas rendas53 e encontraram nas 

plataformas virtuais, com a flexibilidade por elas oferecida, a alternativa que buscavam.   

Fazendo-se depreender, portanto, que tais indivíduos chegam a trabalhar em período 

integral, ultrapassando, em muitos dos casos, 12 (doze) horas diárias, o que financeiramente 

acaba os beneficiando e, de modo geral, também beneficia a sociedade em sua integralidade.  

Karl Marx, em seu livro “O Capital”, com sua primeira publicação em 1867, traduzido 

para diversos idiomas, trazia, já naquela época, um panorama de jornadas excessivas de 

trabalho, citando, para tanto, Thomas Malthus. Vejamos: 

 

Malthus observou, àquela época, em relação aos fatos publicados pelo Parlamento: 
“Confesso que vejo com desagrado a grande difusão da prática do salário por peça. 
Um trabalho efetivamente duro que se estenda por 12 ou 14 horas por dia, ou por 
períodos ainda mais longos, é demasiado para um ser humano”.”.54 

 

Entretanto, extensas jornadas de trabalho com tais empregados sendo considerados 

como autônomos ou microempresários, conforme fora acima ressaltado, ou seja, sem um 

controle direto do legislador, possui consequências gravosas voltadas para a saúde e qualidade 

de vida do ser humano. 

  

 

 

                                                           
51 PERGUNTAS Frequentes. Disponível em: <https://www.rappi.com.br/blog/perguntas-frequentes-rappi/>. 
Acesso em 01 de abr. 2019. 
52 ENGENHEIRO vira motorista do Uber após demissão. Disponível em: 
<https://m.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1732850-engenheiro-vira-motorista-do-uber-apos-
demissao.shtml>. Acesso em 18 de mar. 2019. 
53 DUTRA, Bruno; SOROSINI, Marcela. De bico a emprego sério, motoristas de apps de transporte ganham até 
R$ 5 mil mensais. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/economia/de-bico-emprego-serio-motoristas-
de-apps-de-transporte-ganham-ate-5-mil-mensais-23130887.html>, acesso em: 18/03/2019, às 18h31. 
54 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Tradução por Rubens Enderle. Ed.: Boitempo l, 2017. 
Livro I: o processo de produção do capital. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=JSv2AAAAQBAJ&pg=PT709&lpg=PT709&dq=malthus+observou,+%
C3%A0quela+%C3%A9poca,+em+rela%C3%A7%C3%A3o+aos+fatos+publicados+pelo+parlamento&source=
bl&ots=VeZ5Qk1k5K&sig=ACfU3U1lritJx5GCegIlILZ6tpF2286Njw&hl=pt-BR&sa=X& 
ved=2ahUKEwins9L966_hAhUKJrkGHZb9BZAQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=malthus%20observou
%2C%20%C3%A0quela%20%C3%A9poca%2C%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20aos%20fatos%20pub
licados%20pelo%20parlamento&f=false>. Acesso em 01 de abr. 2019. 
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4.3. REMUNERAÇÃO  
 

Conforme acima ressaltado, as plataformas tecnológicas intermediadoras de serviços 

remuneram os seus colaboradores a cada atividade desempenhada, ou seja, o colaborador recebe 

diretamente os frutos do trabalhado ora desempenhado. 

Utilizando-se como exemplo a empresa Uber Technologies Inc., que fornece um 

mercado individual que pode ser representado por caronas remuneradas, têm, com seu 

trabalhador, uma espécie de parceria, mediante a entrega de um serviço de qualidade para o 

cliente da empresa, recebendo uma contraprestação em pecúnia por cliente transportado.  

A referida empresa utiliza-se de um valor fixo por quilometragem e por tempo, sendo 

que tal valor varia de acordo com a demanda em determinado local. Ou seja, se houver uma 

demanda de clientes muito grande, a tarifa cobrada ao cliente aumentará proporcionalmente, 

que possuirá ciência de uma estimativa de valor a ser pago no momento em que solicitar o 

serviço. 

Encerrada a prestação de serviços e, especificamente no caso em análise, finalizada a 

“corrida”, o pagamento é efetuado em pecúnia pelo cliente, sendo reservado um montante à 

empresa e o restante destinado ao colaborador, sendo que tais valores são repassados 

semanalmente. 

 

Com relação ao trabalhador, o Uber desconta de 20 a 25% do valor pago pelo 
passageiro a título de “serviços prestados”, entregando ao motorista o restante (75% 
a 80%), mediante depósito semanal em sua conta bancária cadastrada na empresa.55  

 

Esse valor revertido ao motorista deverá suportar os gastos inerentes à atividade que 

desempenha, como, por exemplo, com combustível e manutenção do veículo, sendo que 

somente o montante que restar será destinado à subsistência do colaborador.  

Sendo assim, depreende-se que as empresas que se utilizam de plataformas 

tecnológicas como intermediadoras de serviços remuneram os seus colaboradores da forma 

denominada como salário por obra ou por serviço, podendo, inclusive, serem acrescidos de 

prêmios, de modo que o valor é determinado pela empresa e sem a interferência no colaborador 

ou do cliente da empresa. 

 

 

                                                           
55 LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; JÚNIOR, José Eduardo de Resende Chaves. 
Tecnologias Disruptivas e a exploração do trabalho humano. São Paulo: LTr, 2017. p. 192. 
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5. A INFLUÊNCIA DA “GEOLOZALIZAÇÃO”  
 

As tecnologias relacionadas à “geolocalização”, sejam elas implantadas em 

rastreadores de veículos ou celulares, funcionam como um meio de monitoramento da vida do 

indivíduo prestador de serviços em tempo integral. De tal forma, as empresas passam a possuir 

ciência da rotina dos empregados não só nos momentos da prestação de fato dos serviços, mas 

também durante intervalos de lazer.  

Segundo a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), sediada em Portugal, 

em sua Deliberação n.º 7.680/2014, “aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes 

da utilização de tecnologias de geolocalização no contexto laboral”56, depreende-se em seu item 

“A”, 1 e 2, que a utilização de meios de “geolocalização” possibilita a localização, no tempo e 

espaço, de determinado indivíduo portador da tecnologia de Global Position System (GPS). 

Vejamos: 

 

1. Existem atualmente vários meios tecnológicos que permitem conhecer a 
localização geográfica de um objeto e/ou de uma pessoa, os quais utilizam diferentes 
tipos de infraestruturas na oferta de serviços de geolocalização, designadamente GPS, 
estações de base GSM e WI-FI. 
2. O desenvolvimento destas tecnologias permite hoje determinar a localização 
geográfica com grande precisão. A tecnologia GPS (Global Positioning System - 
sistema de localização global), por exemplo, possibilita a localização de um 
dispositivo móvel, equipado com recetor GPS, com uma margem de erro de 4 a 15 
metros. O número crescente de satélites em órbita tem permitido reduzir esta margem 
de erro, georreferenciando pessoas e/ou objetos com 1-2 metros de diferença em 
relação ao seu posicionamento real.57 

 

Ademais, destaca-se que o GPS fora desenvolvido pelos Estados Unidos da América, 

objetivando, a priori, cobrir das necessidades espaciais militares, ante a sua capacidade de 

precisar “a posição, velocidade e o fuso horário dos utilizadores em terra, mar e 

aerotransportados, 24 horas por dia, em todas as condições climatéricas e em qualquer parte do 

mundo.”58, podendo ser combinado com a tecnologia presente no WiFi, possibilitando maior 

precisão nas informações transmitidas.  

Tais sinais são reportados ilimitadamente e de forma simultânea a quem porte 

tecnologia suficiente para recepcioná-los, ou seja, são de acesso indistinto e ilimitado, inclusive 

por civis e em qualquer parte do mundo. De tal forma, utilizando-se da tecnologia do GPS, é 

                                                           
56 PORTUGAL. Deliberação n.º 7.690/2014 de 28 de outubro de 2014. Disponível em: 
<https://www.cnpd.pt/bin/orientacoes/DEL_7680-2014_GEO_LABORAL.pdf>. Acesso em 01 de abr. 2019. 
57 Ibid.  
58 LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Alves; JÚNIOR, José Eduardo de Resende Chaves. 
Tecnologias Disruptivas e a exploração do trabalho humano. São Paulo: LTr, 2017. p. 57. 
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possível determinar a localização precisa de um indivíduo, podendo ser utilizado, por exemplo, 

nos casos de desaparecimentos e rastreamento de veículos de indivíduos vinculados à 

determinada empresa. 

Entretanto, deve-se atentar no que diz respeito à utilização destes dados. Considerando 

o rastreamento efetuado por empresas, nota-se a necessidade de prevalência do respeito à 

privacidade e liberdade individual dos trabalhadores, não podendo tais garantias serem violadas 

por meio da indevida utilização das informações transmitidas através do GPS.  

Sendo assim, o empregador não poderá utilizar-se de “geolocalização” a fim de 

monitorar, de forma ininterrupta, os movimentos do indivíduo prestador de serviços, seja ele 

empregado ou não, uma vez que tais garantias acima expostas são garantias fundamentais, 

previstas na CF, e independem da existência ou não de vínculo empregatício. 

Ou seja, é necessário que se faça um juízo de valor, não só relacionado a específica 

utilização dada à informação colhida, mas sim acerca da frequência com que são colhidos os 

dados de “geolocalização”, devendo, portanto, haver adequada fundamentação que embase o 

acesso ao sistema de GPS e, consequentemente, obtenção de dados de monitoramento.  

Especificamente no que diz respeito a intermediação de serviços por plataformas 

digitais, depreende-se que o sistema de geolocalização é uma das ferramentas fundamentais que 

possibilitam a existência de tais serviços.  

Analisando-se, por exemplo, os casos das empresas Uber Technologies Inc. e Rappi, 

obtêm-se a conclusão de que, conforme fora minuciosamente detalhado no capítulo 4. deste 

trabalho, os clientes, ora solicitantes dos serviços, são conectados por meio das plataformas 

tecnológicas que envolvem, principalmente, a localização espacial.  

Dessa forma, a plataforma capta o dado da localização do indivíduo solicitante, bem 

como, da localização do colaborador, estabelecendo interligação entre as partes e possibilitando 

que tal serviço seja prestado. O que acaba por estabelecer um limite concreto com o fato de que 

o cliente é da empresa e não do colaborador. 

Ademais, além de possibilitar que o serviço seja prestado, a utilização do sistema de 

geolocalização é fundamental para viabilizar a contraprestação a ser recebida pelo colaborador, 

uma vez que irá mensurar a localização espacial por ele percorrida. 

Entretanto, cumpre evidenciar que o fato da “geolocalização” ser determinante para a 

existência das plataformas tecnológicas intermediadoras de serviços, não significa que há o 

preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, uma 
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vez que as informações obtidas por meio de GPS não são revertidas para o controle da jornada 

de trabalho e tampouco influem na tratativa da empresa com o colaborador.  

Não havendo que se falar, portanto, na existência de subordinação ou não 

eventualidade, unicamente embasado no fato de que as empresas, que se utilizam das 

plataformas tecnológicas como intermediadoras de serviços, o viabilizam por meio das 

tecnologias presentes na “geolocalização”, uma vez que os dados obtidos são voltados para a 

definição da contraprestação recebida pelo colaborador e possibilitar, de fato, o contato com o 

solicitante.  
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6. REFERÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS 
 

Com o presente capítulo, busca-se traçar um panorama geral mundial no que diz 

respeito ao entendimento dos Tribunais em relação ao reconhecimento ou não da existência de 

relação de emprego entre os trabalhadores tecnológicos e as empresas que se utilizam de 

plataformas virtuais para a viabilização dos seus serviços. 

Para tanto, fora feita uma análise do posicionamento dos Tribunais Regionais do 

Trabalho brasileiros, englobando os estados de São Paulo e Minas Gerais, correspondente à 2ª 

e 3ª Região, bem como, o Tribunal Superior do Trabalho, órgão superior e sediado em Brasília, 

capital do Brasil.  

Já para a análise do posicionamento dos Tribunais de caráter mundial, foram utilizadas 

as principais e mais recentes ações de classe dos países Inglaterra, Estados Unidos da América 

e Canadá, possibilitando o estabelecimento de um panorama no que diz respeito à interpretação 

dos dispositivos legais estrangeiros, correspondentes à esses países. 

 

 

6.1. BRASIL 
 

O entendimento jurisprudencial brasileiro, tanto nos órgãos regionais, quanto nos 

órgãos superiores, tende pelo não reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre 

os prestadores de serviços e as empresas que se utilizam das plataformas digitais como 

intermediadoras de serviços.  

Os magistrados brasileiros comumente ficam atados à interpretação literal da lei, no 

que se refere à consideração da existência de vínculo empregatício em determinada relação 

jurídica, apenas mediante o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 3º da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que engloba a necessidade da existência de: subordinação, 

habitualidade, onerosidade e pessoalidade, para que seja configurada a existência de vínculo 

empregatício.  

De tal forma, ante a maior insurgência de ações movidas por motoristas em face da 

empresa Uber Technologies Inc., destaque no mercado on-demand, a jurisprudência brasileira 

formou um entendimento mais consolidado, mediante a análise da existência ou não de vínculo 

de emprego. Razão pela qual, busca-se, no presente trabalho, examinar as principais 

jurisprudências proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do 

Trabalho, em que envolvem a referida empresa.  
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A Justiça do Trabalho de Minas Gerais, em julgamento colegiado, entendeu pela 

inexistência de vínculo empregatício por não haver subordinação entre a empresa Uber 

Technologies Inc. e um de seus motoristas, prestador de serviços, ou seja, não havendo o 

preenchimento de todos os requisitos dispostos no artigo 3º da CLT, considerados por este 

Regional como necessários para a caracterização de vínculo de emprego. Vejamos o referido 

entendimento jurisprudencial: 

 

UBER. VÍNCULO DE EMPREGO. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. A configuração do vínculo de emprego se dá com o 
preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, inclusive nas relações 
derivadas do uso de plataformas digitais que conectam prestadores e usuários de 
serviços. Constatada a ausência de subordinação jurídica entre a UBER e o prestador 
dos serviços aos usuários finais, o vínculo empregatício não está configurado.59  
 

No mesmo sentido decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 

correspondente à cidade de São Paulo, ao considerar que o não preenchimento de todos os 

requisitos de emprego dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho, da forma imóvel em 

que são considerados, é suficiente para a não caracterização de vínculo empregatício. 

 

VÍNCULO DE EMPREGO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO 
CONCOMITANTE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2º E 3º, DA CLT. 
A relação de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º, da CLT, apresenta-se com a 
existência dos pressupostos da pessoalidade, habitualidade, subordinação e 
onerosidade. Necessária a confirmação do preenchimento concomitante de todas essas 
condições, sob pena de constituição de outra espécie de relação de trabalho, como o 
autônomo ou o eventual. O não atendimento integral aos requisitos fixados pelo 
diploma consolidado impede a formação do vínculo empregatício.60 
 

Para tanto, o dispositivo de tal acórdão entendeu que a empresa Uber Technologies 

Inc. é uma plataforma tecnológica que facilita o contato entre o motorista parceiro, proprietário 

do veículo cadastrado, com o cliente, solicitante do serviço. Não havendo que se falar em 

semelhança existente entre tal plataforma e as empresas tradicionais de táxi, uma vez que a 

                                                           
59 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região: RO 0010789-32.2017.5.03.0106, Relator: 
Desembargador César Machado. DJ: 06/08/2018, TRTMG, 2018. Disponível em: <https://pje-
consulta.trt3.jus.br/visualizador/pages/conteudo.seam?p_tipo=2&p_grau=2&p_id=IZep2VAUC3HfN5%2F5oM
Ay%2Bw%3D%3D&p_idpje=coqDyyA9rIk%3D&p_num=coqDyyA9rIk%3D&p_npag=x>. Acesso em 18 de 
mar. 2019. 
60 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: RO 1001574-25.2016.5.02.0026, Relatora: 
Desembargadora Sueli Tome da Ponte. DJ 08/01/2018, TRTSP, 2017. Disponível em: 
<https://consulta.pje.trtsp.jus.br/visualizador/pages/conteudo.seam?p_tipo=2&p_grau=2&p_id=RGYn1kKFcSbf
N5%2F5oMAy%2Bw%3D%3D&p_idpje=qXeqfY5nt24%3D&p_num=qXeqfY5nt24%3D&p_npag=x>, acesso 
em 21 de mar. 2019. 
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Uber Technologies Inc. fornece ao motorista parceiro a possibilidade de aguardar a solicitação 

de seus serviços na comodidade de suas residências. 

Ademais, o Egrégio Tribunal também ressaltou que o controle de qualidade final 

mantido pela empresa não caracterizaria o exercício de um poder direto sob o motorista 

parceiro, mas sim sob a uniformidade do serviço fornecido através da plataforma virtual. 

Vejamos: 

 

Os meios tecnológicos servem para aprimorar e facilitar o modo de vida das pessoas. 
E, atuando o motorista em nome da empresa, e sendo ela também responsável por 
eventuais irregularidades que possam ser cometidas pelo condutor, cabe a ela 
estabelecer as regras de procedimento na execução dos serviços, o que não se 
confunde com o poder diretivo do empregador. A partir do momento em que o 
motorista se cadastra na plataforma do UBER, adere a diversas cláusulas a fim de que 
a prestação dos serviços também seja uniforme e com qualidade. Os princípios 
constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 1º, IV c/c art. 170, III, 
da CF) garantem o desenvolvimento econômico-produtivo livre, desde que pautado 
na função social da propriedade (art. 5º, XXIII c/c art. 170, III, CF).61 
 

Bem como, o fato da empresa não exercer controle sob a jornada de trabalho dos 

motoristas parceiros, possibilitando o seu desligamento unilateral a qualquer tempo, sem prévio 

aviso, restou por caracterizada a inexistência de poder diretivo da empresa Uber Technologies 

Inc. sob os indivíduos que a utilizam como ferramenta para a prestação de serviços.  

Sendo assim, foram afastados em tal relação qualquer possibilidade de existência dos 

os requisitos necessários para a caracterização do vínculo empregatício, previstos na 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Não restou provado que o autor se submetesse ao poder diretivo da reclamada, 
tampouco que tivesse alguém a quem estivesse subordinado, principal elemento a 
configurar a relação de emprego. Afastadas, assim, a subordinação, pessoalidade e 
habitualidade. Apesar de a ausência de controle de horário, pela empresa, por si só, 
seja incapaz de afastar a subordinação laboral (ex. trabalhadores externos), no caso 
dos motoristas de UBER, o que não existe é a própria vinculação empregatícia, pois, 
como admitido pelo reclamante, poderia ficar sem trabalhar pelo período que 
desejasse, situação esta diametralmente oposta a do trabalho subordinado, em que a 
prestação de serviços é o principal elemento do qual emerge os demais, com menor 
ou maior intensidade, a exemplo da subordinação jurídica. Outrossim, embora a 
empresa UBER estabeleça o modo de produção e realização dos serviços, definindo 
preço, padrão de atendimento, forma de pagamento, entre outros, isto também não 
significa que haja relação empregatícia. Ao contrário do quanto sustentado pelo autor, 
o descadastramento, desde que constatadas situações de assédio ou violência contra 
passageiros, também não muda este cenário. Como já mencionado acima, é em nome 

                                                           
61 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: RO 1001574-25.2016.5.02.0026, Relatora: 
Desembargadora Sueli Tome da Ponte. DJ 08/01/2018, TRTSP, 2017. Disponível em: 
<https://consulta.pje.trtsp.jus.br/visualizador/pages/conteudo.seam?p_tipo=2&p_grau=2&p_id=RGYn1kKFcSbf
N5%2F5oMAy%2Bw%3D%3D&p_idpje=qXeqfY5nt24%3D&p_num=qXeqfY5nt24%3D&p_npag=x>, acesso 
em 21 de mar. 2019. 
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da empresa UBER que os motoristas atuam, sendo esta, assim, que responderá 
também por eventuais processos de responsabilização civil ou criminais, por exemplo. 
O descadastramento trata-se de medida preventiva que a reclamada, na consecução 
dos serviços que se propôs prestar à sociedade, deve se resguardar. Assim, depreende-
se que, além de não haver habitualidade na relação jurídica havida entre as partes, não 
havia subordinação e pessoalidade, tratando-se o reclamante de trabalhador 
autônomo.62 

 

Assim como no caso abaixo, em que a 38ª Vara do Trabalho de São Paulo também 

decidiu, por meio de sentença, pela não configuração de vínculo empregatício ante a 

inexistência de pessoalidade e subordinação na relação jurídica existente entre a empresa Uber 

Technologies Inc. e um de seus motoristas. 

O motorista, ora Autor da demanda em face da empresa, interpôs Recurso Ordinário 

da sentença que não considerou a existência de vínculo empregatício, de modo que a empresa 

Ré apresentou suas contrarrazões com o seguinte argumento: 

 

não se tratarem de empresas de transporte, mas cuja atividade principal é a exploração 
de plataforma tecnológica, e que nessa perspectiva os motoristas atuam como 
parceiros, consubstanciando o que hoje se denomina economia compartilhada. 
Aduziram a ausência de habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação.63  

 

Ou seja, utilizaram-se da argumentação em que o entendimento já havia sido 

pacificado pelos Tribunais Regionais e Tribunal Superior do Trabalho, aduzindo, portanto, a 

inexistência dos requisitos dispostos no art. 3º da CLT, necessários para o reconhecimento da 

existência de vínculo empregatício. 

Por outro lado, a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu 

que a prática das empresas que se utilizam das plataformas virtuais como intermediadora de 

serviços, em focar-se no controle de qualidade do serviço prestado, atendo-se apenas ao que se 

refere ao resultado final, e não na fiscalização do motorista, com por exemplo, imposição do 

seguimento da jornada mínima de trabalho, não fora suficiente para a descaracterização do 

vínculo de emprego. 

                                                           
62BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: RO 1001574-25.2016.5.02.0026, Relatora: 
Desembargadora Sueli Tome da Ponte. DJ 08/01/2018, TRTSP, 2017. Disponível em: 
<https://consulta.pje.trtsp.jus.br/visualizador/pages/conteudo.seam?p_tipo=2&p_grau=2&p_id=RGYn1kKFcSbf
N5%2F5oMAy%2Bw%3D%3D&p_idpje=qXeqfY5nt24%3D&p_num=qXeqfY5nt24%3D&p_npag=x>, acesso 
em 21 de mar. 2019. 
63 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: RO 1000123-89.2017.5.02.0038, Relatora: Beatriz de 
Lima Pereira, DJ: 20/08/2018, TRT, 2018. Disponível em: 
<https://consulta.pje.trtsp.jus.br/visualizador/pages/conteudo.seam?p_tipo=2&p_grau=2&p_id=DlhFm5a3ga7fN
5%2F5oMAy%2Bw%3D%3D&p_idpje=o6OktH7QAOI%3D&p_num=o6OktH7QAOI%3D&p_npag=x>. 
Acesso em 20 de mar. 2019. 
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Para tanto, o Colendo Regional buscou fundamentar a sua decisão com o fato de que 

as empresa, ao impor valores específicos a serem cobrados ao usuário, bem como, estabelecer 

um percentual fixo a ser repassado para a empresa e condicionando a continuidade da prestação 

dos serviços à avaliação dos usuários, por si só, caracterizaria a finalidade da empresa em 

transportar passageiros. 

Assim, a 15ª Turma concluiu pelo preenchimento dos requisitos necessários para a 

caracterização de vínculo de emprego. Vejamos: 

 

A habitualidade está amplamente comprovada pelos documentos juntados às fl. 
230/372, pelo demandante, a indicar que, no período de 14/07/2015 a 14/06/2016, o 
trabalho de motorista foi realizado de modo habitual. A onerosidade, do mesmo modo, 
é inequívoca, pois pela realização do serviço de transporte era o demandante 
remunerado, pouco importando que o seu ganho não fosse custeado diretamente pelas 
empresas demandadas. [...] Na espécie, os mesmos documentos antes citados revelam 
que as demandadas concentravam em seu poder, em regra, os valores pagos pelos 
usuários, realizando posteriormente o repasse ao demandante. Cumpre assentar 
também que o fato de ser reservado ao motorista o equivalente a 75% a 80% do valor 
pago pelo usuário não pode caracterizar, no caso, a existência de parceria, pois 
conforme indicado no depoimento pessoal do demandante (fl. 1101/1102), sem 
contraprova das empresas, ele arcava com as seguintes despesas: aluguel do veículo, 
despesas com sua manutenção, combustível, telefone celular e provedor da internet. 
[...] A pessoalidade, por seu turno, é inequívoca e confessada pelas demandadas. 
Argumentam que um mesmo veículo pode ser utilizado por vários motoristas, o que, 
a seu juízo, descaracterizaria a pessoalidade. Entretanto, admitem e confessam que o 
motorista deve ser sempre cadastrado, do que resulta conclusão em sentido 
diametralmente contrário, ou seja, o que importa é quem está conduzindo o veículo. 
Por fim, resta examinar a alegação de ausência de subordinação. Aduziram as 
demandadas que o motorista possui total autonomia na execução do trabalho, pode 
exercer uma segunda atividade profissional, não é submetido a regra de condutas, 
pode recusar viagens e também pode conceder desconto aos usuários. Contudo, mais 
uma vez, verifico que os elementos de prova existentes nos autos não refletem essa 
realidade. [...] o valor a ser cobrado pelo usuário é "sugerido" pelas empresas e que o 
motorista pode dar desconto a ele. Entretanto, no caso de concessão de desconto pelo 
motorista, o valor destinado às empresas permanecerá calculado sobre aquele por elas 
sugerido. [...] Do mesmo modo, a afirmação de que o motorista pode ficar 
ilimitadamente off-line e recusar solicitações de modo ilimitado também não condiz 
com a necessidade empresarial e com a realidade vivenciada na relação 
empresa/motorista/usuário. Fosse verdadeira tal afirmação, o próprio 
empreendimento estaria fadado ao insucesso, pois as empresas correriam o risco 
evidente de, em relação a determinados locais e horários, não dispor de um único 
motorista para atender o usuário. Ademais, as empresas se valem de mecanismos 
indiretos para obter o seu intento de disponibilidade máxima do motorista às 
necessidades dos usuários por elas atendidos. [...] Por fim, a alegação de que as 
empresas não impõem aos motoristas regras de conduta tampouco restou comprovada. 
Há confissão das demandadas de que as avaliações dos usuários são decisivas para a 
manutenção do cadastro do motorista. Aliás, a preposta, ouvida em audiência, admitiu 
que o demandante foi desligado exatamente por ter avaliação abaixo da média.64 

                                                           
64BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: RO 1000123-89.2017.5.02.0038, Relatora: Beatriz de 
Lima Pereira, DJ: 20/08/2018, TRT, 2018. Disponível em: 
<https://consulta.pje.trtsp.jus.br/visualizador/pages/conteudo.seam?p_tipo=2&p_grau=2&p_id=DlhFm5a3ga7fN
5%2F5oMAy%2Bw%3D%3D&p_idpje=o6OktH7QAOI%3D&p_num=o6OktH7QAOI%3D&p_npag=x>. 
Acesso em 20 de mar. 2019. 
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Ademais, especificamente em relação à existência de subordinação, o Regional 

também destaca que não se trata de uma subordinação clássica, sendo, portanto, casuística, 

principalmente no que se refere aos casos em que prestação de serviços é eventual, tendo como 

fundamentação o parágrafo único do artigo 6º da CLT, que determina que “Os meios 

telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de 

subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do 

trabalho alheio.”65. 

Por outro lado, o Tribunal Superior do Trabalho, órgão superior da Justiça do Trabalho, 

em um recente julgado, decidiu pela inexistência de vínculo empregatício ante a ausência de 

subordinação, um dos requisitos necessários para tanto, além de caracterizar a relação existente 

entre o motorista e a empresa como uma forma de parceria.  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. MOTORISTA DE 
APLICATIVO. AUTONOMIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO NÃO CONFIGURADO. O Tribunal Regional consignou que os 
elementos dos autos demonstram autonomia do reclamante na prestação dos serviços, 
especialmente pela ausência de prova robusta acerca da subordinação jurídica. 
Ademais, restando incontroverso nos autos que, “pelos serviços prestados aos 
usuários, o motorista do UBER, como o reclamante aufere 75% do total bruto 
arrecadado como remuneração, enquanto que a quantia equivalente a 25% era 
destinada à reclamada (petição inicial - item 27 - id. 47af69d), como pagamento pelo 
fornecimento do aplicativo”, ressaltou o Tribunal Regional que, “pelo critério 
utilizado na divisão dos valores arrecadados, a situação se aproxima mais de um 
regime de parceria, mediante o qual o reclamante utilizava a plataforma digital 
disponibilizada pela reclamada, em troca da destinação de um percentual relevante, 
calculado sobre a quantia efetivamente auferida com os serviços prestados”. Óbice da 
Súmula nº 126 do TST. Incólumes os artigos 1º, III e IV, da Constituição Federal e 
2º, 3º e 6º, parágrafo único, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não 
provido.66 
 

De tal forma, depreende-se que a jurisprudência brasileira pende para a não 

caracterização de vínculo de emprego entre a empresa Uber Technologies Inc. e os seus 

motoristas, atendo-se, para tanto, nas definições e entendimentos clássicos, advindos da 

interpretação da legislação trabalhista brasileira, especificamente no tangente ao artigo 3º da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

                                                           
65 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Art. 6º. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em 21 de mar. 2019. 
66 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho: AIRR 11199-47.2017.5.03.0185, Relatora: Ministra Dora Maria da 
Costa. DJ: 31/01/2019, TST, 2018. Disponível em: 
<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&nume
roTst=11199&digitoTst=47&anoTst=2017&orgaoTst=5&tribunalTst=03&varaTst=0185&submit=Consultar>. 
Acesso em 18 de mar. 2019. 
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6.2. INGLATERRA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E CANADÁ 
 

Pretende-se, com o presente capítulo, trazer um panorama geral das decisões tomadas 

por Tribunais na Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, que envolvem a empresa Uber 

Technologies Inc., no que diz respeito às ações ajuizadas com o pleito de reversão do 

enquadramento dos colaboradores como autônomos, bem como, consideração da existência de 

relação de emprego.  

Ao que se refere à Inglaterra, com o desenvolvimento e consolidação da empresa Uber 

Technologies Inc., principalmente em Londres, como uma plataforma tecnológica que facilita 

os serviços de transporte, consequentemente, surgiram inúmeras demandas, ajuizadas por 

motoristas colaboradores, a fim de descaracterizar o disposto nos Termos de Uso da empresa.  

O Employment Tribunals, em uma ação conjunta movida por Yaseen Aslam, James 

Farrar e Robert Dawson, em face de Uber B.V., Uber London Limited e Uber Britannia Limited, 

em 2016, traz o mesmo entendimento da Justiça brasileira, conforme ressaltado no capítulo 

acima, no sentido de que o motorista colaborador não tem a obrigação de manter-se “logado” 

no aplicativo, ou seja, caso mantenha-se offline, não existem consequências diretas impostas 

pela empresa. 

O que, dentro da legislação trabalhista brasileira, afastaria a existência de um dos dois 

requisitos necessários para a caracterização de relação de emprego, a não eventualidade e 

subordinação. Entretanto, o Tribunal de Londres entende que o fato de inexistirem 

consequências ao motorista que não se mantenha online, não é suficiente a eliminar o vínculo 

empregatício. Vejamos: 

 

Mr Reade laid grat emphasis on the point that Uber drivers are never under any 
obligation to switch on the App or, even ig logged on, to accept anu driving 
assignment that may be offered to them. These freedoms are, ge maintained, 
incumpatible with the existence of any form of employment, or indeed any contract 
whatsoever uner witch the Claimants undertake to provide any service to Uber. We 
accept that the drivers (in the UK at least) are under no obligation to switch on the 
App. There is no prohibition against ‘dormant’ drivers. We further accept that, while 
the App is switched off, there can be no questiono of any contractual obligation to 
provide driving services, The App is the only médium through which drivers can have 
access to Uber driving work. There is no overarching ‘umbrella’ contract. All of this 
is sel-evident and Mr Linden did not argue to the contrary.67  

 

                                                           
67 LONDRES. Employment Tribunals: Cases Nos 2202551/2015 & Others. Data de Publicação: 12/10/2016. 
Disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-employment-
judgment-20161028-2.pdf>. Acesso em 03 de abr. 2019. 
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Sendo assim, depreende-se que a partir do momento que o motorista colaborador se 

mantém online, é imposta uma área territorial em que que poderá atuar, deixando-o 

completamente vinculado ao trazido pela empresa através da plataforma. Sendo suficiente para 

o entendimento de que há um contrato de trabalho entre as partes. 

 

But when the App is switched on, the legal analysis is, we think, different. We have 
reached the conclusion that anu driver who (a) has the App switched on, (b) is whithin 
the territory in which he is authorised to work, and (c) is able and willing to accept 
assignments, is, for so long as those condition are satisfied, working for Uber under 
a ‘worker’ contract and a contract within each of the extended definitions.68  
 

Para tanto, o Tribunal ainda ressaltou que o modelo de negócio utilizado pela Uber 

Technologies Inc., com atuação em Londres, busca beneficiar a própria empresa, promovendo 

o seu nome e os serviços que por ela são oferecidos. Considerando que a empresa deixou de 

apenas utilizar-se das plataformas tecnológicas para intermediar os seus serviços, tornando-se 

um modelo de negócio organizado e que não tem suficientemente amparado os seus 

colaboradores.  

 

it seems to us that the Respondents’ general case and the written terms on which they 
rely do not correspond with the pratical reality. The notion that Uber in London is a 
mosaico f 30,000 small businesses linked by a common ‘platform’ is to our minds 
faintly ridiculous. In each case, the ‘business’ consists of a man with a car seeking to 
make a living by driving it. Ms Bertram spoke Uber assisting the drivers to “grow” 
their businesses, but no driver is in a position to do anything of the kind, unless 
growing his business simply means spending more hours at the wheel. Nor can Uber’s 
function sensibly be characterised as supplying drivers with whom he has opportuniy 
to negotiate and stike a bargain. But drivers do not and cannot negotiate with 
passengers (except to agree a reduction of the fare set by Uber). They are offered and 
accept trips strictly on Uber’s terms.69 

 

Fazendo-se concluir que não há a liberdade afirmada pela empresa na relação jurídica 

existente pelas partes, excluindo a possível caracterização do motorista como autônomo, uma 

vez que ele está sujeito às limitações da plataforma tecnológica. Ou seja, o colaborador 

encontra-se atado, inexistindo possibilidade de desenvolvimento de seu negócio, tornando-se 

diretamente vinculado a quantidade de horas que passa dirigindo, ante a inexistência de 

negociação entre as partes, incluindo os clientes passageiros, havendo apenas os Termos de Uso 

da própria empresa. 

                                                           
68 LONDRES. Employment Tribunals: Cases Nos 2202551/2015 & Others. Data de Publicação: 12/10/2016. 
Disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-employment-
judgment-20161028-2.pdf>. Acesso em 03 de abr. 2019. 
69 Ibid. 
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De tal forma, entendeu-se pela existência de um contrato de trabalho e, 

consequentemente, relação empregatícia entre as partes. 

De tal decisão fora interposta uma Apelação, pela Uber B.V., Uber London Limited e 

Uber Britannia Limited, julgada em 2018, que reconheceu a conduta da empresa em tratar os 

seus motoristas colaboradores como autônomos, uma vez que garantem a liberalidade do 

trabalhador em escolherem qual categoria se enquadram, bem como, em não fornecer os itens 

necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

As well as undertaking work for or through Uber, drivers are expressly permitted by 
clause 2.4 of the 2015 New Terms to work for or through other organisations, 
including direct competitors operating through digital platforms. The drivers, as we 
have noted, must meet all expenses associated with running their vehicles. They must 
fund their own individual private hire licences. They treat themselves as self-employed 
for tax purposes. They are free (subject to being accepted by Uber) to elect which of 
the Uber “products” (Uber X, Uber Pool and various Uber Deluxe products) to 
operate. They are not provided with any clothing in the nature of an Uber uniform. In 
London they are discouraged from displaying Uber branding of any kind.70  

 

Tal cenário não fora suficiente ao Tribunal inglês para descaracterizar a existência de 

uma relação de emprego entre as partes. 

 

we agree with Mr Linden that it is not real to regard Uber as working ‘for’ the drivers 
and that the only sensible interpretation is that the relationship is the other way 
around. Uber runs a transportation business. The drivers provide the skilled labour 
through wich the organisation delivers its services and earns its profits. [...] In 
particular, for the reasons already given, it is plain to us the agrément between the 
parties is to be located in the field of dependente work relationships; it is not a 
contract at arm’s lengh between two independent business undertalkings. Moreover, 
the drivers do not Market themselves to the world in general; rather, they are 
recruited by Uber to work as integral components of its organisation.71 

 

Entendendo o Tribunal pela manutenção da decisão recorrida, ressaltando que a 

relação jurídica existente entre as partes se mostra, de forma evidente, desigual, tendo o 

motorista colaborador como um elo mais fraco.  

Sendo assim, para a Inglaterra, os Termos de Uso e o modelo de negócio da empresa 

Uber Technologies Inc., que busca afastar a existência de uma relação empregatícia, não é 

suficiente para tanto, se comparado com a realidade existente em tal cenário. 

                                                           
70 LONDRES. Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL: A2/2017/3467. Data de publicação: 
19/12/2018. Disponível em: <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2018/12/uber-bv-ors-v-aslam-ors-
judgment-19.12.18.pdf>. Acesso em 02 de abr. 2019. 
71 Ibid. 
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Da mesma forma, o cenário dos Estados Unidos também não se difere no que se trata 

a existência de diversas demandas ajuizadas por motoristas colaboradores a fim requerer o 

reconhecimento da existência de uma relação de emprego com a empresa Uber Technologies 

Inc., que os considera como trabalhadores autônomos. 

Um caso de grande repercussão foram as ações movidas por Douglas O’Connor, 

Thomas Colopy, David Khan, Matthhew Manahan, Wilson Rolle Jr. e William Anderson, 

individualmente, mas que se tratavam da mesma situação e contendo os mesmos pedidos, em 

face da empresa Uber Technologies Inc., em 2017, transformando-a em uma class action, que, 

neste caso, corresponderia, no Brasil, a uma espécie de Dissídio Coletivo. 

Em sua defesa, a empresa Uber Technologies Inc. requereu a reversão da decisão do 

Tribunal na transformação de uma class action para a transformá-la em uma arbitragem.  

Sendo que, um importante ponto ressaltado pela decisão fora as múltiplas ações 

ajuizadas requerendo da empresa Uber Technologies Inc. o enquadramento de seus motoristas 

como empregados, afastando, portanto, o caráter de empregados autônomos. 

 

Current and former Uber drivers filed several putative class actions alleging on 
behalf of themselves and other drivers that Uber Technologies, Inc. and related 
defendants (collectively referred to as “Uber”), violated various federal and state 
statutes by, among other things, misclassifying drivers as independent contractors 
rather than employees. Multiple cases were consolidated for appeal to this court.72 

 

O Tribunal americano ressaltou a existência de inúmeras ações e, portanto, uma 

consolidada jurisprudência que envolvem estes mesmos pedidos, como, por exemplo, nos casos 

movidos por Yucesoy, Mohamed e Del Rio contra a empresa Uber Technologies Inc., sendo 

que, em tais casos, fora negada a possibilidade da realização de uma arbitragem entre as partes, 

o que tal Corte não entende como razoável.  

 

As both of those decisions must be reversed, there is no longer a basis for the district 
court’s restrictions on Uber’s communication with class and putative class members, 
so these orders are moot and must be reversed as well.73  

 

Tal entendimento baseou-se na Corte do Distrito da Califórnia que determinou, em 

2015, mediante o preenchimento de determinados requisitos pelos motoristas colaboradores, a 

                                                           
72 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Court of Appeals for the Ninth Circuit. Appeal from the United States 
District Court for the Nothean District of California. Relator: Edward M. Chen. Data de Publicação: 25 de set. 
2018. Disponível em: <https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca9/14-16078/14-16078-2018-09-
25.pdf?ts=1537894979>. Acesso em 04 de abr. 2019. 
73 Ibid. 
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realização de arbitragem com a empresa. E, diante disso, a Uber Technologies Inc., em 2015, 

elaborou um novo acordo de arbitragem para todos os seus motoristas. 

Diante da comprovada viabilidade da execução de arbitragem nos casos reincidentes 

apresentados, o Tribunal decidiu não só pela aplicação da arbitragem não só no caso em tela, 

mas também na reversão da decisão distrital aplicando-a nos demais casos anteriores. Vejamos: 

 

The district court’s denial of Uber’s motions to compel arbitration in O’Connor, 
Yucesoy, and Del Rio must be reversed, based on Mohamed. Because the arbitration 
agreements are enforceable, the district court’s class certification orders in 
O’Connor must also be reversed. The orders entered by the district court under Rule 
23(d) orders are moot and are thus reversed as well.74 

 

Sendo assim, depreende-se que, nos Estados Unidos, a arbitragem é uma realidade 

para as ações movidas por trabalhadores que desejem o reconhecimento de vínculo 

empregatício e, consequentemente, o seu não enquadramento em autônomos. 

Já no Canadá, em fevereiro de 2019, fora julgada uma class action em Ontario, a qual 

fora proposta por um prestador de serviços, David Heller, em face da Uber Technologies Inc. e 

outras, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre a empresa e os seus 

prestadores de serviços.  

Por esta razão, o apelante alega ser aplicável à sua relação empregatícia com a empresa 

o Employment Standards Act, 2000, S.O. 2000, c. 41 (ESA) e, consequentemente, fora violado 

ante a não observação dos ditames concernentes ao ESA, que traz direitos e garantias aos 

trabalhadores. 

Especificamente no caso analisado, o apelante está conectado por meio do aplicativo 

denominado UberEats, que possui a mesma dinâmica do aplicativo tradicional da Uber, de 

transporte de passageiros, porém voltado à entrega de refeições. Contando, portanto, com as 

mesmas exigências de, por exemplo, aceitação dos termos de serviço do aplicativo, bem como, 

fornecimento de documentações específicas para a viabilização da prestação dos serviços. 

  

[6] The UberEATS App allows customers seeking food delivery to order food from 
restaurants and have it delivered by a nearby driver. The App displays each 
restaurant’s menu, collects each customer’s order and transmits the orders to the 
restaurants. The restaurant updates the App as the food is prepared. Then the App 
signals to a nearby driver that a delivery is available. Drivers willing to deliver the 
order accept through the App, which provides his or her identifying information to 
the restaurant and the customer. After delivering the food, the driver confirms the 

                                                           
74 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Court of Appeals for the Ninth Circuit. Appeal from the United States 
District Court for the Nothean District of California. Relator: Edward M. Chen. Data de Publicação: 25 de set. 
2018. Disponível em: <https://cases.justia.com/federal/appellate-courts/ca9/14-16078/14-16078-2018-09-
25.pdf?ts=1537894979>. Acesso em 04 de abr. 2019. 
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delivery in the App, which collects the customer’s payment and remits payment to the 
restaurant.  
[7] Uber requires drivers to create an account online to access the Apps. After 
downloading the Driver App, Uber requires drivers in Ontario (performing services 
by car) to provide copies of the following documents: (i) a valid driver’s license; (ii) 
a valid vehicle registration; (iii) proof of eligibility to work in Canada; and (iv) valid 
insurance. After reviewing and verifying the drivers’ documentation and screening 
results, Uber activates their account.  
[8] The first time a driver logs into the Uber App, he or she must accept a services 
agreement, which appears on the smartphone screen. Drivers accept by clicking 
“YES, I AGREE”, and confirming acceptance by again clicking “YES, I AGREE” 
after reading the following: “PLEASE CONFIRM THAT YOU HAVE REVIEWED 
ALL THE DOCUMENTS AND AGREE TO ALL THE NEW CONTRACTS.” Uber’s 
January 4, 2016 Driver service agreement with the appellant is 14 pages. The 
November 29, 2016 UberEATS service agreement with the appellant is 15 pages. [9] 
Uber determines the maximum fares drivers receive for their work according to a base 
fare amount plus distance (based on GPS data obtained through the App), plus 
applicable time amounts. Uber collects the fares from customers, provides customers 
with a receipt, and remits payment periodically to drivers, less Uber’s fees.75 

 

Fazendo-se depreender, portanto, que o funcionamento da plataforma tecnológica do 

UberEATS se assemelha em inúmeros aspectos com a plataforma Uber, diferenciando-se 

apenas acerca de seu objeto, ou seja, uma possui seu enfoque na entrega de refeições e a outra 

no transporte de passageiros.  

De tal forma, o apelante buscou configurar a existência de vínculo empregatício entre 

os prestadores de serviços e a empresa Uber mediante a existência de controle da empresa sob 

os seus colaboradores mediante o uso de “geolocalização”, bem como, aceitação dos termos de 

serviço ao cadastrar-se como colaborador na plataforma.  

Diante disso, o magistrado entendeu pela existência de condições padrões de uma 

relação de emprego, encaixando-se, portanto, nos ditames concernentes ao ESA, devendo este 

ser aplicado em tal relação. 

 

[36]       In my view, this investigative process constitutes an employment standard as 
that term is defined in the ESA. The investigative process, once triggered, is mandated 
by the ESA and both the employee and, more importantly the employer, are required 
to participate in that process. The process is thus a “requirement” that “applies to 
an employer for the benefit of an employee” and, accordingly, meets the definition of 
an employment standard. In reaching this conclusion, I read the words, used in the 
definition of employment standard, in their grammatical and ordinary sense: Rizzo 
& Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 S.C.R. 27, at para. 21.76 

 

                                                           
75 CANADA. Court of Appeal for Ontario. Heller v. Uber Technologies Inc., ONCA 1. Relator: I.V.B. Nordheimer. 
Data de Publicação: 02 de jan de 2019. Disponível em: 
<http://www.ontariocourts.ca/decisions/2019/2019ONCA0001.htm>. Acesso em 08 de mai. 2019. 
76 Ibid. 
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Neste cenário, fora questionada a aplicação da arbitragem para a solução do referido 

conflito, tendo a empresa Uber Technologies Inc. argumentado, inclusive, pela incompetência 

do julgador nesta lide. Entretanto, ao entender pela existência de uma relação padrão de 

emprego entre as partes, o magistrado afastou a aplicação da arbitragem, justamente por esta 

ser incompatível com o conteúdo do ESA. 

Sendo assim, restou configurada na presente ação a existência de relação de emprego 

entre o prestador de serviços e empresa que utiliza plataformas tecnológicas como 

intermediadora de seus serviços, sendo aplicado, para tanto, a legislação trabalhista canadense.  
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CONCLUSÃO 
   

Após extensa pesquisa e análise sobre o tema em questão, fora possível depreender 

diversos aspectos relacionados à influência das novas tecnologias nas relações jurídicas de 

trabalho e emprego.  

Neste certame, é primordial destacar que o avanço tecnológico é gradual, ou seja, a 

sua interferência nas relações jurídicas de emprego não fora prevista, da mesma forma que não 

pode ser evitada. Sendo assim, possível concluir que o surgimento desses novos meios de 

trabalho, acima estudados, foram advindos de um processo natural da sociedade humana em 

contato direto com o desenvolvimento tecnológico. 

Tal processo tende a se aprimorar e, com a constante evolução tecnológica, alcançar 

diferentes áreas, uma vez que, nos dias de hoje, o enfoque está no transporte de passageiros, 

entrega de produtos, refeições e execução de tarefas básicas cotidianas.  

Especificamente no Brasil, o auge das plataformas tecnológicas intermediadoras de 

serviços fora com um alto índice de desemprego, fazendo com que muitos profissionais 

extremamente qualificados recorressem aos trabalhos tecnológicos para complemento de renda. 

Entretanto, não é possível relacionar tal auge com a referida crise, uma vez que, conforme acima 

ressaltado, o aprimoramento das tecnologias e sua afetação nas relações jurídicas de emprego é 

um processo natural.  

Por outro lado, o ordenamento jurídico brasileiro, considerando a constante evolução 

e modificação de tais relações, não é capaz de abarcar todas as possíveis ramificações 

empregatícias. Utilizando-se, para fins de regulamentação, definições clássicas advindas dos 

primeiros conflitos e exigências dos trabalhadores para tutela e garantia de seus direitos.  

Recentemente, o ordenamento jurídico trabalhista brasileiro recebeu uma atualização 

com a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, correspondente à Reforma Trabalhista, trazendo 

expressivas alterações à Consolidação das Leis do Trabalho. Entretanto, a referida lei não fora 

capaz de abarcar as atuais relações de trabalho, mantendo intacto o modelo corporativista 

influenciador e muito presente no diploma legal promulgado em 1943, mantendo, assim, intacta 

a sua essência.  

Entretanto, restou demonstrado que esta essência corporativista não mais corresponde 

às necessidades atuais dos trabalhadores, que acabam por sofrer diretamente as consequências 

das interpretações rígidas e clássicas da CLT ao recorrerem aos Tribunais a garantia de seus 

direitos, como detentores do elo mais fraco na relação jurídica existente entre trabalhador e 

empregador. 
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Dessa forma, é possível depreender que as alterações trazidas pela Reforma 

Trabalhista não observaram o cenário atual em que os trabalhadores estão inseridos, ou seja, 

não levou em consideração a necessidade de um diálogo social para que os efeitos de tal lei não 

fossem, como está sendo neste momento, prejudiciais aos trabalhadores. 

Sendo assim necessário, mediante a existência de um diálogo social, a reestruturação 

da Justiça do Trabalho, incluindo a montagem do direito coletivo e a forma como os conflitos 

são solucionados, justamente pela necessidade atual dos trabalhadores de amparo do 

Legislativo e Judiciário, uma vez que suas categorias tecnológicas de emprego estão sendo 

marginalizadas pelo ordenamento jurídico e Tribunais.  

Conforme fora ressaltado, o desenvolvimento tecnológico é algo que não pode ser 

evitado, sendo um processo gradual e que tende a alcançar inúmeros outros setores de trabalho, 

ante a necessidade mundial de inserção da tecnologia nas relações cotidianas, sejam elas 

simples ou complexas.  

A manutenção de um diploma legal, bem como, de entendimentos jurisprudenciais 

tradicionais e que têm enraizado, em sua natureza, o corporativismo, tende a não amparar, cada 

vez mais, um número maior de trabalhadores. Sendo completamente o contrário dos princípios 

trabalhistas constitucionalmente garantidos como, por exemplo, o princípio protetivo, um dos 

maiores norteadores das relações jurídicas de trabalho. 

A falta de amparo legal deixa à cargo das empresas, que se utilizam de plataformas 

tecnológicas como intermediadoras de serviços, a função de regular as relações jurídicas 

existentes com seus trabalhadores, mediante a aceitação de termos de serviços, que possuem o 

caráter de um contrato de adesão, ou seja, não permite alterações. Facultando às essas empresas 

o exercício de controle desejado sob seus trabalhadores, que acabam por prestar extensas e 

ininterruptas jornadas de trabalho. 

Em países estrangeiros, como Inglaterra, Estados Unidos da América e Canadá, os 

conflitos existentes foram solucionados de acordo com a análise das condições em que os 

trabalhadores tecnológicos estavam inseridos, a fim de lhes assegurar direitos e garantias 

inerentes à saudáveis condições de trabalho. 

A fim de atender às necessidades dos prestadores de serviços tecnológicos que ocupam 

grande parte da porcentagem dos trabalhadores do Brasil, mostra-se necessária a consideração, 

assim como nos países estrangeiros, do caso prático ao se analisar um conflito trabalhista, 

deixando-se maleável ao que diz respeito à observação literal do diploma legal, afastando-se a 

interpretação corporativista. Garantindo aos trabalhadores tecnológicos os ditames 



60 
 

 
  

concernentes à sua proteção, seja com boas condições de trabalho, seja com manutenção e 

preservação de direitos. 
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