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RESUMO 

 

A dissertação está localizada no campo do Direito do Trabalho e consiste em uma pesquisa 

empírica sobre a formação de jurisprudência na Justiça do Trabalho. O tema da pesquisa é a 

prestação de serviço de entrega por meio de plataformas digitais. O enfoque é na controvérsia 

judicial acerca da possibilidade de reconhecimento de relação de emprego entre entregadores e 

plataformas digitais. O corpus consiste em acórdãos dos tribunais regionais do trabalho que 

tenham decidido a favor ou contra a existência da relação de emprego. Nesse quadro, elegeu-

se o objetivo de compreender como e com que padrões argumentativos a questão do trabalho 

por plataformas digitais tem sido julgada em segunda instância pelos tribunais pesquisados. 

Buscaram-se acórdãos nos bancos de jurisprudência dos vinte e quatro tribunais regionais da 

Justiça do Trabalho do Brasil. Até 30 de junho de 2021, foram localizados acórdãos em 08 dos 

24 tribunais. Foram coletados para análise 65 acórdãos, o primeiro do mês de julho de 2017 e 

o último de junho de 2021. Os acórdãos foram analisados segundo o método da teoria 

fundamentada em dados. Dentre os achados, destaca-se que a maior parte das decisões mostrou-

se contrária ao reconhecimento da relação de emprego. Em seguida, foram discutidas três 

categorias analíticas, obtidas dos dados. A análise da jurisprudência dos tribunais pesquisados 

permitiu concluir que há: uma tendência jurisprudencial em decidir com base no princípio da 

intangibilidade do contrato; incerteza jurisprudencial na formatação jurídica das plataformas 

digitais; prevalência do argumento de que o entregador não é empregado porque possui 

flexibilidade de jornada de trabalho; indefinição quanto à influência dos meios telemáticos e 

algoritmos. Esses achados sugerem uma mudança institucional de redução de competência da 

Justiça Trabalho e uma mudança de característica regulatória do conceito de subordinação. As 

características do trabalho por plataforma digital apontam para a necessidade de conceber um 

modelo jurídico para a relação de trabalho em rede.  

Palavras-chave - Direito do Trabalho; Justiça do Trabalho; análise de jurisprudência; 

economia de plataforma; relação de emprego; plataforma digital.  

  



 

ABSTRACT 

 

This master thesis examines Brazil’s Regional Labor Courts’ jurisprudence regarding work on 

digital platforms. It focuses on court decisions on the employee status of couriers working for 

digital platforms. The analysis is based on appellate court decisions by Brazil’s Regional Labor 

Courts on individual lawsuits of couriers v. delivery platforms. The purpose of the research is 

to examine the doctrinal perspectives that underlie court decisions on the legal status of gig-

workers. Public databases of all the twenty-four Brazil’s Regional Labor Courts were examined, 

covering decisions rendered by June 30th 2021. There were found sixty-five appellate court 

level decisions on lawsuits involving couriers and delivery platforms, from eight of the 

aforementioned twenty-four regional labor jurisdictions. The research was methodologically 

based on the Grounded Theory perspective. Three analytical categories were created for the 

discussion of the data. The analysis of the jurisprudence of the surveyed courts indicated that 

most decisions were contrary to granting employee status to couriers and allowed to conclude 

that there is: a jurisprudential tendency to decide based on the legally binding characteristic of 

the contract celebrated between couriers and platforms; jurisprudential uncertainty regarding 

the legal nature of digital platforms; prevalence of the argument that couriers are not employees 

because they have flexible working hours; uncertainty about the influence of telematics and 

algorithms on the work tasks. These findings suggest an institutional change in the way Labor 

Courts understand their jurisdiction and a change in the judicial interpretation of the concept of 

subordination. The characteristics of work by digital platform point to the need to design a legal 

model for networking labor relations in the platform economy. 

 

Keywords - platform economy; employee status; digital platform; Labor Law; court decisions.  
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Introdução 

A presente pesquisa é uma jornada em direção a um lugar do território jurídico em que 

existe uma fronteira entre o Direito do Trabalho e o Direito Civil. Nesse lugar, dois institutos 

jurídicos limítrofes: o emprego e o trabalho autônomo (lato sensu), disputam normatividade 

sobre relações sociais de fundo econômico marcadas por subordinação ou autonomia. O Direito 

regula de maneiras diferentes dois modos de trabalhar. Há um modo de trabalhar sob a direção 

de outrem, que se funda na Consolidação das Leis do Trabalho e recebe o nome de emprego. 

Também há outros tantos modos de trabalhar sem estar sob dependência de outrem, que se 

fundam no Código Civil e nos contratos e recebem, em sentido lato, o nome de trabalho 

autônomo. A lei prevê efeitos distintos para cada um. 

Pode-se colocar dois institutos jurídicos em disputa em diferentes arenas institucionais: 

na arena judiciária, na legislativa ou na administrativa. Mudanças jurídicas que pretendem 

trazer efeitos redistributivos à sociedade ou a uma categoria de indivíduos podem ser intentadas 

por meio de alteração legislativa ou por litigância. Entretanto, mudanças pela via legislativa são 

custosas, inclusive porque dependem de lobby. Mudanças redistributivas por litigância se 

mostram mais prováveis aos pequenos litigantes pelo imperativo de igualdade formal e pela 

expectativa de um julgamento imparcial (GALANTER, 1974, p. 42). Cada arena possui 

vantagens e desvantagens, custos e benefícios. 

Na judiciária, a disputa ocorre na forma de processo judicial, em que os litigantes, 

igualados formalmente pela lei, apresentam fatos e provas por meio de um rito procedimental, 

também previsto em lei, buscando extrair efeitos jurídicos. No processo judicial, o juiz deve 

apresentar uma resposta jurídica para a questão trazida pelas partes, e se dois institutos jurídicos 

antagônicos estiverem em disputa, a decisão fará com que um deles prevaleça sobre o outro. 

Assim sendo, o processo é uma das soluções institucionais para antinomias. 

Na fronteira do emprego com o trabalho autônomo, atualmente ocorre uma disputa por 

normatividade sobre uma nova relação. A relação de trabalho por plataforma digital é um 

fenômeno econômico novo, que traz em si implicações sociais e que ainda não possui regulação 

jurídica. Justamente por isso, sua caracterização e efeitos jurídicos estão sendo disputados nas 

arenas legislativa e judiciária. Nesta última, trabalhadores e plataformas digitais apresentam 

teses processuais antagônicas perante a Justiça do Trabalho, aqueles em busca do 

reconhecimento da relação de emprego, estes em busca de afastá-la. 
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Nesta pesquisa, vai-se até aquele lugar limítrofe do território jurídico para estudar a 

disputa entre subordinação e autonomia na arena judiciária. Nesta arena, analisa-se a produção 

de decisões judiciais em segunda instância a fim de compreender como e com que argumentos 

têm sido resolvidas as disputas entre aquelas teses. O objetivo é compreender a litigância, a 

jurisprudência e as características da relação estudada. 

O trabalho consiste em uma análise de acórdãos regionais dos Tribunais Regionais do 

Trabalho (TRTs), no período de 2017 até o primeiro semestre de 2021. Foram feitas buscas nos 

bancos de jurisprudência dos 24 TRTs. Foram encontrados 65 acórdãos, em 08 tribunais. 

Os acórdãos foram analisados em dois níveis de informação: em nível processual e em 

nível argumentativo. Na primeira, traçou-se um perfil dos litigantes e do julgamento para 

compreender a dinâmica da disputa. Na segunda, apresentaram-se os argumentos utilizados 

pelos julgadores para resolver focos de controvérsia sobre a formatação jurídica das plataformas 

e sobre as caraterísticas da prestação de trabalho por plataformas digitais. 

Em seguida, foram discutidas três categorias analíticas construídas a partir dos dados. 

Na primeira, tratou-se de aspectos da litigância entre entregadores e plataformas e elaborou-se 

uma hipótese explicativa acerca do resultado predominante dos julgamentos. Na segunda, 

tratou-se de aspectos da forma jurídica das plataformas, no tocante à atividade empresarial que 

exercem e ao objeto do contrato que mantém com os entregadores. Na terceira, tratou-se de 

duas características centrais do trabalho por plataforma digital: a flexibilidade de jornada de 

trabalho e o gerenciamento tecnológico do trabalho. 

Concluiu-se que há: tendência jurisprudencial em decidir com base no princípio da 

intangibilidade do contrato; incerteza jurisprudencial na formatação jurídica das plataformas 

digitais; prevalência do argumento de que o entregador não é empregado porque possui 

flexibilidade de jornada de trabalho; indefinição quanto à influência dos meios telemáticos e 

algoritmos. Esses achados sugerem uma mudança institucional de redução de competência da 

Justiça Trabalho e uma mudança de característica regulatória do conceito de subordinação. 

A dissertação está organizada nos seguintes capítulos: o primeiro capítulo apresenta a 

justificativa, pressupostos e conceitos; o segundo apresenta a metodologia de pesquisa; o 

terceiro descreve os achados; o quarto discute aspectos da litigância e da jurisprudência; o 

quinto discute a forma jurídica das plataformas digitais; o sexto, as características do trabalho 

de entrega prestado por plataforma digital; depois, vêm as considerações finais. 
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1 OS MARCOS DA FRONTEIRA 

1.1 Justificativa e relevância 

Mudanças sociais contemporâneas refletem o avanço acelerado da tecnologia na vida 

humana. A microeletrônica, os microcomputadores, os softwares e as tecnologias da 

informação e da comunicação trouxeram novos modelos de negócio cada vez mais expansivos 

em número de usuários e em aplicações na vida cotidiana, criando o que Castells (2018, p. 93) 

nomeia a sociedade em rede, que representa, em nível global, a integração do “essencial das 

finanças, da economia, da comunicação, do poder, da ciência e da tecnologia”. 

A integração global em rede se tornou possível com a difusão da internet. Dados do 

Banco Mundial (2022) revelam que, de 2005 a 2019, usuários da internet passaram de 15,70% 

da população mundial para 56,73%. Em nível nacional, dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2005) demonstram que o acesso à internet, na população de 10 

ou mais anos de idade, equivalia a 21% em 2005; pouco mais de uma década depois, igual 

pesquisa do IBGE (2018) revelou que o acesso saltou a 79,1%. 

O aumento rápido e crescente de pessoas conectadas à rede expressa uma revolução 

tecnológica, que se manifesta também nas atividades econômicas e influencia o sistema 

capitalista de circulação de bens, serviços, em todas as etapas do processo produtivo. “Mas é 

um novo tipo de capitalismo, tecnologica, organizacional e institucionalmente distinto do 

capitalismo clássico (laissez-faire) e do capitalismo keynesiano” (CASTELLS, 1999, p. 202). 

Às diferenças tradicionais entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento, - 

fundamentalmente: o valor agregado à produção, escala, regime de preços, financiamento -, 

soma-se um novo tipo de desequilíbrio, que se traduz em uma mais célere sofisticação 

tecnológica dos bens, revelando um padrão tecnológico mais veloz e intensamente desigual 

entre nações e regiões (CASTELLS, 1999, p. 150).  

Uma expressão econômica de mudança do capitalismo são as plataformas digitais: 

aplicações tecnológicas que consistem em bases de interação virtual entre usuários. Plataformas 

digitais possuem diferentes características e finalidades. Há plataformas de rede social, para o 

compartilhamento de bens, para trabalho, entre outras. Nas plataformas digitais para trabalho, 

ocorrem relações intermediadas por empresas que conectam trabalhadores a consumidores ou 

a agentes econômicos agenciadores de serviços (SRNICEK, 2017).  
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O trabalho por plataforma digital é economicamente bastante relevante. O relatório “The 

role of digital labour platforms in transforming the world of work” (O papel das plataformas 

digitais de trabalho na transformação do mundo do trabalho), produzido pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT, 2021, p. 49) estima que, nos Estados Unidos da América, cerca 

de 22% da população em idade de trabalho (working-age population) aufere renda negociando 

algum bem ou serviço por meio de plataformas; adicionalmente, estima-se que de 9 a 22% da 

força de trabalho de um grupo de dezesseis países europeus pesquisados trabalha ou aufere 

renda somente por meio de plataformas digitais. Segundo o mesmo relatório (OIT, 2021, p. 48), 

havia ao menos 777 plataformas de trabalho ativas, nas regiões pesquisadas, em janeiro de 

2021, e dentre elas as de entrega eram as de maior número (383). 

No Brasil, as estimativas do trabalho por plataformas digitais são igualmente relevantes. 

De acordo com pesquisa do Instituto Locomotiva (2021), cerca de 20% da força de trabalho 

brasileira, ou 32,4 milhões de pessoas, utiliza-se de aplicativos para trabalhar e obter renda – 

dentre plataformas digitais de prestação de serviços, como as mencionadas anteriormente, e 

outras ferramentas digitais de comunicação, e-commerce etc. Esse número dobrou em relação 

ao ano de 2020, quando igual pesquisa identificou aproximadamente 13%1. 

Segundo o relatório “Principais destaques da evolução do mercado de trabalho no Brasil 

de 2012 a 2021” (IBGE, 2021, p. 5), o trabalho por conta própria, - que contempla diversas 

relações de trabalho diferentes do emprego -, em 2012 envolvia 20,1 milhões dos trabalhadores 

brasileiros, mas passou a 24,9 milhões em 2021, em um acréscimo de 4,8 milhões de pessoas 

em menos de dez anos. Na mesma linha, a PNAD contínua do 4º trimestre de 2021 informa 

que, de uma população ocupada de 95,7 milhões de trabalhadores, 44,8 milhões estão na 

informalidade2 (IBGE, 2021a, p. 7). 

De acordo com estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), com base em dados da PNAD contínua do ano anterior, 2020, ao 

 
1
 O levantamento foi feito por meio de entrevistas com 1.500 pessoas, realizadas entre 12 e 19 de março de 2021, 

em uma amostra selecionada de acordo com parâmetros da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Informações no portal do Instituto Locomotiva, no 

seguinte endereço eletrônico: UOL: Do WhatsApp ao Uber - 1 em cada 5 trabalhadores usa apps para ter renda - 

Instituto Locomotiva (ilocomotiva.com.br). Ou ainda, a mesma notícia, reproduzida nos seguintes portais: Cerca 

de 11,4 milhões de brasileiros dependem de aplicativos para ter uma renda | CNN Brasil e Brasil tem 32 milhões 

de trabalhadores em plataformas digitais e aplicativos – Ipesi. Acesso em 19 abr. 2022. 
2
 Considerando a população ocupada de 95,7 milhões, composta de 66,9% de empregados, 27,1% de trabalhadores 

por conta própria e 2% de trabalhadores auxiliares familiares, sendo que, daqueles 66,9% de empregados, 26,5% 

não possuem carteira assinada. 

https://ilocomotiva.com.br/clipping/uol-do-whatsapp-ao-uber-1-em-cada-5-trabalhadores-usa-apps-para-ter-renda/
https://ilocomotiva.com.br/clipping/uol-do-whatsapp-ao-uber-1-em-cada-5-trabalhadores-usa-apps-para-ter-renda/
https://ilocomotiva.com.br/clipping/uol-do-whatsapp-ao-uber-1-em-cada-5-trabalhadores-usa-apps-para-ter-renda/
https://ilocomotiva.com.br/clipping/uol-do-whatsapp-ao-uber-1-em-cada-5-trabalhadores-usa-apps-para-ter-renda/
https://ilocomotiva.com.br/clipping/uol-do-whatsapp-ao-uber-1-em-cada-5-trabalhadores-usa-apps-para-ter-renda/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/12/cerca-de-11-4-milhoes-de-brasileiros-dependem-de-aplicativos-para-ter-uma-renda
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/12/cerca-de-11-4-milhoes-de-brasileiros-dependem-de-aplicativos-para-ter-uma-renda
https://ipesi.com.br/brasil-tem-32-milhoes-de-trabalhadores-em-plataformas-digitais-e-aplicativos/
https://ipesi.com.br/brasil-tem-32-milhoes-de-trabalhadores-em-plataformas-digitais-e-aplicativos/
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menos três milhões de pessoas trabalham em plataformas de serviços sob demanda3. Olhados 

em conjunto, esses dados levantam a hipótese de substituição do emprego por trabalhos como 

o prestado por plataformas digitais, e sugerem a relevância de pesquisar esse tema. 

De um lado, o trabalho por meio de plataformas digitais gera oportunidades de inserção 

no mercado de trabalho com menores barreiras de entrada. De outro, traz uma possível 

precarização do trabalho, que pode eventualmente decorrer da sobreoferta de mão de obra, 

simplicidade das tarefas e falta de proteção social. Há dúvidas se: “a economia digital e as 

plataformas conduzirão à formalização do setor informal ou se, pelo contrário, agravarão esse 

problema estrutural nos países em desenvolvimento” (BENSUSÁN, 2016, p. 64). Esse tipo de 

questionamento aponta para a importância da tarefa acadêmica de melhor compreender o 

fenômeno. 

Controladoras de plataformas digitais afirmam que os que nelas trabalham são 

profissionais autônomos. Por outro lado, entregadores apontam que o trabalho por plataformas 

consiste apenas em um novo tipo de trabalho subordinado. Tal dissenso se deve às 

características do trabalho por plataformas que fogem às da tradicional relação de emprego. 

Esse debate está colocado mundialmente, em instituições legislativas e judiciárias. Em 

que pesem as diferenças institucionais, pode-se dar a dimensão da recorrência do debate com 

alguns exemplos: no Reino Unido, desde o ano de 2017 até 2021 tramitou um processo judicial 

que discutia o reconhecimento de direitos trabalhistas a motoristas da plataforma digital Uber. 

No primeiro e no segundo graus de jurisdição, entendeu-se que os motoristas eram 

trabalhadores (workers) e, portanto, que se lhes aplicavam as proteções legais dispostas no 

Employment Rights Act 1996, no National Minimum Wage Act 1998 e nas Working Time 

Regulations 1998. Em fevereiro de 2021, um recurso da Uber nesse processo foi julgado pela 

Suprema Corte do Reino Unido, que manteve a decisão antes proferida pela Corte de Apelação, 

assim garantindo direitos trabalhistas aos motoristas da plataforma4. 

Na Espanha, o impacto social do trabalho por plataformas digitais fez com que, em 

agosto de 2021, entrasse em vigor uma legislação protetiva voltada aos prestadores do serviço 

 
3
 O número foi obtido na pesquisa de mestrado de Lucia Garcia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), de acordo com entrevista da própria pesquisadora em: Brasil tem 3 milhões de trabalhadores e 

trabalhadoras vinculados a aplicativos. Entrevista especial com Lucia Garcia – DMT – Democracia e Mundo do 

Trabalho em Debate (dmtemdebate.com.br). Acesso em 19 abr. 2022. 
4
 Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents) [2021] UKSC 5 On appeal from: [2018] 

EWCA Civ 2748. Disponível em: https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2021/5.html Acesso em 18 abr. 2022.  

http://www.dmtemdebate.com.br/brasil-tem-3-milhoes-de-trabalhadores-e-trabalhadoras-vinculados-a-aplicativos-entrevista-especial-com-lucia-garcia/
http://www.dmtemdebate.com.br/brasil-tem-3-milhoes-de-trabalhadores-e-trabalhadoras-vinculados-a-aplicativos-entrevista-especial-com-lucia-garcia/
http://www.dmtemdebate.com.br/brasil-tem-3-milhoes-de-trabalhadores-e-trabalhadoras-vinculados-a-aplicativos-entrevista-especial-com-lucia-garcia/
http://www.dmtemdebate.com.br/brasil-tem-3-milhoes-de-trabalhadores-e-trabalhadoras-vinculados-a-aplicativos-entrevista-especial-com-lucia-garcia/
https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2021/5.html
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de entrega por plataformas digitais, conhecida como Ley Rider5, que presume haver emprego 

(presunción de laboralidad) sempre que as plataformas exercerem poderes de organização, 

direção e controle, ainda que de modo implícito ou indireto, sobre a prestação do trabalho 

(RAINONE, 2021, p. 5). A aprovação da lei não se encerrou a questão jurídica que gira em 

torno do trabalho por plataformas, pois há relatos de que as proteções nela previstas têm sido 

contornadas pelas plataformas, por meio de adaptações em seus modelos de negócio6. 

Ainda em âmbito europeu, Hiessl (2021) procedeu a uma análise de 173 decisões 

judiciais e administrativas de catorze Estados europeus e pôde identificar a dificuldade em 

estabelecer padrões de julgamento em razão da heterogeneidade das plataformas e de sua 

constante reestruturação interna.  

Deste lado do Atlântico também se vê incerteza acerca do tema, e o debate californiano 

dá a medida do embate institucional. No ano de 2018, a Suprema Corte da Califórnia 

reconheceu direitos trabalhistas a motoristas da empresa de entregas Dynamex e nessa decisão 

descreveu um critério, o ABC Test7, para determinar se um trabalhador deve ser considerado 

empregado ou autônomo. No ano de 2019, o Parlamento desse mesmo estado norte-americano 

votou uma lei que proibia empresas de classificarem seus prestadores de serviço como 

autônomos (independent contractors), quando estes preenchessem os critérios do teste ABC. 

No ano de 2020, em uma reviravolta, votou-se no mesmo parlamento a Proposition 22: projeto 

de lei que contou com financiamento de mais de US$ 200 milhões por parte de plataformas 

como Uber e Lyft e que dispôs que trabalhadores de plataformas deveriam ser considerados 

autônomos (independent contractors), não empregados (employees). Em uma nova reviravolta, 

em agosto de 2021 a Proposition 22 foi julgada inconstitucional pela Corte Superior do 

Condado de Alameda8.  

 
5
 Para uma análise jurídica específica dessa lei, veja Todolí Signes (2021). 

6
 Informações disponíveis em: How Gig Economy Corporations Are Circumventing Spain's Labour Laws e Los 

100 días de la Ley Rider: Deliveroo abandona España mientras Glovo, Just Eat y Uber comienzan "una gran pelea 

por sus clientes" | Ahorro y Consumo (elmundo.es). Acesso em 19 abr. 2022.  
7
 De acordo com informação da Labor & Workforce Development Agency do Estado norte-americano da 

Califórnia, o ABC Test consiste em uma análise para a verificação da existência de emprego (employment) ou 

trabalho autônomo (independent contract) em dada relação laboral. O teste é composto de três elementos, sendo 

que os três precisam ser verificados para que seja afastado o reconhecimento da relação de emprego. São eles: A) 

o trabalhador deve estar livre de controle e direção do contratante no que diz respeito a sua performance no 

trabalho, tanto no contrato quanto na realidade; B) o trabalhador desempenha uma função que não corresponde à 

atividade-fim do contratante do serviço; C) o trabalhador está habitualmente engajado em um ofício, ocupação ou 

negócio independentemente estabelecido e da mesma natureza do que o trabalho desempenhado. Disponível em: 

ABC Test | LWDA. Acesso em: 04 maio 2022. 
8
 O processo judicial do qual decorreu o ABC Test foi este: Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court, 4 

Cal.5th 903 (2018). Confira neste endereço eletrônico a notícia acerca do financiamento milionário de plataformas 

https://tribunemag.co.uk/2021/08/how-gig-economy-corporations-are-circumventing-spains-labour-laws
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2021/11/29/619d14f5e4d4d844128b45ec.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2021/11/29/619d14f5e4d4d844128b45ec.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2021/11/29/619d14f5e4d4d844128b45ec.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2021/11/29/619d14f5e4d4d844128b45ec.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2021/11/29/619d14f5e4d4d844128b45ec.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2021/11/29/619d14f5e4d4d844128b45ec.html
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2021/11/29/619d14f5e4d4d844128b45ec.html
https://www.labor.ca.gov/employmentstatus/abctest/
https://www.labor.ca.gov/employmentstatus/abctest/
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Em um cenário institucional mais próximo do Brasil, em estudo desenvolvido para a 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) sobre a informalidade do 

mercado laboral do Equador, Marín, Maldonado e Olmedo (2020, p. 53) argumentam que 

fenômenos associados às plataformas digitais, em vários setores da economia, especialmente 

na formalização do mercado de trabalho, apontam para a necessidade de que elas sejam 

reguladas e indicam, comparativamente, que similar debate também está presente no México, 

Chile, Uruguai, Argentina e Colômbia (ibidem, p 55). 

Em ainda outro estudo efetuado no âmbito da CEPAL (2021, p. 42), constatou-se que o 

principal desafio regulatório para o trabalho por plataformas digitais, em âmbito latino-

americano, consiste em responder à questão sobre a natureza jurídica do trabalho por 

plataforma. O estudo observou um alto grau de judicialização e diversos projetos de lei com 

diferentes perspectivas regulatórias, que esbarram nas inovadoras características do trabalho 

por plataformas, que se assemelham e se diferenciam do emprego e do trabalho autônomo. 

No Brasil, encontra-se uma conjuntura de incerteza semelhante à dos países 

anteriormente ilustrados. Por ora inexiste legislação específica para o trabalho em plataformas 

digitais. Em pesquisa legislativa recente foram encontrados 32 (trinta e dois) Projetos de Lei 

em tramitação na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, apresentados antes ou no 

contexto da pandemia de COVID-19, até fevereiro de 2021. A maior parte dos projetos de lei 

visou combater, transitoriamente, os efeitos da pandemia de COVID-19. No entanto, pôde-se 

identificar algumas propostas mais extensas, com pretensões regulatórias mais amplas, umas 

propondo regulação sob a perspectiva do trabalho subordinado, outras propondo novos regimes 

jurídicos (MENDONÇA, 2021, no prelo).  

Por seu turno, o Poder Judiciário não possui entendimento uniforme no tema. Salvo 

algumas decisões turmárias, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) não se posicionou a 

respeito do tema em sua composição plena e nem em suas seções. Para ilustrar o dissenso no 

âmbito do TST, no Recurso de Revista nº 1000123-89.2017.5.02.0038, julgado pela 5ª Turma 

em 05/02/2020, relatado pelo Ministro Breno Medeiros, deu-se provimento a recurso da 

plataforma Uber para afastar o vínculo empregatício pleiteado pelo reclamante, indeferido em 

primeira instância mas reconhecido em segunda. Do voto condutor constou que: “o intento de 

proteção ao trabalhador não deve se sobrepor a ponto de inviabilizar as formas de trabalho 

 
digitais à Proposition 22: California passes Prop 22 in a major victory for Uber and Lyft. Confira neste outro a 

notícia de declaração de inconstitucionalidade da lei: Blow for Uber as judge finds California's gig-worker law 

unconstitutional. Acesso em 19 abr. 2022.  

https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/04/california-election-voters-prop-22-uber-lyft
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/04/california-election-voters-prop-22-uber-lyft
https://www.theguardian.com/us-news/2020/nov/04/california-election-voters-prop-22-uber-lyft
https://www.theguardian.com/technology/2021/aug/20/california-gig-worker-law-proposition-22-unconstitutional
https://www.theguardian.com/technology/2021/aug/20/california-gig-worker-law-proposition-22-unconstitutional
https://www.theguardian.com/technology/2021/aug/20/california-gig-worker-law-proposition-22-unconstitutional
https://www.theguardian.com/technology/2021/aug/20/california-gig-worker-law-proposition-22-unconstitutional
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emergentes, pautadas em critérios menos rígidos e que permitem maior autonomia na sua 

consecução, mediante livre disposição das partes” (BRASIL, 2020, online). 

Em sentido contrário, no RR 100353-02.2017.5.01.0066, julgado pela 3ª Turma do TST 

em 06/04/2022, relatado pelo Ministro Maurício Godinho Delgado, reconheceu-se o vínculo de 

emprego entre um outro motorista e a mesma plataforma. No voto condutor, constou que a 

subordinação no trabalho por plataforma representa um: “sistema sofisticado de 

arregimentação, gestão, supervisão, avaliação e controle de mão de obra intensiva, à base de 

ferramentas computadorizadas, internáuticas, eletrônicas, de inteligência artificial e hiper-

sensíveis" (BRASIL, 2022, online). 

Ademais, existem 12 Ações Civis Públicas (ACPs) em tramitação na Justiça do 

Trabalho brasileira. Somente em novembro de 2021, o Ministério Público do Trabalho em São 

Paulo (MPT-SP) ajuizou ações em face das plataformas digitais: 99, Uber, Rappi e Lala Move, 

postulando o reconhecimento do vínculo empregatício entre tais plataformas e seus prestadores 

de serviço (CASTRO; MATIAS, 2021, online). Além dessas, também há uma ACP em face da 

plataforma iFood, com o mesmo pedido, que se encontra em fase recursal, aguardando 

julgamento em segunda instância, depois ter sido sentenciada improcedente9.  

Isso tudo demonstra a relevância mundial, nacional e atual do tema e justifica a tarefa 

de estudá-lo. Assim, elegeu-se o objetivo de analisar acórdãos regionais sobre vínculo de 

emprego com plataformas digitais, olhando para o serviço de entrega.  

Embora haja o mais conhecido serviço de transporte individual de passageiro, estudá-lo 

não pareceu ser tarefa acadêmica mais relevante, pois muito se tem produzido a respeito da 

plataforma Uber e congêneres – sendo, inclusive, dita plataforma que inspirou a noção de 

uberização como representante do trabalho sob demanda por plataformas digitais. Da produção 

brasileira, veja o artigo pioneiro de Abílio (2017) ou a tese de Gaia (2019). 

Em consulta a portais eletrônicos de divulgação de trabalhos científicos, conforme 

exposto no capítulo metodológico infra, percebeu-se que o serviço de entrega por aplicativos 

tem sido menos estudado academicamente no Direito. Além disso, o serviço de entrega adquiriu 

 
9
 A ação contra a Uber tramita perante a 4ª Vara do Trabalho (VT) de São Paulo sob o número 1001379-

33.2021.5.02.0004. A ação contra a 99, perante a 72ª VT-SP sob o n. 1001384-45.2021.5.02.0072. Contra a Lala 

Move, perante a 84ª VT-SP sob o n. 1001414-44.2021.5.02.0084. Contra a Rappi, perante a 55ª VT-SP sob o n. 

1001416-04.2021.5.02.0055. A ação contra o iFood tramita sob n. 1000100-78.2019.5.02.0037, foi sentenciada 

pela 37ª VT-SP e está pendente de julgamento na 17ª Turma do TRT-SP, sob a relatoria do Desembargador Carlos 

Husek. 
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relevância em razão da alta demanda causada pelas medidas de isolamento social adotadas para 

diminuir os efeitos da pandemia de COVID-19.  

Segundo o já mencionado estudo da OIT (2021, p. 25) a pandemia de COVID-19 expôs 

os riscos e a desigualdade que afligem quem trabalha por plataformas digitais, especialmente 

pela ausência de direitos trabalhistas como, por exemplo: acesso à seguridade social, licença 

médica remunerada, equipamentos individuais e ambientais de proteção à saúde, além da falta 

de transparência nos critérios de remuneração e de terminação contratual.  

Ao passo em que as vulnerabilidades do trabalho por plataformas digitais tornaram-se 

evidentes, acentuou-se a sua importância econômica. Em matéria da CNN Brasil, Zeppi (2021, 

online) informa que a plataforma Loggi cresceu 360% no ano de 2021, passando a realizar 300 

mil entregas por dia em todo o Brasil. Larghi (2021, online) informa que durante a pandemia o 

número de entregadores cadastrados no aplicativo Rappi cresceu 300%. Já a plataforma iFood 

cresceu, em 2021, 418% em relação a 2020 (MUNIZ, 2021, online). 

Decidiu-se investigar o fenômeno pelo ponto de vista da disputa judicial porque assim 

pode-se identificar os focos de controvérsia entre entregadores e plataformas, sobre como 

concebem a relação jurídica que mantém entre si. E pela dialética do processo, pode-se entender 

como o Judiciário concebe o fenômeno10.  

Investigar o trabalho em plataformas digitais a partir de processos judiciais mostra-se 

oportuno porque as decisões proferidas, ainda que resolvam só o caso concreto, avançam algum 

tipo de conclusão de qual deva ser o tratamento jurídico do trabalho em plataformas.  

O acesso à Justiça do Trabalho é gratuito, por força do artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal - CF (BRASIL, 1988, online), cumulado com o artigo 790, §§ 3º e 4º, da 

CLT (BRASIL, 1943, online), com redação dada pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. 

Tem-se ainda que no Direito Processual do Trabalho opera o princípio do jus postulandi, 

segundo o qual o trabalhador pode acionar o empregador em nome próprio, inclusive em 

segundo grau, nos termos do artigo 791 da CLT cumulado com a Súmula 425 do TST (BRASIL, 

2016, online). Adicionalmente, o recurso ordinário trabalhista pode ser interposto por simples 

petição, nos termos do artigo 899 da CLT.  

 
10

 O objeto da pesquisa são acórdãos, não as petições dos litigantes, razão pela qual a concepção que os litigantes 

fazem da sua relação é aqui entendida como equivalente aos focos de controvérsia submetidos ao julgamento.  
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Embora sejam bem documentadas as dificuldades de acesso à Justiça brasileira, o acesso 

dos entregadores de aplicativo à jurisdição trabalhista não pareceu ser problemático.  

Movido pela oportunidade de oferecer uma contribuição acadêmica própria no campo 

das ciências jurídicas a respeito do trabalho em plataformas digitais, alguns questionamentos 

impulsionaram a formatação da pergunta de pesquisa. A saber: a) como são julgados, em 

segundo grau de jurisdição trabalhista, os processos que tratam de relação de emprego entre 

entregadores e plataformas digitais? b) como a atividade econômica das plataformas digitais é 

concebida pelas decisões? c) quais dos elementos da relação de emprego são acolhidos ou 

rejeitados nas decisões? d) quais os fundamentos jurídicos mobilizados? e) dado o vácuo 

legiferante, que papel a argumentação decisória está cumprindo na modelação do regime 

jurídico das empresas que operam na economia digital? 

Nessa linha de raciocínio, moldou-se a pergunta: 

Como, e com que padrões argumentativos, está sendo formada a jurisprudência 

trabalhista em acórdãos dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) em 

processos de vínculo de emprego entre entregadores e plataformas digitais? 

Por padrões argumentativos, entende-se o discurso logicamente estruturado, concebido 

em termos jurídicos, a partir do qual se pretende aceitar ou rejeitar determinada ideia e validar 

determinada conclusão, na linha da definição de Habermas (1997, p. 280), para quem 

argumentos são razões “que resgatam, sob condições do discurso, uma pretensão de validade 

levantada através de atos de fala constatativos ou regulativos”.  

Finalmente, por jurisprudência, entende-se a pluralidade de decisões correspondentes a 

vários casos concretos que se assemelham por tratarem de uma mesma temática11. O grande 

número de decisões que compõem a jurisprudência pode trazer como efeito incoerências, 

contradições, mudanças de direção. Por isso, objetiva-se com esta pesquisa verificar se é 

possível concluir que os tribunais pesquisados possuem jurisprudência conforme, prevalente, 

incerta, “ou mesmo se há uma situação de caos jurisprudencial” (TARUFFO, 2014, p. 6-7). 

Portanto, investiga-se as conexões entre argumentar e decidir sobre trabalho de entrega 

por plataformas digitais, observando como os argumentos se conectam para formar as decisões 

e como estas se relacionam na formação da jurisprudência. 

 
11

 De acordo com Taruffo (2014, p. 4), jurisprudência é conceito característico do sistema jurídico civilista (civil 

law), em oposição ao precedente, que é característico do sistema consuetudinário (common law).  
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1.2 Pressupostos 

 Existem leituras acadêmicas críticas e não-críticas do trabalho por plataformas. Para 

estas últimas, confira Allen e Berg (2014), Harris e Krueger (2015) ou Porto e Da Silva (2019). 

Na presente dissertação, parte-se da crítica de que o trabalho por plataforma digital segue uma 

linha de flexibilização regulatória, substituição de longos contratos por breves tarefas e 

autonomização da força de trabalho, que tendem a precarizar o trabalho juridicamente tutelado 

(DE STEFANO, 2016, p. 7).  

O significado do trabalho não pode ser dissociado da circunstância histórica e cultural 

em que se procura compreendê-lo, por isso, o trabalho a que esta pesquisa se refere é produto 

histórico do sistema de produção capitalista.  

Trata-se do trabalho como instituição moderna da sociedade ocidental industrial que se 

desenvolveu a partir de meados do século XVIII com a criação dos mercados nacionais. Grosso 

modo, pode-se descrever a estrutura dessa sociedade como um sistema de instituições 

econômicas, políticas e jurídicas idealizadas para estabelecer um mercado auto-regulado em 

função do objetivo de lucro. Uma sociedade econômica com essas características sistêmicas 

pode ser denominada como uma economia de mercado (POLANYI, 1944, p. 35 e seguintes). 

A condição política para a formação dos mercados nacionais consistiu na centralização 

do poder em instituições soberanas voltadas a mobilizar internamente recursos de todo o 

território nacional para exercer domínio nas relações exteriores. Nesse cenário, a mobilização 

efetiva de recursos para obter competitividade no comércio exterior dependeu de uma regulação 

integral da vida econômica nacional e da unificação de recursos por meio da ferramenta 

econômica do capital, isto é, de “recursos privados disponíveis na forma de dinheiro acumulado 

e, portanto, peculiarmente adequado para o desenvolvimento do comércio” (POLANYI, 1944, 

p. 69)12. É essa característica de regulação integral que permite falar em um sistema econômico 

capitalista. 

Em um sistema econômico com as características aqui descritas, todos os fatores de 

produção têm de estar à venda no mercado. Os elementos da indústria devem poder ser 

negociados como qualquer commodity e, para tanto, devem estar sujeitos a um conjunto de 

regulações. A economia de mercado se fundou em um conjunto de medidas institucionalmente 

 
12

 No original: “Economically, the instrument of unification was capital, i.e, private resources available in form 

of money hoards and thus peculiarly suitable for the development of commerce”. 
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desenhadas para organizar e regular o processo de compra e venda dos elementos essenciais da 

indústria: trabalho13, terra e dinheiro (POLANYI, 1944, p. 79). 

Nesse sentido, o trabalho que é objeto de pesquisa desta dissertação é a atividade 

humana empregada no sistema capitalista e está historicamente inscrito na sociedade econômica 

ocidental moderna, em um “sistema mais ou menos institucionalizado de relações, mais ou 

menos reconhecido e protegido” (VARGAS, 2016, p. 316). 

Embora sirva de pano de fundo, a história do trabalho na economia de mercado não é o 

foco deste estudo. Para o leitor interessado no assunto, recomendam-se as obras de Hobsbawm 

(2000) e, na cena brasileira, Antunes (2006). No que toca à proposta desta dissertação, cabe 

saltar da descrição de Polanyi (1944) acerca do capitalismo constituído a partir do século XVIII 

para argumentar que, em meados do século XX, após as duas Grandes Guerras, as sociedades 

capitalistas ocidentais conseguiram estabelecer um equilíbrio entre os interesses gerais da 

produção e os interesses do trabalho (STREECK, 2013). 

De acordo com Streeck (2018), o paradigma socioeconômico da segunda metade do 

século XX, desenhado no pós-guerra, concebeu um modelo que atribuiu o custo social do 

trabalho crescentemente aos agentes econômicos. 

 Segundo o autor: “A economia política do capitalismo democrático do período pós-

guerra caracterizou-se pela institucionalização simultânea de dois princípios de distribuição 

concorrentes”, quais sejam, o da justiça de mercado e o da justiça social: aquela, um critério 

distributivo dos resultados da produção e este, um de distribuição mínima de direitos individuais 

e sociais (STREECK, 2013, p. 39), dentre os quais os direitos trabalhistas.  

Benanav (2019) conta que o padrão socioeconômico do pós-guerra incluiu as classes 

trabalhadoras dos países desenvolvidos no pacto do Estado de Bem-Estar Social, por meio de 

proteções jurídicas no trabalho e pela previsão jurídica de Previdência Social. Prossegue o autor 

afirmando que, economicamente, foi o período histórico de maior crescimento de capacidade 

produtiva não apenas nos países desenvolvidos, também nos países subdesenvolvidos, 

circunstância que manteve crescente a oferta de emprego. 

Boltanski e Chiapello (2005) contam que entre as décadas de 1930 e 1960 dos países 

desenvolvidos, a cultura de grandes corporações industriais era uma de socialização da 

produção, distribuição e consumo, em larga colaboração com o Estado para alcançar objetivos 

 
13

 “Labor should be dealt with as that which it was, a commodity which must find its price in the market” 

(POLANYI, 1944, p. 122). 
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relacionados ao bem-estar. Especialmente ante a pressão sindical e de movimentos de 

trabalhadores, grandes agentes econômicos aceitaram larga responsabilidade social pelo custo 

do trabalho porque trabalhadores eram entendidos como consumidores, logo, como os 

destinatários da produção industrial. Acreditava-se que melhorias na renda e nas condições de 

trabalho refletiram no aumento do consumo. 

Contudo, o padrão socioeconômico do pós-guerra foi excepcional, pela conjuntura de 

restauração do comércio internacional ao final de duas grandes guerras. Streeck (2018) 

argumenta que o padrão começou a ruir, manifestando-se nas seguintes crises: a crise bancária, 

a crise orçamental e a crise da economia, representativas de uma evasão econômica da regulação 

jurídica que lhe foi imposta pela política do Estado de Bem Estar, em um movimento de 

desregulamentação e liberalização do mercado. 

No final da década de 1970 surgiu, em âmbito mundial, uma tendência de mudanças no 

sistema produtivo, que refletiu no declínio dos sindicatos, no aumento do desemprego e que 

trouxe a substituição do trabalho fixo, estável, pelo trabalho contingente, flexível, como 

decorrência de um cenário em que os trabalhadores perderam poder de barganha e o acesso a 

empregos com rendimentos estáveis (FRIEDMAN, 2014, p. 176). 

Pode-se explicar a mudança do cenário econômico mundial na década de 1970 pela 

supercapacidade produtiva, que acirrou a competição no mercado e diminuiu as taxas de 

investimento em bens comercializados internacionalmente, o que, por sua vez, reduziu e por 

vezes contraiu a oferta de emprego (BENANAV, 2019)14. 

O motor industrial do crescimento falhou devido à replicação de capacidades técnicas, 

redundância internacional e feroz competição nos mercados - e não veio à tona um modelo 

substituto para mover rapidamente o crescimento econômico. Ao invés de serem realocados de 

trabalhos de baixa produtividade para os de alta, os trabalhadores encontraram cada vez mais 

trabalhos de baixa produtividade no setor de serviço. Muitos países se desindustrializaram e 

muitas empresas reagiram ao processo de sobreacumulação tentando tornar mais flexíveis e 

eficientes suas capacidades industriais (BENANAV, 2019, p. 31). 

Nesse período, nos países ocidentais do mundo desenvolvido, o debate institucional 

jurídico-trabalhista foi marcado pelo mote de que a legislação protetiva de Direito do Trabalho 

 
14

 Interpretando dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na perspectiva do desemprego 

tecnológico, Cavalcante (2019, p. 56) afirma que “a redução de investimentos de capital parece ser a principal 

razão por trás da desaceleração da produtividade”. 



25 

consiste em um obstáculo à competitividade das empresas e ao desenvolvimento, e que, 

portanto, deve ser flexibilizada ou revogada (SUPIOT, 2006, p. 109). 

Os movimentos institucionais subsequentes têm seguido a orientação de que a estrutura 

jurídica do comércio é "sacrossanta", enquanto que a estrutura jurídica trabalhista é considerada 

variável, ajustável às exigências do mercado (SUPIOT, 2006, p. 114). 

Essa compreensão do papel regulatório do Estado sobre o trabalho “tomou de assalto, a 

um só tempo, os trabalhadores assalariados (regidos por relações estáveis e protegidas de 

trabalho) e os seus sindicatos, reduzindo as suas chances de resistir às mudanças” 

(GUIMARÃES, 2002, p. 105). 

No Brasil, as mudanças na organização do trabalho se refletem até na relação entre 

emprego e desemprego: se antes os que saíam de um emprego, involuntaria e temporariamente, 

depois conseguiam se recolocar no mercado de trabalho em um novo vínculo empregatício 

duradouro, a reinserção profissional passou a ser cada vez mais difícil e os vínculos 

subsequentes se tornaram cada vez menos duradouros, mais instáveis e precários 

(GUIMARÃES, 2002, p. 110). 

Apesar de a informalidade do mercado de trabalho brasileiro ter raízes sociais mais 

profundas, caracterizada pela “utilização extensiva e rotativa de uma mão-de-obra cuja 

qualificação nunca foi assumida como peça importante no desenvolvimento de uma 

competitividade microeconômica” (FIORI, 1994, p. 131), também está relacionada aos 

processos que a compõem o regime de acumulação flexível do estágio final do capitalismo 

industrial no Norte Global, do final dos anos 1970 (DRUCK, 2014, p. 44-45). 

De acordo com Guimarães (2002, p. 111-112), o “fordismo à brasileira” foi marcado 

por ser um contexto em que: 

nem a estruturação do mercado de trabalho generalizou a relação salarial estável como 

a forma dominante de uso do trabalho, nem a produção em massa se sustentou num 

movimento de extensão da cidadania e de proteção social na forma de um welfare 

público, socialmente eficaz na proteção do trabalho […] nem o movimento sindical 

chegou a se constituir um interlocutor legítimo para negociar as condições de uso e 

remuneração do trabalho, nem o trabalhador alcançou a sua centralidade como 

consumidor, sobre a qual se assentaria a produção em massa. 

Na linha do argumento construído com essas premissas, compreende-se que o trabalho 

por plataformas digitais vem na esteira de um processo mundial de “fragilização do estatuto do 

emprego” e de “multiplicação das chamadas ‘formas atípicas de trabalho’” (VARGAS, 2016, 

p. 321) mas que, no Brasil, diferente dos “paradigmas pós-fordistas de organização do 
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trabalho”, tem-se ainda as marcas de rigidez na organização do trabalho, instabilidade no 

emprego e durabilidade do desemprego (GUIMARÃES, 2002, p. 114). 

1.3 Conceitos 

Dois conceitos são centrais no presente estudo. São eles: o conceito de trabalho por 

plataforma digital e o conceito de emprego. A seguir serão indicados os pressupostos adotados 

para a compreensão de cada um deles. 

1.3.1 Trabalho por plataforma digital 

O debate acadêmico das plataformas digitais costuma ser identificado por designações 

diferentes, por exemplo: economia de compartilhamento (sharing economy), economia de bico 

(gig economy), economia de plataforma (platform economy). 

Economia do compartilhamento compreende a plataforma como um locus de troca 

econômica que permite a criação de valor a partir de ativos subutilizados, que permite a 

interação de uma multidão descentralizada de usuários, ao invés de interações estruturadas 

hierarquicamente, que possibilita trocas lucrativas, mas não necessariamente comerciais. A 

noção de gig economy alinha as plataformas digitais com outras formas de trabalho não-

tradicionais, instáveis, transitórias e precárias, isto é, que não ocorrem de acordo com as normas 

jurídicas de proteção ao trabalho, notadamente: de proteção ao emprego, de outros momentos 

históricos (KALIL, 2020, p. 71-74). 

Com a noção de economia de plataforma, que orienta a análise deste estudo, Kenney e 

Zysman (2015, p. 7) destacam a plataforma como base sobre a qual um número crescente de 

atividades que dependem de conexão estão sendo organizadas, comparando-a ao que foi a 

fábrica durante a Revolução Industrial, sugerindo que as plataformas são um fenômeno 

estrutural de rearranjo da economia. Ao que Srnicek (2017, p. 27) acrescenta que são unidades 

econômicas do setor econômico mais dinâmico atualmente, que adquirem relevância sistêmica 

para a inovação e para o desenvolvimento econômico capitalista. 

Valente (2019, p. 170) define plataformas digitais como sistemas tecnológicos 

conectados à internet que mediam interações e transações interindividuais ou entre indivíduos 

e organizações com o objetivo de prover serviços.  

A posição negocial de intermediária retira das plataformas o custo de criar um mercado 

do zero, além de que lhes permitem se beneficiarem da “subsidiação cruzada”, ou seja, são 

capazes de arcar com os seus custos cobrando ou aumentando o preço de uso da plataforma 

para uma categoria de usuárias, por exemplo: comércios, isentando ou reduzindo preços para 
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outra categoria: por exemplo, consumidores. Além disso, o domínio tecnológico da 

infraestrutura que hospeda a interação virtual entre usuários tem efeitos escaláveis, além de que 

gera um efeito econômico positivo “em rede”, pois quanto mais usuários estejam ativos, mais 

valiosa a plataforma se torna (SRNICEK, 2017, p. 25-26).  

Dito domínio tecnológico corresponde, essencialmente, a software: “os 2 bilhões de 

linhas de código para o Google, ou os 20 milhões de linhas de código para o Facebook”, mais 

hardware: “servidores, centros de dados, celulares inteligentes”, “construído com base material 

em código aberto” (SRNICEK, 2017, p. 27). 

O trabalho por plataforma digital está inserido no conceito de trabalho digital, que, 

segundo Grohmann e Qiu (2020, p. 2), consiste em relações de trabalho que apresentam algum 

componente que ocorre virtualmente, pela internet, nas cadeias globais de valor. 

Globalmente considerado, o trabalho por plataforma pode ser ambíguo em diferentes 

cenários institucionais, dependendo do grau de formalização do trabalho e de desenvolvimento 

econômico. Pode ser mais vantajoso do que certos trabalhos nos países subdesenvolvidos em 

que o capitalismo ainda está em fase de acumulação primitiva, isto é, quando não consolidados 

todos os setores formais da economia (HUWS, 2019). 

Em países em que a desigualdade salarial e de renda é baixa, pode ser mais difícil que 

plataformas obtenham êxito oferecendo pagamentos módicos e esquemas de trabalho 

desprovidos de proteção social. Ao mesmo tempo, em países de regulação laboral forte, bem 

como naqueles em que é alta a taxa de desemprego entre jovens, o modelo das plataformas pode 

representar um atrativo (THELEN, 2018, p. 949). 

De um lado, a colisão entre o trabalho por plataforma e bem-estabelecidas instituições 

jurídicas trabalhistas, em especial nos países desenvolvidos, pode fazer com que o trabalho por 

plataformas signifique retrocesso institucional, mercantilização do trabalho e desproteção 

social. De outro, a colisão entre limitadas concessões contratuais e um mercado de trabalho 

altamente informalizado, como o brasileiro, pode significar melhoria, ao menos do ponto de 

vista da segurança jurídica que está contida na existência de uma regulação contratual mínima, 

frente ao trabalho precário, muitas vezes não recorrível à Justiça.  

Em suas características, o trabalho por plataforma digital pode ser dividido em duas 

categorias: o trabalho sob demanda (on-demand) e o trabalho de multidão (crowdwork), que 

estão fundadas na relação entre trabalho e territorialização (DE STEFANO, 2016; BERG, 2016; 

BENSUSÁN, 2016; TODOLÍ-SIGNES, 2017). 
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O trabalho de multidão (crowdwork) consiste em tarefas oferecidas e concluídas no 

ambiente digital, em que a forma de escolha do prestador segue critérios competitivos baseados 

na ordem de chegada, no tempo de execução do serviço ou no menor preço. Compreende 

atividades que requerem diferentes níveis de comprometimento de tempo, são oferecidas pelo 

prestador, com maior ou menor intermediação da plataforma, ao consumidor interessado 

(ALOISI, 2016, p. 664), sendo exemplos as plataformas de treinamento de algoritmos ou 

moderação de conteúdo. 

Já o trabalho sob demanda (on-demand) consiste em serviços oferecidos em ambiente 

digital e geralmente efetuados em local físico determinado. As plataformas de trabalho sob 

demanda têm variável grau de interferência na execução do serviço, podendo: dirigir o serviço, 

controlando a interação dos usuários, estabelecendo patamares mínimos de qualidade, 

selecionando e gerenciando a força de trabalho; ou apenas aproximar o prestador do consumidor 

sem gerir a execução do serviço, por exemplo: as plataformas de trabalho freelance (DE 

STEFANO, 2016).  

Geralmente não há requisitos formais para o trabalho por plataforma digital, pois os 

prestadores devem ter somente as skills necessárias para executar o serviço e permanecer na 

atividade, podendo crescer indefinidamente o número de prestadores (ABÍLIO, 2020, online). 

1.3.2 Emprego 

Emprego é o tipo de relação de trabalho subordinado que encontra definição nos artigos 

2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Relações de trabalho são fenômenos sociais de natureza patrimonial e de finalidade 

econômica, que estabelecem condições mediante as quais uma parte se compromete a cumprir 

a obrigação de prestar trabalho em contrapartida à remuneração a ser paga pela outra parte. Em 

linhas gerais, o trabalho pode ser prestado de modo autônomo ou subordinado. No trabalho 

autônomo, o contratado não está sujeito à autoridade do contratante. Já o trabalho subordinado 

é um modo de ser da prestação de serviço que compreende “qualquer obrigação de fazer, desde 

que realizada em um estado de subordinação” (MARANHÃO in SÜSSEKIND et. al, 2005, p. 

242-243). A forma jurídica tradicional do trabalho subordinado é o emprego. 

São partes da relação de emprego o empregador e o empregado. O artigo 2º, caput, da 

CLT define empregador como: “a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
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atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”15. O artigo 3º da 

CLT define empregado como: “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual 

a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 

Na legislação, a relação de emprego é equiparada ao contrato individual de trabalho16, 

da seguinte maneira: “Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, 

correspondente à relação de emprego” (BRASIL, 1943, online). Gomes e Gottschalk (2007, p. 

124, destaque original) afirmam que, morfologicamente: “O contrato individual de trabalho é 

bilateral, consensual, oneroso da classe dos comutativos e de trato sucessivo”. 

Para Jorge Neto e Cavalcante (2008, p. 239), trata-se de: 

um contrato, cujo conteúdo mínimo é a lei, possuindo como sujeitos, de um lado, o 

empregado (pessoa natural), que presta serviços e, de outro lado, o empregador, em 

função de quem os serviços são prestados de forma subordinada, habitual e mediante 

salário. 

Encontra-se, na doutrina de Direito de Trabalho, o entendimento majoritário de que a 

relação de emprego é caracterizada pelos seguintes elementos: subordinação, não-

eventualidade, pessoalidade e onerosidade17. Como se verá a seguir, a discussão judicial da 

relação de emprego costuma passar pela análise de cada um deles.  

A subordinação é um modo de trabalho moderno, distinto de modos históricos 

anteriores, como a escravidão e a servidão, e consiste em um estado de dependência18 

(DELGADO, 2019, p. 348-349). Nascimento (2011, p. 379) afirma que a subordinação é: “uma 

limitação à autodeterminação do empregado, de tal modo que a execução dos serviços deve 

pautar-se por certas normas que não serão por ele traçadas”. É uma característica passiva do 

empregado: um deixar-se empregar (GOMES; GOTTSCHALK, 2007, p. 133), ao qual 

 
15

 Maranhão (in SÜSSEKIND et. al, 2005, p. 298) aponta imprecisão terminológica na definição legal ao equiparar 

empregador a empresa, pois empresa, de acordo com o artigo 966 do Código Civil Brasileiro, é atividade 

econômica organizada, e uma atividade não pode ser parte em um contrato de trabalho, que, como qualquer outro 

negócio jurídico, nos termos do artigo 104 do Código Civil, depende de agente capaz. Por isso, o autor define o 

empregador como: “a pessoa física ou jurídica que, assumindo os riscos da atividade econômica, assalaria e dirige 

a prestação pessoal de serviços”. 
16

 Há duas correntes teóricas da natureza jurídica da relação de emprego: a contratualista e a acontratualista. Para 

a explicação do surgimento histórico e das principais ideias dessas correntes teóricas, confira Gomes e Gottschalk 

(2007, p. 141 e seguintes). 
17

 Delgado (2019, p. 289) acresce, aos quatro citados, o elemento “pessoa física”, no sentido de que o empregado 

não pode ser uma pessoa jurídica, já que o objeto do contrato é o trabalho, que se trata de atividade eminentemente 

humana. Por seu turno, Martinez (2018, p. 174) acresce o elemento “alteridade”, significando a não assunção, pelo 

empregado, dos riscos da atividade econômica. Para os fins do presente trabalho, utilizou-se a teoria quadripartida 

porque foi a mais recorrente nos acórdãos analisados.  
18

 Nascimento (2011, p. 377) aponta que: “A legislação brasileira prefere o vocábulo dependência, porém a 

doutrina consagrou a expressão subordinação”. Schwarz (2007, p. 29) indica que a expressão doutrinária 

“subordinação” deriva da expressão legal “sob a dependência deste”, do artigo 3º, caput, da CLT.  
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corresponde uma característica ativa do empregador: seu poder de direção, enquanto credor do 

trabalho, que lhe autoriza a: “fiscalizar a atividade do seu empregado, de interrompê-la ou 

suscitá-la à vontade”19 (MORAES FILHO; MORAES, 2003, p. 248). 

Antes que se tivesse clareza teórica da subordinação enquanto fenômeno jurídico, 

costumava-se concebê-la como fenômeno econômico, técnico ou social. Economicamente, era 

entendida como relação de dependência do empregado, no sustento de suas condições materiais, 

ao salário pago pelo empregador. Tecnicamente, era entendida como dependência do 

empregado ao conhecimento e às ferramentas produtivas do empregador. Socialmente, como 

um misto das duas anteriores. Esses pontos de vista foram superados pela maior parte da 

doutrina de Direito do Trabalho porque nenhum se mostrava capaz de explicar, juridicamente, 

a hierarquia entre empregador e empregado (DELGADO, 2019, p. 350-351)20. 

Atualmente, há consenso doutrinário quanto à natureza jurídica da subordinação, 

porque a subordinação é fruto do contrato: nele encontra os seus fundamentos e limites21: 

A natureza da subordinação é jurídica. O empregador detém o poder de direção sobre 

a prestação pessoal dos serviços de seus empregados. A subordinação e o respectivo 

poder de direção constituem os poderes atribuídos ao empregador que envolve as 

faculdades de comando (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2008, p. 277). 

Desde um ponto de vista jurídico, pode-se explicar a subordinação como relação 

hierárquica de base contratual em que se estabelece uma desigualdade posicional entre o 

empregador e o empregado, que permite àquele exercer controle sobre o modo e o tempo de 

realização do trabalho por parte deste, e que propõe compensar essa assimetria mediante um 

sistema de direitos e garantias oficialmente tuteladas. 

Nas relações de emprego, a subordinação jurídica pode ser identificada em três 

dimensões. São elas: a tradicional, a objetiva e a estrutural. Na tradicional, manifesta-se nas 

ordens diretas e pessoais, verbais ou não, dadas pelo empregador ao empregado. Na dimensão 

 
19

 Na mesma linha, Goulart (2012, p. 128) destaca que o poder diretivo do empregador é compreendido, 

predominantemente pela doutrina e jurisprudência, como: “um direito legal de fiscalização, controle, punição, 

direção e comandos técnicos, dentro de um contexto de organização hierárquica empresarial”. 
20

 Gomes e Gottschalk (2007, p. 139-140) argumentam que a dependência econômica do trabalhador pode existir 

como uma questão de fato nas relações de trabalho, um elemento pré-jurídico. No mesmo sentido, Moraes Filho e 

Moraes (2003, p. 246) pontuam que aquelas concepções tratam-se de notas extrajurídicas, contingentes, que não 

dão a necessária certeza, formal e jurídica, da relação hierárquica estabelecida pelo contrato de trabalho. Por outro 

lado, Goulart (2012, p. 118) indica discordância com a assimilação das expressões “subordinação” e 

“dependência”, por entender que a subordinação jurídica “é apenas uma das consequências da dependência do 

empregado”, sendo este um fenômeno mais amplo que aquele. 
21

 No mesmo sentido: Maranhão (in SÜSSEKIND et al., 2005, p. 311) afirma que, na relação de emprego, o 

empregado aceita “que sua força de trabalho seja utilizada, como fator de produção, na atividade econômica 

exercida por outrem, a quem fica por isso, juridicamente subordinado”.  
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objetiva, expressa-se em mecanismos impessoais e indiretos de controle sobre a atividade 

laboral. Na dimensão estrutural, pode-se identificá-la como a integração do empregado às 

práticas institucionais e aos valores éticos da empresa, sua imersão “na dinâmica operativa da 

atividade do tomador de serviços” (DELGADO, 2019, p. 353). 

Não-eventualidade, na relação de emprego, representa que a prestação de trabalho deve 

ser contínua, passível de se prolongar indefinidamente no tempo (MORAES FILHO; 

MORAES, 2003, p. 243). Não é importante o tempo de duração do trabalho, mas sim que não 

seja “excepcional ou transitório em relação à atividade do estabelecimento” (MARANHÃO in 

SÜSSEKIND et. al, 2005, p. 311). Na mesma linha, Goulart (2012, p. 116) afirma que o 

emprego pode ocorrer em prestações intermitentes, fluxos intervalados, desde que sejam de 

necessidade permanente na atividade econômica do empregador. 

Pessoalidade é o elemento da relação de emprego que significa que o empregado deve, 

ele mesmo, prestar o serviço contratado com o empregador. A pessoa física contratada não tem 

a prerrogativa de se fazer substituir por outrem porque suas obrigações lhe são confiadas em 

caráter personalíssimo (intuito personae). De acordo com Delgado (2019, p. 339): “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”. Trata-se de característica do 

empregado, não do empregador, pois, quanto a este, prevalece a teoria da despersonalização, 

contida nos artigos 10, 448 e 468 da CLT, que visam a proteção dos direitos do empregado nos 

casos de sucessão empresarial ou outros tipos de alteração na estrutura jurídica da empresa. 

Onerosidade significa que o móvel da relação de emprego não é o serviço voluntário 

desinteressado: é o interesse em uma contraprestação. Representa “o ganho periódico e habitual 

percebido pelo trabalhador” (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2008, p. 279). O empregado 

não presta serviços “desinteressadamente, por mera benevolência” (MARANHÃO in 

SÜSSEKIND et. al, 2005, p. 311). 

Finalmente, o poder diretivo: “representa a faculdade legal que é concedida ao 

empregador, de comandar a prestação pessoal dos serviços, organizando-a, controlando-a e 

punindo o trabalhador, se for necessário” (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2008, p. 317).  
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O presente capítulo destina-se a apresentar a metodologia, definir o objeto, descrever o 

recorte e expor o caminho da pesquisa. Encontra-se assim dividido: a primeira seção justifica o 

tipo e o objeto de pesquisa; a segunda seção delimita a pesquisa no espaço, no tempo e em 

escopo; a terceira seção descreve os procedimentos de busca nos bancos de jurisprudência e 

explica a metodologia utilizada para analisar os dados coletados. 

2.1 Definição do tipo e do objeto de pesquisa 

Esta pesquisa é constituída a partir do levantamento de documentos públicos e oficiais 

coletados nos bancos eletrônicos de jurisprudência dos tribunais pesquisados22. Visando 

compreender como e com que padrões são julgados os processos que discutem vínculo 

empregatício entre plataformas digitais e entregadores, adota-se a abordagem qualitativa porque 

aqui preocupa menos a representatividade numérica das decisões e mais o valor das 

informações que delas se possa extrair. 

Aqui, os acórdãos correspondem à fonte primária da pesquisa porque possibilitam uma 

observação direta das decisões. Como fonte secundária, utiliza-se um referencial teórico 

composto de literatura jurídica e de outras áreas das ciências sociais, que organiza e sistematiza, 

discute e analisa as plataformas digitais e o trabalho prestado por meio delas.  

Na coleta dos dados nos bancos de jurisprudência, explorou-se todos os tipos de decisão 

de segundo grau proferidas em processos entre entregadores e plataformas. Desse universo, 

selecionou-se as decisões que discutem especificamente a relação de emprego. 

Tais decisões foram estudadas de um ponto de vista analítico, que problematiza as 

interpretações correntes do objeto de investigação, buscando compreender não apenas como os 

tribunais decidem o tema pesquisado, mas também como o trabalho por plataformas impacta o 

Direito e a Justiça do Trabalho. 

Os acórdãos foram analisados segundo o método da Teoria Fundamentada em Dados 

(TFD). A teoria fundamentada oferece diretrizes sistemáticas para iniciar a pesquisa pela coleta 

e observação dos dados, seguindo intuições e ideias potenciais que serão a base da realidade 

empírica estudada para formar uma compreensão teórica (CHARMAZ, 2009, p. 16). 

 
22

 Documentos permitem que o pesquisador se aproxime ao máximo do evento pesquisado e das ideias originais 

apresentadas (REGINATO in MACHADO, 2017, p. 198). 
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Parte-se da leitura dos dados para separá-los, classificá-los e sintetizá-los em um 

processo de codificação, redação de memorandos e categorização. “Codificar significa associar 

marcadores a segmentos de dados que representam” recorrências, abrangências ou distinções 

da realidade estudada (ibidem, p. 16). Os memorandos são anotações extensivas, feitas desde a 

coleta, que permitem comparar os dados e explorar ideias sobre eles. Uma vez codificados, os 

dados são reunidos em categorias provisórias, que representam ideias que se ajustam para 

interpretá-los, e que vão se tornando mais sistematizadas por passarem por sucessivos níveis de 

análise.  

Nossas categorias analíticas e as relações delas extraídas nos fornecem um 

instrumento conceitual sobre a experiência estudada. Sendo assim, construímos níveis 

de abstração diretamente dos dados e, posteriormente, reunimos dados adicionais para 

verificar e refinar as nossas categorias analíticas geradas a partir disso (CHARMAZ, 

2009, p. 16).  

Em sua versão clássica, a teoria fundamentada em dados adota uma perspectiva 

epistêmica positivista ante a compreensão de que a descoberta da teoria é algo que surge dos 

dados, isolada do observador científico (CHARMAZ, 2009, p. 20). No presente trabalho, 

diferente disso, adota-se a perspectiva de Charmaz (2009) porque se concorda com a afirmação 

da autora de que os dados e a teoria não são descobertos no processo de pesquisa, como uma 

realidade exterior e isolada do pesquisador; os dados e a teoria são construídos na pesquisa, 

“por meio dos nossos envolvimentos e das nossas interações” (ibid., p. 25). 

Com esta dissertação pretende-se oferecer um retrato interpretado da jurisprudência dos 

tribunais pesquisados sobre vínculo de emprego entre plataformas digitais e entregadores. 

O corpus foi lido, disposto em um banco de dados e os argumentos foram identificados, 

codificados, comparados, categorizados e interpretados à luz do quadro teórico. 

Elegeu-se um certo tipo de trabalho e um certo tipo de plataforma digital. Esse recorte 

foi necessário porque existem plataformas digitais variadas, com características próprias. 

Retomando os conceitos expostos no capítulo anterior (vide 1.2.1 supra), o trabalho por 

plataformas digitais é classificado em duas categorias fundadas na relação entre trabalho e 

territorialização: o trabalho de multidão (crowdwork) e o trabalho sob-demanda (on-demand). 

Aquele é trabalho oferecido e concluído no ambiente digital, via de regra consiste em 

microtarefas, sem predeterminação do local em que o trabalho será executado. Exemplos 

comuns envolvem treinamento de dados para inteligência artificial, ou atividade de moderação 

de conteúdo para mídias sociais (GROHMANN; QIU, 2020, p. 3). 
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Já o trabalho sob-demanda é anunciado digitalmente por plataformas que intermediam 

serviços a serem prestados em locais físicos determinados. Tais plataformas selecionam e 

gerenciam, em maior ou menor grau, a prestação do trabalho. São exemplos: as plataformas de 

serviço de transporte e plataformas freelance (DE STEFANO, 2016, p. 3).  

As conclusões que se possa extrair de um estudo relativo ao trabalho por plataformas 

on-demand não valem, necessariamente, para plataformas de crowdwork. E mesmo nas 

plataformas sob demanda ainda há nuances, uma vez que plataformas de trabalho freelancer, 

por exemplo, a GetNinjas, intermediam o contato entre o prestador e o solicitante do serviço, 

mas não gerenciam a prestação. Com o propósito de que as inferências deste trabalho sejam o 

mais precisas possível em relação aos fatos de que tratam os acórdãos analisados, elege-se o 

trabalho de entrega por plataformas digitais como objeto da pesquisa. 

O crowdwork e o freelancing ainda parecem ser incipientes no Brasil. Assim, uma 

pesquisa jurídica por litígios trabalhistas nesses temas apenas permitiria fornecer uma 

contribuição acadêmica limitada23. Por seu turno, plataformas de transporte individual de 

passageiros mostram-se bastante conhecidas na realidade brasileira, integram a atividade 

econômica desde ao menos o ano de 201424, e seus efeitos têm sido mais frequentemente 

estudados. No campo jurídico, há vários trabalhos publicados sobre plataformas de transporte, 

por exemplo: Baboin (2017), Gonçalves (2017), Alves (2019), Franco Filho (2019), Samuel 

(2019) e Gaia (2020). Vale menção particular o estudo de Abramides Brasil (2018), que efetuou 

um levantamento das decisões dos TRTs da 2ª e 3ª Regiões, mas em processos discutindo 

vínculo de emprego somente entre motoristas e a plataforma Uber. Esses trabalhos são 

diferentes da proposta desta redação na medida em que aqui se parte de orientação empírica e 

procede-se a análise jurisprudencial com foco no serviço de entrega.  

Esse enfoque foi escolhido porque o trabalho por plataformas de entrega aparenta ser 

pouco estudado no Brasil. Em pesquisa nos portais SciELO e no Google Acadêmico, em 03 de 

abril de 2021, com a expressão: “trabalho em plataformas digitais”, viu-se que os resultados da 

busca tratam ou de aspectos gerais do trabalho por plataformas, ou do já mencionado serviço 

de transporte individual de passageiros. 

 
23

 Para estudos não jurídicos a respeito do crowdwork, confira Moreschi, Pereira e Cozman (2020) e Rosenfield e 

Mossi (2020). Acerca do freelancing, veja o estudo de caso de Nemkova, Demirel e Baines (2019). 
24

 Do site da plataforma de transporte Uber, uma das pioneiras no serviço de transporte on-demand, extrai-se a 

informação de que: “No Brasil, chegamos junto com a Copa do Mundo de 2014, no Rio de Janeiro e, em seguida, 

em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.” Disponível em: 

https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/ Acesso 31 dez. 2021. 

https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/
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Encontrou-se a pesquisa da Associação Aliança Bike (2019), que constrói o perfil de 

entregadores ciclistas, porém, não foram encontradas dissertações jurídicas a respeito de 

plataformas digitais de entrega, apesar da relevância que elas têm adquirido no Brasil. 

A pesquisa empírica aqui desenvolvida é uma análise de tipo documental, de abordagem 

qualitativa, caráter exploratório, fundamentada em dados, aplicada sobre a jurisprudência dos 

TRTs brasileiros, que objetiva compreender como e com que argumentos julga-se vínculo de 

emprego entre plataformas digitais e entregadores. 

2.2 Delimitações espacial, temporal e de escopo 

Em pesquisa preliminar (MENDONÇA, 2021a), realizada em julho de 2020, que visou 

mapear o campo, buscou-se decisões em quatro TRTs: o da 1ª Região – TRT-1, que abrange o 

Estado do Rio de Janeiro; o TRT-2, que compreende a cidade de São Paulo, as regiões de 

Guarulhos, Osasco, ABC Paulista e Baixada Santista; o TRT-3, que compreende Minas Gerais; 

e o TRT-15, que abarca o restante do Estado de São Paulo. Posteriormente, expandiu-se a busca 

para todos os 24 TRTs da Justiça do Trabalho brasileira. 

A Justiça do Trabalho, instituída pela CF de 1934, organizada pelo Decreto-lei nº 1.237, 

de 02 de maio de 1939, instalada em 1º de maio de 1941 em todo o território nacional, passou 

a integrar o Poder Judiciário na vigência da CF de 1946. Atualmente possui previsão no artigo 

111 da CF de 1988 e sua competência, de acordo com o artigo 114 da Constituição vigente, diz 

respeito a ações que envolvam relação de trabalho, excetuada a relação de trabalho estatutário25. 

Além do TST, são órgãos da Justiça do Trabalho os 24 tribunais regionais e os Juízos do 

Trabalho. (BRASIL, 1988, online). 

Não houve delimitação do marco inicial por causa da novidade do fenômeno estudado 

– o primeiro achado é datado de 2017. Ante a importância que as entregas por aplicativo 

adquiriram durante a pandemia de COVID-19, é provável que outros acórdãos tenham sido 

proferidos ao passo da produção deste trabalho; por isso, definiu-se o mês de junho de 2021, 

encerrando o primeiro semestre deste ano, como termo da coleta de dados26. 

A pesquisa tem como foco o segundo grau de jurisdição. Essa opção foi feita pelas 

seguintes razões: primeiro, enquanto instância recursal capaz de reapreciar fatos e provas, os 

 
25

 Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 3395, julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal 

Federal em abril de 2020, deu-se interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao artigo 114, 

inciso I, da Constituição, decidindo-se que a competência da Justiça do Trabalho não inclui causas ajuizadas para 

discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e os seus servidores. Disponível em: ADI 3395 

Acesso em 31 dez. 2021. 
26

 A busca em todos os bancos de jurisprudência está atualizada até 30/06/2021.  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2268427


36 

TRTs têm o múnus de analisar os recursos que conhecem em seu efeito devolutivo27.O efeito 

devolutivo, previsto no artigo 899 da CLT (BRASIL, 1943, online), dá ao órgão ad quem o 

conhecimento de toda a matéria impugnada que tiver sido objeto do recurso. Para o fim do 

presente estudo, significa que as decisões contemplarão a discussão da existência da relação de 

emprego na íntegra. Isso porque o ato jurisdicional que reconhece ou não o emprego é do tipo 

tudo ou nada – a decisão de procedência garante todos os direitos trabalhistas e a de 

improcedência, nenhum. Logo, a parte insatisfeita com a decisão de primeira instância, seja ela 

o entregador ou a plataforma, devolverá ao tribunal o conhecimento de toda a matéria 

impugnada. O órgão revisor reexaminará a causa integralmente. 

Em segundo lugar, a decisão de segundo grau acontece depois de já terem sido 

produzidas todas as provas requeridas pelas partes e depois de já terem sido resolvidas questões 

que possam acarretar a anulação da decisão de primeiro grau, ou a conversão do julgamento de 

segundo grau em diligência. Isto é, ao proceder à apreciação do mérito da relação de emprego, 

o tribunal já terá enfrentado matérias preliminares ou incidentais. 

Em terceiro lugar, em sede recursal os representantes das partes têm a oportunidade de 

sustentar oralmente as razões para o provimento ou não provimento do recurso, enfatizando o 

peso relativo de uns elementos probatórios sobre outros e apresentando decisões similares dos 

próprios componentes do órgão julgador, de modo a influir no julgamento do caso. 

Finalmente, decisões de segundo grau são colegiadas, circunstância que possibilita a 

apresentação de pontos de vista distintos nos votos do relator, revisor e terceiro juiz. Ademais, 

ao revolverem as decisões de primeiro grau, seja para reformá-las ou ratificá-las, os acórdãos 

podem trazer à luz os argumentos utilizados pelo juízo de primeira instância em sentença, 

circunstância que convenientemente agrega mais um ponto de vista à discussão de um 

fenômeno jurídico recente e para o qual ainda não há regulação jurídica. 

As decisões do TST foram excluídas da análise por duas razões: primeiro, porque até o 

termo da coleta de dados não foram localizados acórdãos do TST em processos de vínculo de 

emprego entre plataformas digitais e entregadores, embora, como ilustrado no capítulo anterior, 

existam acórdãos do TST entre plataformas digitais e motoristas. Em processos de entregadores, 

 
27

 Os recursos, na Justiça do Trabalho, podem ainda ter os efeitos suspensivo, substitutivo, translativo e extensivo. 

Tais efeitos, cujo estudo pertence à teoria geral do processo, apesar de importantes, não constituíram razão 

determinante para a opção feita no presente trabalho de estudar a segunda instância. 
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somente foram localizadas decisões monocráticas de não provimento a Agravos de Instrumento 

em Recursos de Revista.  

Em segundo lugar, deixou-se de analisar decisões do TST porque o objetivo desta 

dissertação é compreender os padrões de julgamento nas matérias fática e probatória dos 

processos de vínculo entre plataformas e entregadores. A apreciação de fatos e provas em sede 

dos recursos interpostos ao TST, no entanto, é vedada pela Súmula nº 126 do TST28. 

Decidiu-se pela análise de acórdãos em sede de recurso ordinário e dos recursos a ele 

relacionados. Tal opção metodológica excluiu acórdãos em agravo de petição, agravo 

regimental, mandado de segurança e ação rescisória. Também foram excluídas decisões em 

conflitos de competência e em dissídios coletivos.  

Nos termos do artigo 895, inciso I, da CLT, cabe recurso ordinário para o segundo grau 

de jurisdição: das decisões definitivas ou terminativas proferidas pelo primeiro grau (BRASIL, 

1943, online). Como a decisão sobre a existência de uma relação de emprego constitui sentença 

definitiva, que extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do 

Código de Processo Civil – CPC (BRASIL, 2015, online), o recurso ordinário é a via processual 

adequada para devolver ao tribunal a discussão da relação de emprego. Nessa linha, não foram 

excluídos do recorte acórdãos em sede de embargos de declaração ante possibilidade de que tal 

recurso acarrete efeito modificativo. 

Também não foram excluídos acórdãos em agravo de instrumento. Esse recurso, na 

Justiça do Trabalho, cabe contra despacho que nega seguimento a outro recurso, conforme art. 

897, alínea b, da CLT (BRASIL, 1943, online). O provimento do agravo de instrumento pode 

levar ao conhecimento do recurso ordinário, por isso, foi mantido no recorte.  

Já o agravo de petição é pertinente à fase de execução do Processo do Trabalho, de 

acordo com o art. 897, a, da CLT (ibidem). E o agravo regimental é cabível contra decisão 

monocrática de autoridades administrativas do tribunal, em questões alheias ao mérito do 

processo. Nenhum deles está no enfoque da pesquisa, por isso, foram excluídos. 

 
28

 “Súmula Nº 126 do TST. RECURSO. CABIMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. 

Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas” 

(BRASIL, 2016, online). 
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O mandado de segurança, no Processo do Trabalho, exige prova documental pré-

constituída, de acordo com a Súmula nº 415 do TST (BRASIL, 2016, online), não se podendo 

discutir em sede do writ a relação de emprego. 

 Em sede de ação rescisória, ainda que fosse possível questionar a conclusão da decisão 

rescindenda acerca da existência ou não de uma relação de emprego, não se admitiria reexame 

de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda, nos termos da Súmula nº 410 

do TST (ibidem). Adicionalmente, o órgão fracionário ao qual compete julgar a rescisória difere 

do que julga o recurso ordinário: naquele caso, trata-se de uma das Seções de Dissídios 

(Individuais ou Coletivos), neste, de uma das Turmas Julgadoras do Tribunal. 

Conflitos de competência foram excluídos pois são incidente processual que não diz 

respeito ao mérito, mas à atribuição constitucional para processar e julgar a demanda. 

Também foram excluídas decisões em sede de dissídio coletivo porque esse meio de 

resolução de conflitos pressupõe a existência de um sindicato profissional, que por ora inexiste 

no serviço de entrega por plataformas digitais.  

A pesquisa incluiu acórdãos em processos de todos os ritos procedimentais. No 

Processo do Trabalho, os ritos são determinados segundo o valor atribuído à causa, entre outros 

critérios secundários. O rito sumário, regulado pela Lei Federal nº 5.584, de 26 de junho de 

1970, limita-se a causas de até dois salários mínimos; o rito sumaríssimo, regulado pelo art. 

852-A e seguintes da CLT, limita-se a causas de até 40 salários mínimos; e o rito ordinário se 

aplica às demandas não sujeitas aos demais. 

Nesses termos, analisou-se acórdãos proferidos em recurso ordinário, agravo de 

instrumento e embargos declaratórios, em dissídios individuais, de qualquer rito, que foram 

conhecidos, isto é, que preencheram os pressupostos de admissibilidade: cabimento, 

legitimidade, interesse, regularidade da representação processual, tempestividade e preparo29. 

Decidiu-se pela análise de acórdãos em que o objeto da decisão tenha sido a relação de 

emprego entre o entregador e a plataforma digital.  

Quando se trata da responsabilidade de plataformas digitais por créditos devidos a 

trabalhadores, existem ao menos quatro formas de responsabilização. São elas: 

 
29

 Os pressupostos processuais de admissibilidade recursal podem ser consultados no artigo 893 e seguintes da 

CLT (BRASIL, 1943) e no artigo 994 e seguintes do CPC (BRASIL, 2015). 
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a) o reconhecimento de relação de emprego, fundado na presença concomitante dos 

elementos dos artigos 2º e 3º da CLT, que acarreta responsabilização principal pelas verbas 

decorrentes do contrato de emprego; 

b) o reconhecimento de grupo econômico entre a plataforma digital e a empresa 

contratante do trabalhador, que não implica a existência de uma relação entre a plataforma e o 

trabalhador, mas acarreta a responsabilização solidária da plataforma, em relação à empresa 

contratante, pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador; 

c) o reconhecimento de terceirização entre a plataforma (tomadora de serviços) e a 

empresa contratante do trabalhador (prestadora de serviços), que também não implica a 

existência de emprego entre a plataforma e o trabalhador, mas acarreta a responsabilização 

subsidiária da plataforma pelo pagamento das verbas trabalhistas; 

d) a responsabilidade civil prevista no Código Civil (BRASIL, 2002), que pode ser 

decorrente de disputa sobre os termos contratuais ou nas hipóteses de ato ilícito indenizável. 

Foram excluídos da pesquisa os acórdãos em que as plataformas tenham sido 

demandadas por responsabilidade solidária, como componentes de grupo econômico, nos 

termos do art. 2º, § 2º, da CLT (BRASIL, 1943), com as alterações promovidas pela Lei nº 

13.467, de 13 de julho de 2017. Também foram excluídos acórdãos em que as plataformas 

tenham sido demandadas como tomadoras de serviços terceirizados, de acordo com a Lei nº 

6.019, de 3 de janeiro de 1974 (BRASIL, 1974), com as alterações da Lei nº 13.429, de 31 de 

março de 2017, em adição à Súmula 331 do TST (BRASIL, 2016). Bem como acórdãos em que 

as plataformas tenham sido demandadas por questões meramente contratuais ou para a 

reparação de ato ilícito indenizável. 

Eventual responsabilização a título solidário ou subsidiário, ou a responsabilidade civil 

contratual ou aquiliana podem importar no pagamento de verbas trabalhistas, rescisórias ou 

indenizatórias, mas os argumentos decisórios a respeito desses assuntos não estão na fronteira 

entre o emprego e trabalho autônomo, objeto que se elegeu para estudar. 

Na mesma linha, ainda que existam litígios entre plataformas de entrega e entregadores 

aforados perante a Justiça Civil, essas decisões também não foram incluídas no corpus porque 

o objetivo da pesquisa é analisar argumentos referentes à relação de emprego, cuja apreciação 

compete exclusivamente à Justiça do Trabalho (art. 114, I, da CF).  
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2.3 Etapas de busca nos bancos de jurisprudência e apresentação dos resultados 

A fim de compor o acervo de acórdãos, adotou-se um procedimento de busca em duas 

etapas: primeiro, inserindo palavras-chave no mecanismo de busca; segundo, inserindo o nome 

empresarial das plataformas digitais de entrega mais conhecidas. A composição do acervo foi 

obtida pelo cruzamento desses dados. 

A decisão de buscar dados em duas etapas foi tomada para minimizar as chances de que 

indexações deficientes nos bancos de jurisprudência dos tribunais pudessem prejudicar o 

trabalho, omitindo resultados que deveriam estar no escopo da pesquisa. 

Fez-se pesquisa nos bancos de jurisprudência de todos os 24 TRTs. As buscas foram 

realizadas em três grandes períodos dentre os anos de 2020 e 2021. Como explicado 

anteriormente, uma primeira busca experimental foi realizada em julho de 2020. Uma segunda 

busca, ampliada para as jurisdições antes não pesquisadas, em março de 2021. A terceira foi 

iniciada a partir de abril de 2021 e está atualizada até 30/06/2021. 

O layout dos sites da Justiça do Trabalho é padronizado, por isso, em cada um foi 

acessada a página “Jurisprudência”. A partir daí, variam as denominações, mas as páginas 

convergem para acessar: “Bases jurídicas”, “Pesquisa jurisprudencial”, “Consulta de 

jurisprudência”, “Consulta Acórdão”.  

Na primeira etapa de busca, foram lançadas as seguintes expressões: 

Quadro 1: palavras-chave da primeira etapa de busca 

Palavras-chave 

"aplicativo de entrega" 

"aplicativo de delivery" 

"plataforma digital" 

"plataforma de entrega" 

"plataforma de delivery" 

Fonte: criação do autor. 

Com a vinda dos resultados, foram lidas as ementas, e os julgados não ementados foram 

todos abertos. Um a um foram identificados os acórdãos que se enquadram no recorte da 

pesquisa30. Ao final da primeira etapa de busca, o acervo foi composto de: 34 acórdãos. 

 
30

 Viu-se muitos acórdãos fora do recorte, em processos entre plataformas e entregadores discutindo 

responsabilidade subsidiária por terceirização, o que sugere a relevância de um estudo à parte para esse tema. 
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O quadro a seguir elenca os achados. 

Quadro 2: elenco dos achados da primeira etapa de busca 

Número do processo Tribunal Regional do Trabalho 

0100723-35.2017.5.01.0048 1ª Região (RJ) 

0100600-21.2017.5.01.0021 

1001246-11.2019.5.02.0020 2ª Região (SP região metropolitana e baixada 

santista) 
1000523-70.2020.5.02.0015 

1001165-39.2019.5.02.0060  

1001345-92.2019.5.02.0371 

1000970-59.2019.5.02.0026 

1000478-61.2019.5.02.0028 

1000955-39.2019.5.02.0043 

1000963-33.2019.5.02.0005 

1000952-03.2019.5.02.0070 

1001095-17.2017.5.02.0052 

1001674-95.2016.5.02.0020 

1001517-08.2019.5.02.0024 

1000608-81.2019.5.02.0018 

0010761-96.2019.5.03.0008 3ª Região (MG) 

0010436-81.2020.5.03.0107 

0010468-95.2020.5.03.0007 

0010198-86.2020.5.03.0011 

0010548-53.2020.5.03.0106 

0010239-44.2020.5.03.0005 

0010427-16.2020.5.03.0012 

0010664-59.2020.5.03.0009 

0010585-81.2020.5.03.0138 

0010466-79.2020.5.03.0184 

0010698-19.2020.5.03.0111 

0010631-36.2020.5.03.0020 

0010898-75.2019.5.03.0009 
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0010699-04.2020.5.03.0111  

0010732-70.2020.5.03.0021 

0020840-68.2019.5.04.0021 4ª Região (RS) 

0000566-71.2020.5.09.0001 9ª Região (PR) 

0000369-62.2020.5.09.0019 

0000624-35.2020.5.10.0102 10ª Região (DF) 

Fonte: criação do autor 

 Na segunda etapa foram inseridos nos mecanismos de busca dos bancos de 

jurisprudência os nomes empresariais das plataformas de entrega mais conhecidas. 

O critério para induzir o quão conhecidas eram as plataformas partiu da observação do 

número de descargas (downloads) dos aplicativos para entregadores31 em um smartphone. 

Depois, comparou-se os números com informações de market share das plataformas. 

Para descobrir quais eram os aplicativos com o maior número de downloads foi inserida 

a palavra-chave: entregador, no mecanismo de busca da loja de aplicativos de um smartphone 

de sistema operacional Android, no mês de março de 202132. A busca trouxe aplicativos com 

número de descargas de quatro ordens de grandeza: até mil descargas, 1 mil+, 10 mil+ a 100 

mil+ descargas, e 1 milhão+ descargas. Manualmente, foram selecionados apenas os aplicativos 

desta última ordem. 

Os resultados foram: “Uber Driver – para motorista”, com mais de 50 milhões de 

descargas33; “RappiEntregador”, com mais de 5 milhões de descargas; “iFood para 

Entregadores”, com mais de 1 milhão de descargas; e “Loggi para entregador”, com mais de 1 

milhão de descargas. Em seguida, comparou-se tais resultados com informações disponíveis de 

fatia de mercado das plataformas de entrega no Brasil.  

De acordo com dados da Prosus & Naspers (2019, p. 25), principal acionista do iFood, 

o aplicativo para entregadores da plataforma iFood foi o que teve maior penetração de 

instalação, no ano de 2019, seguido pela plataforma Rappi e pela Loggi. Na mesma linha, 

relatando dados da plataforma de analytics App Annie, a matéria jornalística de Valentini 

 
31

 Esclareça-se que as plataformas têm um aplicativo com a interface voltada para entregadores e outro voltado 

para consumidores; algumas ainda têm aplicativos com a interface voltada para sociedades empresárias como 

restaurantes, mercados etc. Tendo em vista que o enfoque da presente pesquisa é a relação entre a plataforma e o 

entregador, apenas o aplicativo para entregadores serviu de critério de aferição da popularidade das plataformas. 
32

 Repetiu-se a busca, na mesma ocasião, por um dispositivo móvel de sistema operacional Apple, no entanto, esse 

sistema não revela o número de descargas dos aplicativos que disponibiliza em sua loja. 
33

 O aplicativo “Uber Driver – para motorista” serve tanto para motoristas quanto para entregadores. 
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(2020, online) aponta que, no Brasil, o: “iFood tem entre 75% e 79% do mercado. Já a Uber 

Eats tem uma fatia entre 9% e 11% e Rappi, de 6% a 5%”. 

O número de downloads e os dados de market share convergem em indicar que as quatro 

plataformas: Uber Eats, iFood, Rappi e Loggi são as mais conhecidas. Sendo assim, fez-se 

pesquisa de jurisprudência nos sítios eletrônicos dos tribunais com as denominações sociais das 

plataformas34. No espaço de busca, foram lançadas as seguintes expressões: 

Quadro 3: palavras-chave da segunda etapa de busca 

Palavras-chave 

"uber do brasil tecnologia ltda"35 

"ifood agencia de servicos de restaurantes ltda" 36 37 

"Rapiddo Agência de Serviços de Entrega Rápida S.A." 

"rappi brasil intermediacao de negocios ltda" 

" loggi tecnologia ltda"38 

Fonte: criação do autor. 

Assim como na primeira etapa de busca, um a um foram identificados os acórdãos que 

se enquadram no recorte da pesquisa. Alguns acórdãos antes localizados foram novamente 

encontrados, indicando que a busca em duas etapas foi efetiva para superar deficiências de 

indexação. Ao final da segunda etapa, além dos 34 documentos obtidos na primeira, o acervo 

foi acrescido de outros 31 acórdãos.  

O quadro a seguir elenca os achados. 

Quadro 4: elenco dos achados da segunda etapa de busca 

Número do processo Tribunal Regional do Trabalho 

 
34

 Nas buscas feitas nesta etapa, a pesquisa pelo nome empresarial de uma plataforma por vezes trouxe como 

resultado acórdãos em que figurava como recorrente ou recorrida outra plataforma concorrente. 
35

 Para dissociar as ocorrências de acórdãos em processos entre a plataforma e motoristas de transporte individual 

de passageiros, ao invés de entregadores, os documentos encontrados na busca foram todos abertos e neles foram 

buscadas as expressões, sem aspas: uber eats, entrega. 
36

 Na mesma categoria foram incluídas também estas outras sociedades empresariais, pertencentes ao Grupo 

iFood: Ifood Agência de Serviços de Restaurantes Ltda., Ifood Agência de Serviços de Restaurantes S/A, Ifood 

Benefícios e Serviços Ltda. 
37

 Nos processos em face de iFood, viu-se que também figurou no polo passivo a sociedade empresarial “Rapiddo 

Agência de Serviços de Entrega Rápida S.A.”. Em pesquisa, descobriu-se que essa plataforma fora adquirida pelo 

iFood em julho de 2018, conforme Ato de Concentração apreciado e aprovado, pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE, nos autos do processo nº 08700.004437/2018-74 (BRASIL, 2018, online). Doravante 

a “Rapiddo” foi incorporada ao acervo pesquisado, como achado incidental. 
38

 Na mesma categoria foi incluída esta outra pessoa jurídica de direito privado: L4B Logística Ltda., que integra 

o mesmo grupo econômico da Loggi. 
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0100831-34.2017.5.01.0058 1ª Região (RJ) 

1001715-03.2019.5.02.0038 2ª Região (SP região metropolitana e baixada) 

1001413-35.2019.5.02.0050 

1000446-50.2018.5.02.0009 

1000372-66.2020.5.02.0060 

1001300-38.2019.5.02.0032 

1001167-26.2019.5.02.0022 

1000600-44.2020.5.02.0447 

1001344-04.2019.5.02.0373 

1001100-71.2019.5.02.0051 

1000581-41.2020.5.02.0446 

1001459-65.2019.5.02.0004 

0010458-24.2020.5.03.0113 3ª Região (MG) 

0010753-85.2020.5.03.0105 

0010193-67.2021.5.03.0022 

0010702-37.2020.5.03.0182 

0010575-51.2020.5.03.0004 

0010694-76.2020.5.03.0015 

0010694-60.2020.5.03.0182 

0010118-65.2020.5.03.0021 

0010427-16.2020.5.03.0012 

0010363-15.2020.5.03.0106 

0010252-22.2020.5.03.0012 

0010898-75.2019.5.03.0009 

0010699-04.2020.5.03.0111 

0010732-70.2020.5.03.0021 

0010694-03.2020.5.03.0007 

0010059-31.2020.5.03.0004 

0002168-89.2017.5.09.0652 9ª Região (PR) 

0011740-41.2019.5.18.0008 18ª Região (GO) 

0024036-45.2019.5.24.0003 24ª Região (MS) 

Fonte: criação do autor 
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 O cruzamento dos dados das duas etapas de busca permitiu obter 65 acórdãos 

provenientes de 08 dos 24 TRTs. Hipóteses explicativas para o número de decisões foram 

elaboradas no capítulo 4 infra. 

O quadro a seguir elenca a quantidade de achados por região: 

Quadro 5: número de acórdãos por tribunal 

TRT Região geográfica Número de acórdãos 

1ª Região RJ 03 

2ª Região SP Capital, região 

metropolitana e baixada 

santista 

24 

3ª Região MG 31 

4ª Região RS 01 

9ª Região PR 03 

10ª Região DF 01 

18ª Região GO 01 

24ª Região MS 01  

Oito TRTs  

65 acórdãos 

Fonte: criação do autor 

Seguindo a base metodológica da Teoria Fundamentada em Dados de Charmaz (2009), 

vide 2.1 supra, os acórdãos foram lidos, dispostos em um banco de dados e os seus argumentos 

foram organizados em códigos. 

Os códigos foram elaborados a partir das ideias transmitidas pela leitura dos acórdãos. 

Foram redigidos memorandos das conexões que iam se estabelecendo com a leitura sistemática 

do material. Depois da leitura e da primeira etapa de codificação39, os códigos que tinham tido 

apenas uma ocorrência foram agrupados em códigos semelhantes. Repetiu-se o processo de 

reagrupamento com os códigos que apresentaram duas ocorrências. 

Os códigos que restaram do agrupamento foram organizados em famílias, de acordo 

com sua pertinência temática. As famílias foram reunidas em categorias analíticas. Ao final, a 

 
39

 O processo de codificação se mostrou não linear. Ao longo da elaboração da dissertação, a pesquisa levou a 

repensar a codificação provisória à medida em que a redação do texto sugeria melhores denominações para os 

códigos, famílias e categorias, bem como o descarte de códigos provisórios que, ao final, viu-se que não traduziam 

ideias suficientes para que continuassem a ser estudados. 
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codificação resultou nas seguintes categorias analíticas: 1) litigância e jurisprudência; 2) forma 

jurídica das plataformas digitais; 3) características da relação de trabalho em rede. 

A codificação pode ser representada pelo seguinte quadro: 

Quadro 6: códigos, famílias e categorias da TFD aplicada ao presente trabalho 

CÓDIGOS FAMÍLIAS CATEGORIAS 

Jurimetria Estratégias processuais Litigância e jurisprudência 

Advogados dos entregadores 

Deficiência probatória Cenário jurisprudencial 

Taxa de reforma das sentenças 

Resultado do julgamento 

      

Relação negocial Objeto da relação contratual Forma jurídica das plataformas 

digitais 

Relação de trabalho 

Contrato/Termos de Uso 

Responsabilidade 

Atividade de intermediação Objeto de atividade empresarial 

Atividade de entrega 

Atividade meio 

Atividade fim 

Contrato social 

Objeto social 

      

Subordinação Relação de emprego Principais características do 

trabalho por plataforma digital 

Pessoalidade 
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Não eventualidade 

Onerosidade 

Poder patronal 

Algoritmo Dinâmica do serviço 

Autonomia de horário 

Autonomia de ativação 

Risco do negócio 

Bloqueio 

Intermitência 

Fonte: criação do autor.  
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3 DESCRIÇÃO DOS ACHADOS 

 Este capítulo descreve os achados da pesquisa feita com base na metodologia exposta 

no capítulo anterior. A leitura e codificação dos dados permitiu extrair informações em dois 

níveis analíticos: o processual e o argumentativo. Naquele, foram descritas informações do 

processo, dos litigantes e do julgamento, com o objetivo de traçar um perfil do litígio e da 

jurisprudência no tema. Neste, foram identificados e descritos os argumentos dos acórdãos 

endereçados a resolver questões jurídicas em focos de controvérsia recorrentes.  

3.1 Nível processual 

Nesta análise, extraiu-se dos acórdãos as seguintes informações: identificação do 

tribunal; número do processo; data de autuação do recurso; data de assinatura digital do voto; 

data de publicação do acórdão; valor da causa; rito procedimental; nome do recorrente e de seu 

representante processual; nome do recorrido e de seu representante processual; turma julgadora; 

nome do relator, do revisor e do terceiro votante; se o recurso foi conhecido; se o recurso foi 

provido; se o foi à unanimidade; se reconhece relação de emprego; qual foi o tipo de sessão de 

julgamento; se houve sustentação oral e por parte de quem. 

Tais informações, relativas a elementos formais, de tramitação e mérito do processo 

foram armazenadas em uma planilha que se encontra ao final do trabalho (Apêndice 1). 

Também está disponível para visualização pelo Google Planilhas em: Luccas Mendonça. Na 

fronteira do emprego. Apêndice da dissertação.  

Os dados a que se refere esta seção estão divididos nas seguintes categorias: 1) perfil 

dos processos e dos litigantes; 2) perfil do julgamento. 

3.1.1 Perfil dos processos e dos litigantes 

No total de 65 acórdãos, encontrou-se: 01 acórdão datado40 do ano de 2017, 02 do ano 

de 2018, 04 do ano de 2019, 27 do ano de 2020 e 31 datados do primeiro semestre de 2021.  

No primeiro acórdão encontrado, a data da autuação do recurso, isto é: a ocasião em que 

o processo foi recebido pela segunda instância, correspondeu a de 27 de julho de 2017, e a do 

último, 08 de março de 2021. A data de julgamento do primeiro acórdão correspondeu a 31 de 

agosto de 2017. A data de julgamento do último, 30 de junho de 2021. 

 
40

 As datas doravante referidas são as de assinatura eletrônica do voto condutor do acórdão. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G2xPTGOevZXNvqF0mL9G5Z5ht7g0RTp7XzTxrWDPIhs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G2xPTGOevZXNvqF0mL9G5Z5ht7g0RTp7XzTxrWDPIhs/edit?usp=sharing
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Dos 65, 45 foram proferidos em rito sumaríssimo e 20 em rito ordinário; nenhum 

processo em rito sumário foi identificado. O menor valor atribuído à causa foi de R$ 11.260,00. 

O maior valor foi de R$ 242.419,75. O valor da causa médio foi de R$ 43.555,18. O seguinte 

quadro resume as informações descritas: 

Quadro 7: perfil dos processos 

Características de tramitação dos processos 

Marco temporal: — 30/06/2021. 

Total de acórdãos 65 

Ano; quantidade 2017; 01 

2018; 02 

2019; 04 

2020; 27 

2021, 1º sem.; 31 

Data de autuação 

Mais antiga 

Mais recente 

 

27/07/2017 

08/03/2021 

Data de julgamento 

Mais antiga 

Mais recente 

 

31/08/2017 

30/06/2021 

Rito procedimental 20 em ordinário; 

45 em sumaríssimo 

Valor da causa médio R$ 43.555,18 

Fonte: criação do autor 

Tratando dos reclamantes, ou seja, dos entregadores, viu-se que um deles figurou em 

três processos: contra Ifood, Loggi e Rappi, e cada um dos outros figurou em um processo41. 

 
41

 Dentre todos os reclamantes, apenas duas são do gênero feminino. Essa proporção se assemelha ao achado da 

pesquisa realizada pela Aliança Bike (2019, p. 2; p. 7), que consistiu em um levantamento por questionário 

estruturado com 270 entrevistados, em seis áreas de estudo em São Paulo, e só conseguiu entrevistar três mulheres. 

Em mesmo sentido, o Levantamento sobre o Trabalho dos Entregadores por Aplicativos no Brasil (NEC–UFBA, 

2020, p. 7) entrevistou 103 entregadores, em 38 municípios, de 19 estados da federação, das 05 regiões geográficas 

do Brasil, e constatou que 95% dos entrevistados eram do gênero masculino. Em pesquisa etnográfica com 

trabalhadores por plataformas, Santos (2020) também logrou entrevistar somente uma mulher, dentre nove 

entrevistados. No mesmo sentido, Churchill e Craig (2019), realizando entrevistas com homens e mulheres que 

trabalham por plataformas digitais na Austrália, identificaram dominância masculina em tarefas relacionadas a 

transporte e dominância feminina em tarefas relacionadas a cuidado. Esses resultados sugerem que o serviço de 

entrega por aplicativo seja uma profissão predominantemente masculina. 
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Tratando das reclamadas – isto é, das pessoas jurídicas de direito privado detentoras de 

direitos de exploração econômica das plataformas digitais – observou-se o número de 

ocorrências processuais ilustrado no quadro a seguir. 

Quadro 8: plataformas digitais e quantidade de processos 

Nome empresarial da 

plataforma 

Nome fantasia da 

plataforma 

Local de registro da 

matriz42 

Número de processos 

em que acionada 

Eu Entrego Sistemas Ltda. Eu Entrego São Paulo/SP 01 

Go4you Sistemas e 

Aplicativos Ltda. 

GO4YOU São Paulo/SP 01 

Ifood.com Agência de 

Restaurantes Online S/A, 

ou Ifood Benefícios e 

Serviços Ltda., ou Ifood 

Agência de Serviços de 

Restaurantes Ltda. 

iFood Campinas/SP 14 

Leji Intermediação S/A James Delivery Rio de Janeiro/RJ 01 

Loggi tecnologia Ltda., ou 

L4B Logística Ltda. 

Loggi São Paulo/SP 20 

Rapiddo Agência de 

Serviços de Entrega 

Rápida Ltda. 

Rapiddo São Paulo/SP 06 

Rappi Brasil 

Intermediação de 

Negócios Ltda. 

Rappi Osasco/SP 19 

Traderbox Sistemas de 

Softwares Ltda. 

Traderbox Porto Alegre/RS 01 

Uber do Brasil Tecnologia 

Ltda. 

Uber Eats Osasco/SP 02 

Fonte: criação do autor 

 A respeito dos representantes processuais43, a análise dos acórdãos permitiu identificar 

que três advogados representaram entregadores em 38 dos 65 processos: uma dupla de 

advogados atuou em 27 processos, outro advogado atuou em 11 processos.  

 
42

 Informação obtida em consulta ao portal eletrônico da Receita Federal do Brasil (RFB), usando o número de 

inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) das plataformas . 
43

 Na análise dos dados da representação processual dos litigantes, cogitou-se da seccional de inscrição dos 

advogados, informação que poderia permitir traçar um perfil estadual de origem da advocacia que litiga nos casos 

em análise, mas essa descoberta requereria a análise de outros dados, fora do escopo da pesquisa. 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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Viu-se também que os representantes das plataformas fizeram sustentação oral das 

razões, ou contrarrazões, recursais em 41 dos 65 processos. Apenas em quatro processos 

identificou-se sustentação oral pelos advogados dos entregadores.  

3.1.2 Perfil do julgamento 

A proporção de recursos interpostos por entregadores foi aproximadamente cinco vezes 

maior do que a de recursos interpostos por plataformas. Dos 65 acórdãos analisados, 

entregadores interpuseram 54 recursos, contra 11 recursos interpostos por plataformas44.   

Dos acórdãos analisados, somente 16 reformaram decisões de primeira instância; nos 

outros 49 as sentenças foram mantidas no tocante à relação de emprego. 

Quarenta e nove acórdãos foram unânimes. Treze foram decididos por maioria45. Três 

não apresentaram essa informação.  

Do total, 53 acórdãos não reconheceram relação de emprego entre entregadores e 

plataformas digitais de entrega, contra 12 acórdãos que reconheceram tal relação. 

O quadro a seguir resume as informações descritas:  

Quadro 9: perfil do julgamento 

Situação Número de decisões 

Acórdãos que reformaram sentenças, quanto à relação de emprego 16 

Acórdãos que mantiveram sentenças, quanto à relação de emprego 49 

Acórdãos unânimes 49 

Acórdãos não-unânimes 13 

Acórdãos sem a informação da composição do julgamento 03 

Acórdãos que não reconheceram o vínculo de emprego 53 

Acórdãos que reconheceram o vínculo de emprego 12 

Fonte: criação do autor 

Considerando que 55 dos 65 acórdãos foram proferidos pelos TRTs da 2ª e da 3ª 

Regiões, entendeu-se oportuno apresentar comparativamente os resultados dos julgamentos 

com a composição dos órgãos julgadores dos mencionados tribunais para mapear a quantidade 

 
44

 As plataformas que recorreram foram estas, seguidas do número de recursos interpostos entre parênteses: iFood 

(03 recursos); Leji (01); Loggi (03); Rapiddo (02); Rappi (02). Já as plataformas contra quem se recorreu, seguidas 

do número de recursos respondidos entre parênteses: Eu Entrego (01 recurso); Go4you (01); iFood (11); Loggi 

(17); Rapiddo (04); Rappi (17); Traderbox (01); Uber (02). 
45

 Dentre as decisões não unânimes, dez consistiram em maioria pelo não reconhecimento da relação de emprego 

e as outras três, pelo reconhecimento dessa relação.  
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de casos por julgador, pois a sistematização dessas informações pode ser utilizada em futuras 

pesquisas sobre o mesmo tema. Os 10 acórdãos dos seis outros tribunais parecem evidência, 

por si mesma, de que ainda seria prematuro fazer semelhante mapeamento acerca deles.  

3.1.2.1 Perfil do TRT-2 

O TRT-2 possui 18 órgãos fracionários aos quais compete o processamento e 

julgamento dos recursos contidos no escopo da pesquisa, isto é: turmas. Cada turma conta com 

05 desembargadores46, que podem ser substituídos por juízes de primeira instância.  

Treze das dezoito turmas do TRT-2 já julgaram ao menos um processo no assunto47. 

Dentre as 13 turmas, 07 já julgaram mais de um recurso no tema48. Dentre as 07 turmas que se 

repetiram, observou-se decisões em sentido diferente somente em três49.  

O TRT-2 conta com 90 julgadores em suas 18 turmas, dentre desembargadores e juízes 

convocados50. Dentre eles, 54 já julgaram ao menos um processo no assunto, na função de 

relatores, revisores ou terceiros votantes51. Consideradas quaisquer das funções judicantes, 13 

julgadores já decidiram mais de um processo cada52. Dentre esses que se repetiram, 07 

participaram de julgamentos que tiveram resultados diferentes entre si53. 

3.1.2.2 Perfil do TRT-3 

O TRT-3 possui 11 turmas. Cada turma conta com 04 desembargadores54, que podem 

ser substituídos por juízes da primeira instância. Dez das onze turmas julgaram ao menos um 

processo no assunto, à exceção da 6ª Turma. Dentre as turmas repetidas, 08 já julgaram mais 

 
46

 Disponível em: Desembargadores - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região Acesso em 30 nov. 2021. 
47

 São elas: 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 17ª, 18ª. As turmas que até o fim do primeiro semestre de 

2021 não julgaram sequer um recurso no tema são: 3ª, 4ª, 6ª, 11ª, 15ª. 
48

 São elas: 1ª, 7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 16ª, 17ª. A 1ª, a 7ª, a 12ª e a 16ª julgaram três processos cada. As demais, dois. 
49

 Isto é, na mesma turma, viu-se decisões que reconheceram o vínculo de emprego e outras que não, a saber, na 

1ª, 13ª e 16ª turmas. 
50

Disponível em: Desembargadores - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região Acesso em 30 nov. 2021. 
51

 Vinte e dois julgadores já exerceram a função de relatores. Vinte e três já exerceram a função de revisores. Vinte 

e um, a função de terceiros votantes. 
52

 Dois julgadores já exerceram a função de relator mais de uma vez. Um julgador já exerceu a função de revisor 

mais de uma vez. Três julgadoras já exerceram a função de terceiro votante mais de uma vez. 
53

 Dentre esses sete, cinco julgadores decidiram em sentidos opostos em casos diferentes, ora para reconhecer, ora 

para negar a relação empregatícia. 
54

 Disponível em: Composição — TRT-MG. Acesso em 15 nov. 2021. 

https://ww2.trt2.jus.br/institucional/composicao/desembargadores-e-turmas/desembargadores/
https://ww2.trt2.jus.br/institucional/composicao/desembargadores-e-turmas/desembargadores/
https://portal.trt3.jus.br/internet/institucional/2-grau/composicao
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de um recurso no tema, à exceção da 2ª e 3ª Turmas55. Dentre as turmas que se repetiram, viu-

se duas ocorrências de decisões em sentidos diversos56.  

Dentre desembargadores e juízes convocados, 47 já julgaram ao menos um processo no 

assunto, seja na função de relatores, revisores ou terceiros votantes57. Consideradas quaisquer 

das funções judicantes, 27 já julgaram mais de um processo cada58. Dentre esses 27, 05 

participaram de julgamentos que tiveram resultados diferentes entre si59. 

3.2 Nível argumentativo 

 No nível argumentativo, foram identificados e descritos os argumentos dos acórdãos 

que endereçaram focos de controvérsia que pareceram recorrentes ou importantes. Cada uma 

das seções seguintes apresenta focos de controvérsia, que podem ser entendidos como questões 

jurídicas suscitadas pela apresentação de versões diferentes sobre aspectos da relação entre 

plataformas digitais e entregadores. Ou seja, os focos de controvérsia ensejam a argumentação 

dos julgadores para decidir qual dentre duas teses processuais antagônicas acolher. Foram 

identificados os seguintes focos: 1) relação contratual e atividade empresarial das plataformas, 

2) elementos da relação de emprego, 3) meios telemáticos e algoritmo. 

 Deste ponto em diante as citações textuais dos acórdãos serão referidas pelo código 

(CÓD.) que foi atribuído a cada um deles na tabela de informações processuais, que se encontra 

ao final desta dissertação, em apêndice. Ao final das referências bibliográficas, os acórdãos 

também foram identificados segundo os seus códigos. Ao longo das citações, passagens 

destacadas por itálico, negrito ou sublinhado são originais.  

3.2.1 Relação contratual e atividade empresarial das plataformas 

Percebeu-se diferentes entendimentos quanto à relação contratual entre entregadores e 

plataformas e o objeto da atividade empresarial destas. Parte das decisões definiu a relação entre 

plataformas e entregadores como de sendo negocial e o objeto como atividade de intermediação. 

 
55

 A 9ª Turma já julgou sete processos no tema. A 11ª julgou 5 processos. A 1ª e a 7ª, 4 processos cada uma. A 4ª, 

3 processos. A 5ª, 8ª e 10ª, 2 processos cada. 
56

 Isto é, reconhecendo a relação de emprego em um processo, negando-a em outro, na 4ª e na 7ª Turmas. 
57

 Vinte e dois julgadores já exerceram a função de relatores. Vinte e três já exerceram a função de revisores. Vinte 

e cinco, a função de terceiros votantes. 
58

 Nove julgadores já exerceram a função de relator mais de uma vez. Sete julgadores já exerceram a função de 

revisor mais de uma vez. Cinco julgadores já exerceram a função de terceiro votante mais de uma vez 
59

 Dentre eles, todos os cinco decidiram - relatando ou acompanhando o voto do relator - em sentidos diferentes, 

em casos diferentes, ora reconhecendo, ora negando a relação empregatícia. 



54 

A outra parte das decisões estudadas definiu aquela mesma relação como de trabalho e o objeto 

como atividade de entrega. 

As decisões que entenderam pela atividade de entrega acolheram teses jurídicas 

apresentadas pelos reclamantes60. Já as que entenderam pela intermediação acolheram as 

versões das plataformas, que, ao contestarem a reclamação trabalhista, apontam para os seus 

Termos de Uso que declaram o exercício da atividade de intermediação61. 

Por exemplo, a plataforma iFood assim descreve sua atividade empresarial: 

“intermediação de negócios, por meio de agenciamento de serviços de restaurantes, e no 

desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores…” (CÓD. 02, p. 4). 

A Rappi afirma que os Termos e Condições de Uso da Plataforma Virtual a definem 

como: “operadora de uma plataforma digital de intermediação de negócios entre fornecedores 

e consumidores” (CÓD. 09, p. 3). 

A Loggi afirma que: “não é uma empresa de motofrete, nem tampouco uma 

transportadora”, mas sim uma “empresa de aplicativo para smartphones, que visa aproximar 

entregadores autônomos de consumidores que necessitem de seus serviços, oferecendo um 

ambiente virtual que facilite seu trabalho” (CÓD. 29, p. 3). 

Instaurada controvérsia neste ponto, eis os argumentos que se verificaram: 

A começar pelas decisões que definiram a atividade empresarial das plataformas como 

sendo a de intermediação, percebeu-se que a argumentação se baseou em provas documentais 

apresentadas pelas plataformas.  

Os Termos de Uso declaram que as plataformas são empresas de tecnologia de 

licenciamento e uso de software para fins de intermediação de entregas, que disponibilizam o 

ambiente virtual para aproximar produtores ou vendedores, consumidores e entregadores 

(CÓD. 08, p. 3; CÓD. 20, p. 6). 

O consumidor efetua a compra de algum produto perante um produtor ou vendedor que 

comercializa na plataforma digital, que deverá ser recebido por um entregador também 

cadastrado na plataforma. A atuação da plataforma é limitada a “captar o cliente, via aplicativo, 

 
60

 Considerando que o reconhecimento da relação de emprego depende da prova de que o empregador dirige a 

prestação pessoal do serviço, isto é: que o entregador presta um trabalho subordinado, imputar à reclamada o 

exercício da atividade de entrega pareceu ser a mais usual estratégia processual para vincular o serviço de entrega 

ao poder diretivo alegado. 
61

 A indicação das estratégias processuais é uma descrição sucinta das teses processuais dos litigantes, conforme 

identificado na leitura dos acórdãos analisados.  
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para o condutor autônomo (motociclista/motorista) realizar o frete, entrega do bem/produto por 

aquele adquirido” (CÓD. 26, p. 3; CÓD. 31, p. 3; CÓD. 38, p. 3). 

A plataforma digital é mero ambiente de interação entre outros atores: comércios, 

consumidores e entregadores, mas ela mesma não é um agente nessa interação. A plataforma é 

uma aplicação tecnológica que atua como meio de circulação econômica, mas não participa do 

negócio jurídico que se estabelece entre o entregador e o solicitante (CÓD. 13, p. 12-13). 

A plataforma não é tomadora dos serviços do entregador porque a contratação ocorre 

diretamente entre outro ator e o entregador (CÓD. 39, p. 4). 

Os entregadores são agentes independentes na operacionalização da atividade de 

entrega, apenas contam com a intermediação das plataformas (CÓD. 03, p. 4). 

…a reclamada consubstancia mera operadora de uma plataforma digital de 

intermediação de negócios entre fornecedores e consumidores e, neste caminho, os 

entregadores, caso do autor, cadastram-se em tal ambiente para a realização da entrega 

dos produtos ali comercializados, auferindo sua remuneração diretamente dos 

consumidores. (CÓD. 09, p. 3). 

A “reclamada é empresa de tecnologia que, dentre outras, atua como plataforma que 

conecta motociclistas/motoristas entregadores e compradores (contrato social, cláusula quarta)” 

(CÓD. 38, p. 3), ela “disponibiliza plataforma digital para intermediação de negócios, 

conforme, inclusive, se depreende de seu contrato social” (CÓD. 08, p. 3). 

Por outro lado, as decisões que definiram a atividade das plataformas como a de entrega 

afastaram argumentos de relação negocial e atividade de intermediação. 

Argumentou-se que, em uma intermediação, o intermediador encerra a sua atuação com 

a aproximação das partes interessadas, mas, nos casos em análise, as plataformas não só 

aproximam, elas controlam a interação entre o entregador e o solicitante (CÓD. 18, p. 43).  

Um intermediador também não age em nome próprio, nem anuncia, em peças 

publicitárias, atividades que não exerce (CÓD. 02, p. 7), apesar disso a própria plataforma 

vincula a sua imagem à atividade de entrega, “tanto que em seus anúncios a Ré garante a 

qualidade dos serviços de entrega: ‘Na Rappi entregamos em bom estado’ [...] ‘A Rappi 

sempre cumpre’ (CÓD. 18, p. 6, destaques originais).  

Ainda que a intermediação seja atividade que integre a atuação negocial das 

plataformas, aquela atividade não é suficiente para defini-la. A plataforma gerencia a atividade 

“central e finalística” de entrega, a intermediação é secundária (CÓD. 29, p. 6). 
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Além disso, intermediação não pode ser a atividade principal das plataformas porque é 

pela entrega que elas remuneram a sua atuação negocial. A “continuidade do modelo de negócio 

depende inexoravelmente da atividade laboral” e o objeto social das plataformas não está 

relacionado à intermediação ou ao “desenvolvimento de sistemas e licenciamento de programas 

de computador não customizáveis”, pois não se cobra qualquer valor pelo “mero acesso ao 

banco de dados e às utilidades da plataforma eletrônica” (CÓD. 25, p. 5-6). 

3.2.2 Elementos do vínculo 

Nesta seção serão apresentados os padrões decisórios quanto aos elementos da relação 

de emprego: subordinação, não-eventualidade, pessoalidade, onerosidade, conceituados 

anteriormente (vide Capítulo 1 supra). 

A subordinação deriva dos artigos 2º e 3º da CLT, ao preverem que: o empregador 

dirige a prestação pessoal de serviços e o empregado os presta sob dependência. Nos acórdãos, 

esse foi o elemento mais controvertido. A menor parte dos acórdãos reconheceu haver 

subordinação. A maior parte reconheceu haver trabalho autônomo. 

Começando pelas decisões que reconheceram a subordinação, passa-se a apresentar uma 

lista de argumentos que foram identificados nos acórdãos analisados. 

Argumentou-se que a plataforma digital controla a interação entre os usuários, por isso, 

possui poder diretivo sobre o serviço dos entregadores (CÓD. 29, p. 15).  

A plataforma precifica o serviço, define os meios de pagamento e custodia a 

contraprestação pecuniária. Isto revela subordinação porque, no trabalho autônomo, é o 

trabalhador quem determina tais condições (CÓD. 36, p. 21), conforme “o tempo necessário, 

os seus atributos qualitativos, além de atributos personalíssimos” (CÓD. 18, p. 15). 

A subordinação também se revela a partir das normas comportamentais impostas aos 

entregadores, que lhes recomendam até mesmo que evitem falar gírias (CÓD. 19, p. 11). 

A iniciativa do entregador em sinalizar a sua disponibilidade para o serviço e escolher 

dias e horários de trabalho não afastam a subordinação, pois o avanço da tecnologia possibilitou 

o surgimento de relações de trabalho mais curtas (CÓD. 19, p. 8). Além disso, a legislação 

prevê funções empregatícias sem limites temporais bem definidos, como os que laboram em 

cargos de confiança e os que trabalham em domicílio (CÓD. 18, p. 17). 
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A subordinação ocorre por meio de algoritmos, de “complexos cálculos” que dirigem 

como o serviço deve ser efetuado para obter o resultado mais eficiente (CÓD. 18, p. 19). 

No novo regime, o controle é feito através da programação por comandos, com a 

direção por objetivos e estipulação de regras preordenadas e mutáveis pelo seu 

programador, incumbindo ao trabalhador a capacidade de reagir em tempo real aos 

sinais que lhe são emitidos, a fim de realizar os objetivos assinalados pelo programa 

consignados e se submeter aos processos de avaliação de sua performance. Nota-se 

que, de um lado, restitui-se ao trabalhador certa esfera de sua autonomia na realização 

da prestação; de outro, essa liberdade é impedida pela programação, pela só e mera 

existência do algoritmo: os trabalhadores não devem seguir mais ordens, mas sim a 

'regras do programa' e estar disponíveis todo o tempo. Uma vez programados, não 

agem livremente, mas exprimem reações esperadas e inescapáveis. Assim, a 

autonomia concedida é uma 'autonomia na subordinação'62. 

Há ainda um controle de assiduidade que se expressa no ranqueamento dos entregadores 

segundo a sua produtividade, no incentivo ao trabalho em horários e locais de maior demanda 

e na punição por recusas a solicitações de entrega. Esses são critérios de elevação para acessar 

pedidos mais bem remunerados (CÓD. 18, p. 16-17), e recusar pedidos é passível de punição, 

com o recebimento de menor quantidade de entregas, de entregas menos valiosas, ou mesmo 

com a terminação da relação contratual.  

Passando aos argumentos para rejeitar a subordinação, afirmou-se que a plataforma 

exerce influência meramente organizacional no trabalho do entregador, permitindo-lhe 

desenvolver mais eficazmente sua própria atividade (CÓD. 4, p. 3; CÓD. 8, p. 3).  

O entregador começa a trabalhar depois de um cadastro, sem participar de processo 

seletivo (CÓD. 1, p. 3). Pode estar cadastrado, simultaneamente, em plataformas concorrentes 

(CÓD. 12, p. 4), mas não poderia, se mantivesse um contrato de emprego. 

Embora a plataforma tenha prerrogativa exclusiva na formação do preço do serviço, 

essa é uma cláusula contratual lícita e compatível com trabalhos autônomos – como os de 

representação comercial ou de transporte (CÓD. 13, p. 12; CÓD. 46, p. 4). 

As regras comportamentais exigidas do entregador são apenas um consenso contratual 

em torno de assegurar um nível mínimo de qualidade na prestação do serviço (CÓD. 8, p. 3-4), 

inclusive como estratégia para fidelização do consumidor (CÓD. 13, p. 11). 

A estrutura do negócio está arranjada para que o entregador concorra com os riscos da 

atividade, o que é típico de contratos de parceria (CÓD. 6, p. 3; CÓD. 11, p. 6).  

 
62

 Este excerto pertence a um relatório do MPT-SP, elaborado pelo Grupo de Estudos "Uber", da Coordenadoria 

Nacional de Combate às Fraudes na Relação de Trabalho (CONAFRET), que foi utilizado como fundamentação 

em várias decisões (por exemplo: CÓD. 32; CÓD. 33, p. 26, destaques originais). 
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De fato, para a realização do empreendimento era necessário que todos atuassem de 

forma coordenada, sendo própria da parceria a dependência de ambos os polos da 

relação jurídica para a sua consecução. Assim, o autor custeava determinados gastos 

inerentes à prestação do serviço, além do que o pagamento estipulado se dava por 

meio de retribuição conforme resultado final da produção, suportando, assim, também 

ambas as partes, as eventuais perdas e reduções havidas na atividade executada (CÓD. 

37, p. 5). 

O entregador tem iniciativa para, voluntariamente, sinalizar sua disponibilidade para 

receber solicitações de entrega e ficar ativo na plataforma a qualquer momento, ou inativar-se 

sem prévia comunicação, além de poder escolher o local de trabalho (CÓD. 12, p. 4)63. 

Também pode recusar pedidos. E ainda que sucessivas recusas pudessem colocá-lo no 

“final da fila” (CÓD. 31, p. 3), diminuir a sua posição no ranqueamento ou lhe impedir, 

temporariamente, de receber novas solicitações, essas condições foram consideradas válidas e 

indicativas de mero poder organizacional das plataformas (CÓD. 20, p. 6; CÓD. 15, p. 5).  

As declarações no sentido de que as sucessivas recusas na prestação do serviço eram 

punidas com bloqueio do aplicativo, e que o uso da opção de indisponibilidade era 

questionado por empregado da ré não são suficientes para descaracterizar a autonomia 

acima constatada, ainda que sobressaia a existência de uma certa pressão para que os 

entregadores estivessem sempre aptos. Ora, de certo que o sucesso do aplicativo 

oferecido pela ré depende da concretização da entrega no menor tempo possível, o 

que justifica essa intromissão junto aos condutores, o que não significa que havia 

ingerência no modus operandi do serviço prestado (CÓD. 47, p. 14). 

Notou-se que a forma de ativação dos entregadores e a frequência da prestação de 

serviços fizeram com que a não-eventualidade fosse, também, bastante controversa. 

Reconhecendo a não-eventualidade, argumentou-se que o serviço oferecido pelas 

plataformas opera com efetivos sempre variáveis (CÓD. 29, p. 9), segundo uma lógica de 

trabalho que “está calcada na perspectiva de que a prestação se repetirá no futuro” (CÓD. 32, 

p. 10), assim, prescinde de jornadas de contínuas, pois é essencial à continuidade da própria 

atividade das plataformas (CÓD. 18, p. 2), por isso, trata-se de um serviço não-eventual.  

Insta consignar que o caráter não eventual da prestação dos serviços não deve ser 

confundido com temporalidade ou continuidade, tampouco deve se basear em critérios 

de quantificação do tempo despendido no trabalho, ou seja, na quantidade de dias ou 

de horas de labor dentro de um determinado lapso temporal. Assim, para a 

caracterização da não eventualidade, basta que a atividade desempenhada pelo 

 
63

 Além da situação fática padrão, em que o entregador escolhe quando e onde trabalhar, identificou-se outra 

situação, própria da plataforma iFood, com os operadores logísticos (vide supra, subseção 3.2.1). Os entregadores 

que trabalham por intermédio de operadores logísticos possuem escalas fixas de trabalho. Embora a fixação de 

escalas permita inferir subordinação na prestação de trabalho, alguns acórdãos deixaram de reconhecer esse 

elemento do vínculo porque quem gerenciava as escalas dos entregadores eram os operadores logísticos, que são 

pessoas jurídicas diferentes da plataforma iFood. Por exemplo: “Nesse contexto, assiste razão à reclamada ao 

afirmar que a relação desta com o reclamante era intermediada pela empresa SC Moto Express, de propriedade do 

Sr. Sidney de Souza Couto, a quem potencialmente o autor estava subordinado” (CÓD. 39, p. 9). 
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trabalhador esteja inserida nas atividades normais e permanentes do empreendimento, 

mesmo que de forma descontínua ou intermitente. (CÓD. 25, p. 8-9). 

Rejeitando a não-eventualidade, ou seja, compreendendo o trabalho dos entregadores 

como sendo eventual, argumentou-se que a iniciativa do entregador em manifestar a sua 

disponibilidade para receber solicitações de serviço e permanecer disponível até quando 

entender conveniente fazem do seu trabalho eventual (CÓD. 1, p. 3). E embora o serviço de 

entrega seja atividade permanente da plataforma digital, a prestação de serviço do entregador é 

descontínua porque não lhe é exigido cumprir jornada regular (CÓD. 54, p. 11). 

Não se observa, no caso vertente, a necessidade permanente da prestação de serviços 

de entrega de refeições, de forma individual, mas sim de forma global e coesa, razão 

pela qual a empresa não exige, obrigatoriamente, que os motoboys cadastrados 

estejam "on-line" por períodos predeterminados, tampouco impõe horas mínimas de 

trabalho a serem cumpridas. Há, contudo, necessidade permanente de um 

funcionamento, de modo orgânico, da plataforma digital, razão pela qual, a empresa 

exige que, uma vez conectados, os motoboys cadastrados atentem às regras de conduta 

e à política de baixo cancelamento da empresa, de modo que o serviço seja atrativo ao 

consumidor final. (CÓD. 13, p. 11).  

Embora nem todas as decisões que reconheceram a pessoalidade tenham, ao final, 

reconhecido emprego entre entregadores e plataformas, a maioria das decisões entendeu 

comprovado esse elemento. 

Reconhecendo a pessoalidade, argumentou-se que as plataformas proíbem que os 

entregadores cedam seu acesso pessoal ao aplicativo a outrem, por isso, existe caráter 

personalíssimo no contrato (COD 29; COD 25). O entregador também assume responsabilidade 

pessoal pela entrega e recebe avaliações de desempenho individualizadas, o que torna o seu 

trabalho infungível (CÓD. 23; CÓD. 32). Também não pode subcontratar o serviço; somente a 

plataforma pode substituí-lo, caso haja alguma intercorrência, a identidade do entregador pode 

ser constantemente conferida pela plataforma (CÓD. 40).  

 Rejeitando a pessoalidade, entendeu-se que o entregador começa a trabalhar sem passar 

por entrevista ou treinamento, o que afasta a pessoalidade no momento da seleção (CÓD. 13, 

p. 12). O serviço pode ser realizado por qualquer entregador que tenha feito cadastro, esteja em 

conformidade com o Direito de Trânsito (para conduzir motocicleta e para exercer atividade 

remunerada como motociclista) e sinalize disponibilidade, pois: “O foco é na atividade prestada 

e não especificamente em quem presta o serviço” (CÓD. 45, p. 8). 

Quanto à onerosidade, a noção de trabalho gratuito não é capaz de representar os casos 

em análise. Portanto, foi raramente controvertido que o trabalho dos entregadores é objeto de 
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um contrato sinalagmático, em cujas cláusulas se identificam direitos e obrigações de tipo 

oneroso64. 

3.2.3 Meios telemáticos e algoritmo 

Por fim, viu-se decisões contrárias na maneira de compreender a influência dos meios 

telemáticos e algoritmos sobre a prestação de trabalho dos entregadores. Reconhecendo-os 

como expressões do poder diretivo patronal, argumentou-se que o uso de meios telemáticos é 

manifestação do poder diretivo das plataformas, que viabiliza a localização e o direcionamento 

dos entregadores (CÓD. 16, p. 4). O monitoramento em tempo real permite que a plataforma 

obrigue o trabalhador a enviar, periodicamente, fotografias que comprovem ser ele quem está 

prestando o serviço (CÓD. 19, p. 6). Quanto ao algoritmo, argumentou-se que, além de 

precificar o serviço, ele pode servir de ferramenta de modificação de comportamento por meio 

de incentivos e punições: 

o algoritmo dessas empresas também realiza o controle pela entrega de premiações. 

De fato, em momentos em que normalmente os trabalhadores iriam preferir ficar em 

casa, como dias festivos, a empresa concede incentivos financeiros – chamadas 

premiações – aos seus 'parceiros', para que se mantenham ativos. A tática de garantia 

de preço mínimo por hora também é utilizada para manter os trabalhadores ativos. Da 

mesma forma, conforme a necessidade, a empresa concede incentivos para que 

trabalhadores peguem clientes de determinados lugares, deslocando os motoristas 

para aqueles locais. Além disso, há o já referido preço dinâmico, pela visualização no 

mapa na cor vermelha dos locais em que há menor número de motoristas e maior 

demanda de passageiros (CÓD. 35, p. 21). 

Por outro lado, rejeitando os meios telemáticos e algoritmo como expressões do poder 

diretivo patronal, argumentou-se que: 

Não altera essa conclusão [de rejeição do vínculo] o disposto no parágrafo único do 

art. 6º da CLT, uma vez que não há, na espécie, controle e supervisão por meios 

telemáticos e informatizados, os quais eram utilizados apenas para viabilizar a 

atividade de intermediação exercida pela ré (CÓD. 62, p. 4). 

Quanto ao algoritmo, entendeu-se que a atribuição de serviços aos entregadores é feita 

de modo independente e segundo critérios impessoais que se baseiam, notadamente, na 

proximidade geográfica entre o entregador e o solicitante (CÓD. 14, p. 4-5). O quadro seguinte 

resume os argumentos que foram expostos: 

 
64

 Nos raros acórdãos em que a onerosidade foi controvertida, a discussão girou em torno de esclarecer quem paga 

pelo serviço de entrega: a plataforma ou o solicitante do serviço. Particularmente em relação à Rappi, notou-se 

que essa plataforma, visando afastar a caracterização desse elemento do vínculo empregatício, alegou inexistir 

onerosidade na relação dela com os entregadores porque o pagamento pelos serviços sequer passaria por sua conta 

bancária (CÓD. 23, p. 3). As decisões que afastaram esse argumento afirmaram que a plataforma estabelece o 

preço do serviço, o que revela ingerência direta no aspecto oneroso do contrato (CÓD. 40, p. 8). 
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Quadro 10: comparativo dos argumentos identificados nos acórdãos 

 
Foco de 

controvérsia 

Primeira linha de interpretação: pró 

emprego 

Segunda linha de interpretação: contra 

Natureza da relação 

contratual 

Relação de trabalho Relação de negócio 

Atividade 

empresarial 

Atividade de entrega 

1. A plataforma associa sua 

marca ao serviço de entrega 

2. Intermediação não é condição 

suficiente para definir a 

atividade das plataformas 

3. O serviço de entrega é o que 

remunera a atuação negocial 

das plataformas. 

Atividade de intermediação 

1. É o que consta no objeto social 

e do contrato social 

2. É o que consta nos Termos de 

Uso 

3. A plataforma é mero ambiente 

de interação 

Subordinação Reconhece a subordinação 

1. A plataforma digital controla o 

espaço de interação e precifica 

o serviço, ainda que reparta os 

riscos do negócio com os 

entregadores 

2. A plataforma dirige a 

prestação do trabalho por 

meios telemáticos e 

algoritmos, mesmo que 

entregadores possam 

determinar o tempo de trabalho 

3. A plataforma fiscaliza a 

assiduidade dos entregadores e 

os disciplina com incentivos ao 

trabalho e punições a recusas 

Afasta a subordinação 

1. A plataforma apenas organiza o 

ambiente virtual de interação e 

as prerrogativas contratuais que 

se atribui são válidas e lícitas. 

2. O entregador tem autonomia 

para decidir quando, onde 

trabalhar e para quantas 

plataformas trabalhar, sem ter 

de prestar contas 

3. A precificação, os incentivos e 

as punições feitos pelo 

algoritmo são manifestações de 

mero poder organizacional 

Não-eventualidade Reconhece a não-eventualidade 

1. O serviço dos entregadores é 

essencial à atividade 

econômica das plataformas, 

mesmo que possa ser prestado 

em períodos intermitentes 

Afasta a não-eventualidade 

1. A plataforma não impõe 

jornadas de trabalho e os 

entregadores trabalham em 

períodos descontínuos 

Pessoalidade Reconhece a pessoalidade 

1. O cadastro no aplicativo é 

intransferível, a 

responsabilidade pela entrega é 

pessoal, o entregador não pode 

ser substituído e sua identidade 

é constantemente verificada 

Afasta a pessoalidade 

1. O entregador não passa por 

entrevista ou treinamento, pode 

trabalhar se estiver em 

condições legais de trânsito e 

recebe pedidos por meio do 

algoritmo, que elege segundo 

critérios impessoais. 

Onerosidade Reconhece a onerosidade 

O serviço é remunerado, embora possa se discutir quem o remunera 

Meios telemáticos e 

algoritmo 

Ferramentas de direção e controle 

1. O art. 6º da CLT se aplica ao 

gerenciamento algorítmico 

praticado pelas plataformas 

Ferramentas de organização 

1. O art. 6º não se aplica porque os 

meios telemáticos das 

plataformas organizam, mas 

não dirigem o trabalho. 

Fonte: criação do autor.  
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4 LITIGÂNCIA E JURISPRUDÊNCIA 

Este e os próximos dois capítulos são dedicados a discutir os achados de pesquisa 

descritos no capítulo anterior. Neste capítulo, discutem-se os dados codificados na categoria 

analítica “Litigância e jurisprudência” (vide Quadro 6 ao final do capítulo 2.3 supra). O capítulo 

está organizado em três seções. A primeira apresenta uma interpretação sobre a 

representatividade dos acórdãos analisados no quadro de decisões trabalhistas de segunda 

instância em geral. A segunda seção apresenta achados sobre estratégias de litigância utilizadas 

pelas plataformas e pelos entregadores. A terceira seção apresenta uma hipótese explicativa 

para o resultado predominante nos julgamentos. 

4.1 Representatividade dos acórdãos 

A representatividade dos acórdãos pode ser discutida em comparação com relatórios da 

Justiça do Trabalho, que derivam da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 

76/2009 (BRASIL, 2009), que dispõe acerca do Sistema Estatístico do Poder Judiciário65. No 

entanto, essa comparação se limita aos achados do TRT-2 e do TRT-3, pois, conforme exposto 

anteriormente, esses tribunais concentram 55 dos 65 acórdãos estudados66.  

De acordo com dados do TRT-2 (BRASIL, 2021a)67, no primeiro semestre de 2021, em 

segunda instância, o tribunal julgou 57.658 processos, dentre ações originárias e recursos. No 

ano de 2020 (ibidem), julgou 130.878 ações originárias e recursos. Comparativamente, o TRT-

2 julgou 12 acórdãos no tema da pesquisa em 2020 e 08 no primeiro semestre de 2021. 

Quanto ao TRT-3 (BRASIL, 2021b, online), no primeiro semestre de 2021 o tribunal 

julgou 42.951 processos em segundo grau, dentre ações originárias e recursos. No ano de 2020 

(ibidem), julgou 91.437 ações originárias e recursos pelo tribunal. Comparativamente, o TRT-

3 julgou 12 acórdãos no tema da pesquisa em 2020 e 19 no primeiro semestre de 2021. 

A pequena quantidade de acórdãos no tema da pesquisa sugere elaborar hipóteses 

explicativas. Nesse sentido, em primeiro lugar, pode-se cogitar a novidade do fenômeno. 

 
65

 Os relatórios são publicados anualmente pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa (CESTP), do TST 

(BRASIL, 2021) e pelas Seções de Planejamento e Estatística dos TRTs, e contém informações da estrutura, 

despesas, arrecadação, pagamentos e da litigiosidade, em todos os níveis de jurisdição, permitindo uma melhor 

compreensão da Justiça do Trabalho. 
66

 Dentre os 65 acórdãos encontrados, 55 se concentram no TRT-2 e no TRT-3, sendo 20 naquele tribunal e 35 

neste. Dentre os mesmos 55, 51 foram proferidos nos anos de 2020 e 2021. 
67

 Os números semestral e anual foram obtidos a partir da somatória dos relatórios mensais disponibilizados no 

sítio eletrônico do tribunal, conforme a fonte bibliográfica indicada. 
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Apesar de recente, o trabalho por plataformas envolve mais de 50 milhões de pessoas 

globalmente; e o serviço de entrega se difunde, no Brasil, ao menos, desde a fundação do iFood 

em 2011, da Loggi em 2013 e da Rappi, em 2015 (SANTOS, 2020, p. 101;110). 

Em matéria jornalística, Nathanson (2019, online) aponta que dos 149 milhões de 

usuários da internet no Brasil, 139 milhões utilizam smartphones. Noutra matéria jornalística, 

Fernández (2020, online) pontua que em 2018 o Brasil foi ranqueado o 4º maior mercado em 

download de aplicativos; e no ano de 2019, registrou um crescimento ano a ano de 246,4% em 

downloads de aplicativos de entrega de alimentos.  

Apesar da relevância crescente no século XXI, foi diante da pandemia de COVID-19 

que as plataformas se tornaram mais relevantes. De acordo com o relatório do Núcleo de 

Estudos Conjunturais da Universidade Federal da Bahia (NEC–UFBA, 2020, p. 3), o serviço 

de entrega apresenta crescimento anual contínuo: passou de 459 mil, o número de motociclistas 

ocupados em 2015, a 917 mil em maio de 2020. No presente estudo, viu-se que o número de 

acórdãos em lides entre plataformas digitais e entregadores também tem crescido: passou de 

apenas uma decisão no ano de 2017, para duas em 2018, quatro em 2019, vinte e sete em 2020 

e trinta e uma somente até o primeiro semestre de 2021. 

De acordo com o relatório de mudanças de deslocamento em função da COVID-19 

(GOOGLE, 2021, p. 1), a tendência de mobilidade de consumidores a lugares como: 

restaurantes, cafés, shopping centers, parques temáticos, museus, bibliotecas e cinemas 

apresentou, no período de 14 de fevereiro de 2021 a 28 de março de 2021, queda de 59% 

(cinquenta e nove por cento). No mesmo período, a tendência de mobilidade ao local de trabalho 

apresentou queda de 12% (doze por cento). 

Olhando, em particular, para o aumento no número de processos a partir de 2020, é 

possível que o serviço de entrega por plataformas digitais tenha adquirido relevância na 

conjuntura das medidas de isolamento social decorrentes da pandemia de COVID-19. 

Pode ser que os acórdãos no tema da pesquisa sejam poucos, e que estejam mais 

concentrados em apenas 02 dos vinte e quatro TRTs, porque o trabalho por plataformas digitais 

ainda não se consolidou no mercado de trabalho brasileiro a ponto de que fazer com que muitas 

relações jurídicas cheguem à segunda instância da Justiça do Trabalho. 
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Ou ainda, pode-se supor que demandas judiciais entre plataformas e entregadores 

estejam sendo formatadas não como pedido de vínculo de emprego, mas como outras formas 

de responsabilização: solidária, subsidiária ou civil (vide Capítulo 2.2 supra)68. 

4.2 Estratégias processuais 

A análise dos acórdãos revelou que há litigância estratégica na atual processual das 

plataformas e dos entregadores. 

Araújo (2016, p. 8) define litigância estratégica como o ato de mover ações na Justiça 

com o objetivo de viabilizar políticas públicas na defesa de direitos de grupos vulneráveis. O 

atributo “estratégico” transmite a ideia de que o objetivo do litígio não é apenas a vitória 

processual; há também “uma dimensão emblemática, capaz de criar precedentes e gerar 

resultados positivos”, dotada de efeito multiplicador que pode, se aplicada em casos similares, 

possibilitar um “salto na garantia dos direitos humanos” (ibidem). 

Embora seja possível encontrar na literatura acadêmica vários exemplos de litigância 

estratégica em matéria de Direitos Humanos, não parece haver notícia de um corpo de pesquisas 

sobre litigância estratégica em Direito do Trabalho. 

Litígios de grandes proporções, na Justiça do Trabalho, normalmente são representados 

por sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho e por associações civis. Nenhuma dessas 

instituições funcionou como representante processual dos entregadores, nos acórdãos contidos 

no marco temporal delimitado, o que pode estar relacionado com o fato de que entregadores de 

aplicativo não constituem categoria profissional reconhecida, justamente em razão da discussão 

sobre a natureza da relação entre eles e as plataformas digitais.  

Quanto aos entregadores, viu-se que 38 dos 65 processos foram representados pelos 

mesmos três advogados. A recorrência dos mesmos advogados como representantes de vários 

entregadores, em diferentes jurisdições, demonstra estar sendo mobilizada a noção de litigância 

estratégica por parte dos trabalhadores. 

Na litigância justrabalhista, é usual a contratação de representantes processuais por 

honorários ad exitum: o advogado que representa os interesses do reclamante, em regra, não 

cobra honorários para começar a trabalhar, sob a condição de auferir um percentual do crédito 

 
68

 Especialmente em relação à plataforma iFood, cuja marca mais nitidamente se associa ao setor alimentício, as 

buscas nos bancos de jurisprudência dos tribunais pesquisados trouxeram mais acórdãos sobre responsabilidade 

subsidiária – em que a plataforma é demandada como tomadora de serviços terceirizados – do que pelo vínculo de 

emprego. 
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trabalhista que sobrevier, se o litígio for exitoso. Embora a Defensoria Pública da União - DPU 

tenha atribuição funcional para atuar na representação forense de trabalhadores, esse papel é 

exercido preponderantemente pela advocacia privada, mesmo em casos de trabalhadores 

hipossuficientes. De acordo com dados da Defensoria Pública da União (BRASIL, 2021c, 

online), de 100% dos processos de assistência jurídica (PAJs) patrocinados pela DPU no ano 

de 2021, apenas 0,42% estavam inseridos na área temática trabalhista. Em 2020, o número 

correspondeu a 0,44%. Ante a contratação por êxito, inexistem despesas prévias com advogado. 

Além disso, é comum, no processo trabalhista, a isenção de custas e despesas processuais pelo 

deferimento, ao reclamante, do benefício da gratuidade da justiça69.  

A repetição de advogados dos entregadores e o ajuizamento sistemático de reclamações 

trabalhistas discutindo relação de emprego com plataformas digitais pode ter o objetivo de 

formar precedentes, provocar mudanças legislativas ou de políticas públicas. 

No mesmo sentido, em estudo documental e etnográfico de três grandes disputas 

judiciais norte-americanas sobre vínculo de emprego no final do século XX e início do século 

XXI, Dubal (2017, p. 757) conta que, entre 2012 e 2016, disputas sobre vínculo de emprego 

corresponderam a um terço de toda a litigância da plataforma Uber. 

Quanto às plataformas, identificou-se o que parece ser o uso de jurimetria. De acordo 

com a Associação Brasileira de Jurimetria - ABJ, define-se jurimetria como estatística aplicada 

ao direito, que enxerga o Poder Judiciário como “um grande gerador de dados que descrevem 

o funcionamento completo do sistema” (2022, online).  

Nunes e Duarte (2020) explicam que a aplicação da metodologia estatística ao direito 

surge como ferramenta de orientação dos profissionais da área jurídica ante a produção massiva 

de decisões judiciais. A jurimetria visa descrever um grande número de dados da produção 

jurídica que permitem prever o custo da judicialização de uma demanda em função da 

jurisprudência, traçar estratégias litigiosas em função da atuação das cortes e calcular chances 

de êxito em função do comportamento dos julgadores. 

Os autores contam que grandes litigantes têm utilizado a jurimetria como análise 

preditiva: forma estatística inferencial de litigância estratégica voltada a realizar prospecções, 

 
69

 Vale dizer que o direito à gratuidade da justiça passou recentemente por uma limitação, com a inclusão, pela 

Lei nº 13.467, de 2017, do artigo 791-A na CLT. Antes, nos termos da Lei nº 1.060, de 1950 dependia de mera 

declaração do interessado. Atualmente, seu deferimento está condicionado à comprovação da situação de 

hipossuficiência ou à percepção de remuneração mensal inferior a 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios 

previdenciários pagos pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS.  
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estudar o perfil decisório do magistrado e prever como ele “julgará futuros casos similares tendo 

como base como já atuou em casos análogos” (NUNES; DUARTE, p. 19). A jurimetria otimiza 

resultados em estudos empíricos sobre o funcionamento das Cortes. 

Na presente pesquisa, identificou-se um cálculo estratégico por parte de uma plataforma 

em firmar acordo com o entregador antes do julgamento, o que sugere que antevia um 

julgamento desfavorável e, por isso, transigiu processualmente.  

Trata-se do acórdão proferido no processo nº 1000929-43.2019.5.02.0010, da 2ª Região 

(BRASIL, 2021d), em que foi homologado acordo entre a plataforma iFood e um entregador à 

véspera do julgamento em segunda instância. O processo estava sob a relatoria de um julgador 

e em um órgão fracionário que, segundo o Perfil do TRT-2 (vide Capítulo 3.1.2.1 supra), até o 

encerramento da coleta de dados, em 30/06/2021, não havia julgado sequer um recurso no tema 

da pesquisa. Pode-se supor que uma análise jurimétrica tenha sugerido à plataforma que o 

processo viria a ser julgado de modo contrário aos seus interesses e que, por isso, ela tenha 

decidido fazer acordo. 

Ainda na fase de coleta de dados desta pesquisa, identificou-se um outro processo, entre 

um motorista e a plataforma Uber, que expôs o uso da mencionada análise inferencial preditiva. 

Poucos dias antes do processo ser submetido a julgamento pela 4ª Turma do TRT-3 RS, a 

plataforma e o motorista peticionaram um acordo e pediram a extinção do processo. A 

magistrada relatora não homologou o acordo, afirmando que70: 

Verifica-se que a conduta da ré constitui fraude ao juízo natural, já que faz prévia 

seleção dos processos que serão julgados, dependendo da composição da Turma 

Julgadora. Assim, ao escolher os julgadores de seus casos, manipula ardilosamente a 

jurisprudência acerca do tema, pois sua conduta impede o julgamento em sentido 

contrário aos seus interesses (BRASIL, 2021e, online).  

Igual prática foi identificada nos processos nº 0010258-59.2020.5.03.0002 (TRT-3), nº 

0011710-15.2019.5.15.0035 (TRT-15), nº 000416-06.2020.5.11.0011, (TRT-11), em que 

litigam plataformas digitais e motoristas. 

Nessa linha de raciocínio, as plataformas digitais podem estar utilizando jurimetria para 

impedir a formação de jurisprudência que contrarie os seus interesses. O número de acórdãos 

relativamente baixo no tema da pesquisa aparenta estar relacionado a isso. 

 
70

 O supracitado acórdão consignou que o mesmo tipo de análise preditiva foi utilizada no processo nº 0010258-

59.2020.5.03.0002, perante o mesmo tribunal. A presente pesquisa identificou similares práticas nos processos: nº 

0011710-15.2019.5.15.0035, da 15ª Região (Campinas e interior de SP); nº 000416-06.2020.5.11.0011, 11ª Região 

(AM), que tratam do serviço de aplicativo de transporte de passageiro.  
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O uso da jurimetria aqui cogitada pode ser interpretada à luz do ensaio de Galanter 

(1974) sobre como a arquitetura do sistema jurídico cria e limita as possibilidades de que ele 

seja usado como um mecanismo redistributivo. O autor argumenta que o sistema jurídico está 

arquitetado de modo que litigantes repetidos (repeated players, RP), que geralmente são de 

grande poder econômico (“haves”), têm vantagem sobre os litigantes de uma ocasião (one-

shooters, OS), que geralmente são de pequeno poder econômico (“have-nots”). 

Na litigância, os grandes litigantes possuem vantagens sobre os pequenos porque sua 

experiência com repetidos casos faz com que possam antever quais casos serão promissores e 

quais parecem que irão fracassar (GALANTER, 1974, p. 9). 

Litigantes repetidos podem jogar com as probabilidades. Litigantes de uma ocasião 

tendem a adotar a estratégia de minimizar a probabilidade de perda máxima, na 

medida em que o litígio crescentemente paira sobre eles. Pressupondo que as chances 

são relativamente menores para os litigantes repetidos, eles podem adotar cálculos 

estratégicos para maximizar o ganho sobre uma longa série de casos, mesmo que isso 

envolva o risco de perda máxima em alguns casos (GALANTER, 1974, p. 6)71. 

Na litigância entre um OS e um RP, aquele geralmente tem pouco interesse no impacto 

do julgamento sobre o estado da questão jurídica; o interesse do OS é sobretudo prático e 

relacionado às suas próprias condições materiais. Por outro lado, o RP geralmente possui 

bastante interesse no efeito legal e jurisprudencial da resposta dada à questão, pois a decisão 

pode afetá-la em diversos outros processos (GALANTER, 1974, p. 14). 

RPs costumam ser agentes ou instituições com recursos para contratar serviços jurídicos 

de uma equipe exclusivamente dedicada para lutar no processo pelo tempo que for necessário. 

Além disso, o contato repetido com diversos casos parecidos gera experiência e uma 

especialização que aumenta a vantagem posicional dos RPs em relação aos OSs na litigância 

(GALANTER, 1974, p. 21). 

Em um sistema jurídico formalmente neutro, a arquitetura das cortes limita a escala e o 

alcance das mudanças que elas introduzem nas regras que pretendem efeitos redistributivos, 

além de que os grandes litigantes têm, sobre os pequenos, vantagens que tendem a aumentar 

pelas próprias condições estruturais da litigância (GALANTER, p. 9-10; p. 46). 

Acordos pactuados às vésperas de julgamentos sugerem que as plataformas têm 

incerteza quanto à forma como elas compreendem as relações jurídicas que estabelecem com 
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 No original: “RPs can play the odds. The larger the matter at issue looms for OS, the more likely he is to adopt 

a minimax strategy (minimize the probability of maximum loss). Assuming that the stakes are relatively smaller 

for RPs, they can adopt strategies calculated to maximize gain over a long series of cases, even where this involves 

the risk of maximum loss in some cases”.  
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os entregadores e que calculam a probabilidade de que a decisão seja desfavorável. Assim 

agindo, influenciam o corpo jurisprudencial que está se formando a seu respeito, impedindo o 

estabelecimento de uma jurisprudência mais rica, contrária a seus interesses.  

Por isso, o menor número de acórdãos reconhecendo a relação pode estar relacionado à 

extinção processual por transação entre as partes antes do julgamento em segunda instância, 

passível de influenciar a formação de jurisprudência impedindo que se consolidem julgamentos 

desfavoráveis às plataformas. 

4.3 Resultado predominante nos julgamentos 

Dos 65 acórdãos, 53 não reconheceram relação de emprego entre entregadores e 

plataformas digitais de entrega, contra 12 acórdãos que reconheceram tal relação. Além disso, 

a taxa de reforma das sentenças foi menor nos acórdãos do tema da pesquisa do que em 

processos trabalhistas em geral. De acordo com dados do TST (BRASIL, 2020b, p. 80), as taxas 

de reforma nos Tribunais Regionais do Trabalho em geral, das decisões proferidas pelas Varas 

do Trabalho, no ano de 2020, equivalem a 47%. No material analisado, notou-se que 49 dos 65 

recursos não foram providos; isso representa uma taxa de reforma de, aproximadamente, 25%. 

A seguir serão discutidas hipóteses para esse achado.  

4.3.1 Tendência contratualista 

Nos acórdãos que rejeitaram a tese do emprego, que foram maioria, notou-se a 

recorrência do argumento de que as cláusulas dos Termos de Uso – que se trata do documento 

jurídico que vincula contratualmente os entregadores e as plataformas – seriam válidas porque 

a elas os entregadores contratualmente se obrigaram. 

Por essa linha de raciocínio, sustentou-se que “os termos de aceitação do uso do 

aplicativo” são “muito claros” e não deixam dúvidas “quanto ao serviço autônomo prestado 

pelo entregador” (CÓD. 47, p. 13); que o entregador é quem se cadastra para “prestar o serviço 

de entrega, tendo ciência sobre os termos e condições” (CÓD. 51, p. 7); que, ao “se vincular à 

plataforma, o prestador aceita os termos e condições gerais dos serviços estabelecidos pela ré” 

(CÓD. 26, p. 3); enfim, que o entregador, “interessado em prestar os serviços aos usuários do 

aplicativo, adere às diretrizes da plataforma por julgá-las vantajosas” (CÓD. 38, p. 3). 

A constatação de que muitas decisões afastaram a tese do emprego com base na 

afirmação pura e simples das cláusulas dos Termos de Uso permite concluir que existe uma 
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tendência contratualista na jurisprudência dos tribunais pesquisados, que decide com base no 

princípio da autonomia da vontade. 

No âmbito do contratualismo, pode-se definir a autonomia da vontade como: “o direito 

de querer juridicamente, o direito de poder, por ato de vontade, e, sob certas condições, criar 

uma situação jurídica” (GOMES; GOTTSCHALK, 2007, p. 117). Trata-se de princípio72 que 

institui a liberdade dos contratantes para fazerem lei entre as partes. 

Segundo Gomes e Gottschalk (2007, p. 116-117), as transformações na estrutura 

produtiva da sociedade, desde a primeira revolução industrial, que deram forma às relações de 

trabalho modernas, partiram de uma doutrina filosófica de emancipação do indivíduo, que 

rompeu com valores comunais, tradicionalmente estabelecidos. O Direito, impregnado dessa 

doutrina, manifesta a tendência individual-liberal na autonomia privada, que garante ampla 

liberdade de ação e tem no contrato a fonte primordial dos vínculos obrigacionais. 

No Direito do Trabalho, a autonomia da vontade encontra limitação em preceitos legais 

que enunciam o princípio da proteção do trabalhador73, em direitos e garantias que preveem 

condições contratuais mínimas, ou que reputam “nulos de pleno direito os atos praticados com 

o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente 

Consolidação [das Leis do Trabalho]” (BRASIL, 1943, online, art. 9º). O contrato de trabalho 

é um contrato regulamentado, que reduz a autonomia das partes em prol de imperativos 

econômicos ou sociais (MARANHÃO in SÜSSEKIND et. al, 2005, p. 233).  

Embora tenha surgido, ainda no século XIX, como derivação do Direito Civil e, por 

isso, tenha herdado a característica de intangibilidade contratual e autonomia da vontade desse 

ramo do Direito, o Direito do Trabalho recebeu aportes teóricos que o afastaram do princípio 

da autonomia privada e fizeram surgir princípios e instituições específicas para as relações 

laborais, voltadas a atenuar a intangibilidade dos contratos frente a imperativos sociais, políticos 

e econômicos. Na fase de institucionalização do Direito do Trabalho, que se inicia ao fim da 

Primeira Guerra Mundial e que culmina nas constituições democráticas pós-1945, os efeitos da 

autonomia da vontade encontraram limitações principiológicas no núcleo de direitos 

fundamentais do trabalhador (FELICIANO, 2013, p. 66 e ss.). 
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 Parte-se da definição de Streck (2020, p. 375), para quem princípios são: “normas que possuem imperatividade 

e que instituem o mundo prático ao Direito no atravessamento da porosidade das regras”. 
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 Segundo explica Feliciano (2013, p. 245), o princípio protetor atende à função de: “reequilibrar materialmente 

as posições jurídicas das partes geralmente antagônicas nos conflitos laborais (empregado e empregador)” e, assim, 

minimizar “a vulnerabilidade dos trabalhadores, decorrente da chamada ‘hipossuficiência econômica’, que no 

continente jurídico manifesta-se como subordinação”. 
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Viu-se que grande parte dos acórdãos afastou a relação de emprego porque os 

instrumentos contratuais referiram que a relação jurídica entre plataformas e entregadores é de 

trabalho autônomo. Esse modo de decidir a inexistência da relação de emprego parece pressupor 

a legalidade dos Termos de Uso pela mera aceitação de suas cláusulas, o que indica uma 

tendência contratualista na jurisprudência dos tribunais pesquisados. 

Em outras palavras, a força contratual dos Termos de Uso constituiu um dos principais 

motivos para os tribunais pesquisados afastarem os pedidos de reconhecimento da relação de 

emprego. Esta forma de decidir indica que o poder revisional da jurisdição sobre os contratos 

não se verificou, isto é, os Termos de Uso tenderam a não ser objeto de controle judicial: foram 

aceitos como são. 

O trabalho por plataformas digitais não possui regulação específica, mas é um fenômeno 

jurídico porque é contratual. Ainda que a maioria das decisões analisadas não tenha enquadrado 

o trabalho dos entregadores no estatuto do emprego, a relação deles com as plataformas é 

contratual e, portanto, como todo contrato, é passível de controle judicial. 

Ocorre que na maioria dos acórdãos analisados o poder revisional da jurisdição sobre 

os contratos não se verificou, pois os instrumentos contratuais foram considerados válidos 

apenas por terem sido aceitos pelos entregadores. A jurisprudência dos tribunais pesquisados 

manifesta, preponderantemente, uma linha decisória de conservação dos Termos de Uso que 

regem a relação entre plataformas e entregadores. A autonomia da vontade tem prevalecido 

sobre os princípios protetivos específicos do Direito do Trabalho. Tal maneira de decidir 

expressa uma tendência contratualista, fundada no princípio da autonomia da vontade, que 

afasta o poder judicial de revisão dos contratos da relação entre plataformas e entregadores. 

Disso é possível concluir que, atualmente, há uma tendência jurisprudencial de acolher o 

instrumento contratual existente entre plataformas e entregadores como lei entre as partes, o 

que pode ser considerado exemplo concreto da tendência mais ampla de desregulamentação e 

flexibilização laboral, referida anteriormente (vide Capítulo 1.2 supra).  

4.3.2 Uma ressalva à efetividade das Cortes em trazer mudança social 

Frente à proporção entre os resultados dos julgamentos, parece importante assinalar que 

mesmo que fosse maior o número de decisões favoráveis a entregadores, isso não implicaria, 

necessariamente, em maior proteção social ao trabalho de entrega por plataformas, pois o êxito 

em demandas judiciais nem sempre acarreta mudanças sociais. 
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Rosenberg (1991, p. 9), em The Hollow Hope: can Courts bring about social change, 

expõe duas formas de compreender a capacidade das Cortes de Justiça para implementar 

grandes mudanças sociais. Na visão da Corte Restrita, o Poder Judiciário não é capaz de fazer 

reformas sociais significativas porque: 1) os direitos têm natureza limitada, podem não 

representar interesses sociais adequadamente e diminuem as chances de mobilização popular; 

2) o Poder Judiciário não possui independência institucional suficiente dos outros poderes para 

produzir mudança social significativa; e 3) as Cortes não possuem as ferramentas para forçar o 

compliance da decisão, nem têm papel institucional no desenvolvimento de políticas públicas 

em conformidade ao que foi decidido.  

Na visão da Corte Dinâmica, o Judiciário é capaz de agir na inércia dos outros poderes 

políticos constituídos e trazer mudança social, pois demandas judiciais conseguem catalisar 

forças sociais e podem gerar efeitos benéficos para além dos limites do litígio. As cortes podem 

agir diante de situações nas quais outras instituições não têm vontade política para, ou são 

estruturalmente incapazes de agir (ROSENBERG, 1991, p. 22). Cada uma dessas visões é útil 

para entender a relação entre as Cortes de Justiça e mudanças sociais efetivas, mas nenhuma é 

refinada o bastante para capturar as condições sob as quais as cortes conseguem, efetivamente, 

produzir reforma social significativa (ROSENBERG, 1991, p.30)74. 

Ilustrando o argumento com os casos Roe versus Wade e Doe v. Bolton, nos quais a 

Suprema Corte norte-americana decidiu a constitucionalidade do aborto, Rosenberg (1991, p. 

173) aponta que as decisões favoráveis ao aborto não podem ser consideradas causas 

preponderantes de melhoria dos direitos reprodutivos das mulheres norte-americanas, pois 

outros fatores institucionais concorreram para o avanço da agenda pró-aborto. Em outras 

palavras, o mérito atribuído à Corte no avanço da mencionada seria sobrestimado. 

Traçando conclusão similar, Dubal (2017) realizou pesquisa documental e etnográfica 

de três grandes disputas judiciais do Sistema de Justiça dos Estados Unidos da América sobre 

vínculo de emprego em atividades do setor de transporte na década de 1990. 

Dois dos processos discutiam se havia relação de emprego entre taxistas e companhias 

de táxi de Nova Iorque e de São Francisco. A terceira disputa envolvia a companhia logística 

FedEx e os motoristas contratados. A autora conta que embora todas essas disputas tenham 

resultado em ganho de causa aos trabalhadores, os efeitos das decisões não trouxeram melhorias 
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 Apesar disso, Rosenberg (1991, p. 35) sugere que a visão da Corte Restrita é a que mais fidedignamente descreve 

o papel das cortes no sistema político norte-americano. 



72 

para essas categorias profissionais, pois o remédio judicial obtido muitas vezes era inefetivo 

diante do poder econômico do dono da atividade, ou por sua influência política ou por sua 

capacidade de se remodelar institucionalmente com rapidez, para contornar a decisão.  

A litigância individual não apresenta respostas às desigualdades intrínsecas à teoria 

contratual do emprego. Nas disputas judiciais analisadas pela autora, o poder estrutural do dono 

do negócio prevaleceu sobre o êxito judicial dos trabalhadores e trouxe, como consequência 

imprevista a estes últimos, desmotivação e perda de capacidade mobilizatória pela morosidade 

e pelos dissabores do processo (DUBAL, 2017, p. 768-769). 

Nessa mesma linha, Dubal (2017, p. 747) aponta que a natureza limitada dos direitos 

que decorrem da relação de emprego nem sempre corresponde às expectativas de quem trabalha 

na zona cinzenta entre emprego e trabalho autônomo. Ilustrando o argumento com o caso 

Alexander v. FedEx, a autora aponta que os motoristas não queriam o reconhecimento da 

relação de emprego, mas sim que a FedEx não mantivesse alto nível de ingerência sobre a 

autonomia deles. Similarmente, no caso Friendly Cab v. NLRB, a proteção jurídica que adveio 

da decisão judicial que reconheceu a relação de emprego não se traduziu em melhoria: 

Enfatize-se, contudo, por causa das restrições do direito do trabalho e da dicotomia 

empregado-autônomo, que o litígio pelo vínculo de emprego não capturava 

precisamente a visão que [os motoristas] faziam de si mesmos. Eles não queriam que 

o tribunal reconhecesse o vínculo de emprego, queriam era que fosse reconhecido o 

seu status de trabalhadores autônomos contratualmente desrespeitados (DUBAL, 

2017, p. 794, tradução livre). 

O direito individual do trabalho apresenta limitações frente à capacidade institucional 

de grandes agentes econômicos em interferir na efetividade de decisões que objetivem 

implementar reformas sociais, como são as que decidem vínculo de emprego entre entregadores 

e plataformas digitais. Mesmo que o número de acórdãos reconhecendo vínculo de emprego 

fosse alto, isso não garantiria maior proteção jurídica aos entregadores.  
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5 FORMA JURÍDICA DAS PLATAFORMAS DIGITAIS 

Neste capítulo, discutem-se os dados codificados na categoria analítica “Forma jurídica 

das plataformas digitais” (vide Quadro 6 ao final do capítulo 2.3 supra). A análise dos acórdãos 

conduziu à percepção de que, quanto à forma jurídica das plataformas, os principais argumentos 

giram em torno de três temas. São eles: 

● O padrão contratual dos Termos de Uso; 

● O objeto de atividade empresarial das plataformas; 

● O objeto da relação contratual entre plataformas e entregadores.  

 O capítulo está organizado em três seções: uma para cada tema indicado. 

5.1 Padrões e variações contratuais nos Termos de Uso 

Plataformas digitais e entregadores vinculam-se juridicamente por meio de um 

documento intitulado “Termos de Uso”75. Muitos dos acórdãos estudados transcreveram, na 

íntegra ou em parte, os Termos de Uso das plataformas. Pela leitura dos acórdãos, foi possível 

identificar regularidades em cláusulas dos Termos de Uso de diferentes plataformas, que 

sugeriram poder classificá-las nos seguintes tipos: 

● Cláusulas de declaração do exercício da atividade de intermediação; 

● Cláusulas de imputação de responsabilidade pessoal ao entregador; 

● Cláusulas de previsão de normas disciplinares e terminativas; 

● Cláusulas de atribuição de controle de interação às plataformas. 

O contrato pelo qual os entregadores adquirem acesso à plataforma digital, isto é, os 

Termos de Uso, foi assunto rico em discussões sobre a sua legalidade trabalhista. Primeiro, a 

pesquisa constatou uma uniformidade no conteúdo de algumas previsões nos instrumentos 

contratuais de diferentes plataformas. Depois, viu-se algumas variações entre modelos. 

Cláusulas do exercício da atividade de intermediação significam que as plataformas 

declaram, em seus Termos de Uso, que intermediação, não entrega, é a atividade empresarial 

que exercem. Por relevantes que se mostraram, serão tratadas na seção seguinte. 

Cláusulas de imputação de responsabilidade pessoal ao entregador consistem em 

previsões contratuais que formatam juridicamente: o acesso do empregador à plataforma, a 

conduta que deve manter enquanto se mantiver conectado à rede e a responsabilidade que 
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 O instrumento contratual da plataforma iFood, por exemplo, é denominado “Termos e Condições de Uso do 

App” (CÓD. 3); o da Rappi, “Termos e Condições de uso da plataforma” (CÓD. 10). Doravante, os instrumentos 

contratuais existentes entre plataformas e entregadores serão referidos apenas como Termos de Uso. 
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assume perante a plataforma e terceiros durante a prestação do trabalho. As características 

dessas cláusulas podem ser resumidas no seguinte: elas determinam a intransferibilidade do 

perfil digital do entregador a terceiros, marcam de infungibilidade o serviço de entrega ao 

proibirem que o entregador o subcontrate, e impõem responsabilidade ao entregador pelos 

riscos da atividade empresarial.  

Nas cláusulas de previsão de normas disciplinares e terminativas, identificou-se 

prerrogativas contratuais das plataformas para poderem fiscalizar e sancionar a conduta do 

entregador. São as previsões de padrões comportamentais, gerenciamento, monitoramento 

telemático, mensuração de desempenho e de extinção da relação jurídica. O gerenciamento 

tecnológico sobre o trabalho será tratado no Capítulo 6 infra. 

Cláusulas de controle de interação representam prerrogativas às plataformas para 

definirem, dirigirem e terminarem a interação entre o entregador e o solicitante do serviço. 

No aspecto financeiro da interação, especificamente em relação ao pagamento, 

identificou-se duas espécies de cláusulas. Na primeira, o entregador recebe o pagamento pelo 

serviço da plataforma, que, por sua vez, deduz um percentual para remunerar a sua atuação 

negocial como intermediária76. Na segunda, a plataforma não remunera a sua intermediação 

praticando semelhante dedução, mas cobrando de outro tipo de usuário, qual seja: o 

comerciante, tarifas para anunciar os seus produtos digitalmente77. 

No aspecto comunicacional da interação, identificou-se outras duas espécies de 

cláusulas. Na primeira, o entregador interage diretamente com a pessoa jurídica de direito 

privado controladora da plataforma digital. Na segunda, interpõe-se uma pessoa jurídica entre 

o entregador e a plataforma, conhecida como operador logístico78. 

Na primeira, o entregador alega ter prestado serviço diretamente para a plataforma. Esta 

contesta, alegando que é intermediadora de “uma relação tridimensional entre o consumidor, o 
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 Por exemplo, um acórdão proferido em processo movido por um entregador contra a plataforma Rapiddo 

destacou o seguinte trecho do depoimento de uma testemunha: “que a ré fica com 20% da taxa de entrega e o 

entregador com os outros 80%”. Notou-se que essa espécie prevalece nos casos analisados. 
77

 Essa espécie de cláusula é típica da plataforma Rappi. De um dos acórdãos, colhe-se a seguinte passagem: “ao 

entregador é repassado o valor integral pago pelo cliente final, a título de frete, conforme item 10, parágrafo 

terceiro” (CÓD. 10, p. 3). Em outro acórdão, constou o seguinte em relação ao recurso da Rappi: “O lucro recebido 

pela Recorrente é tido mediante os contratos de parceria com os estabelecimentos cadastrados na plataforma 

‘Rappi’, no qual receber um percentual do faturamento total das vendas” (CÓD. 19, p. 17).  
78

 A espécie de interação por meio de operador logístico é própria da plataforma iFood. De um dos acórdãos extrai-

se que há várias formas de desenvolver a atividade de entrega: “(i) entregador nuvem; (ii) entregador de Operador 

Logístico; (iii) entregador vinculado a um Estabelecimento Parceiro; (iv) híbrido: entregador nuvem e/ou 

vinculado a um Estabelecimento Parceiro” (CÓD. 33, p. 8). 
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restaurante/mercado parceiro e o entregador” (CÓD. 19, p. 3), que é: “mera intermediária entre 

entregadores autônomos e interessados em contratar o serviço de entrega” (CÓD. 40, p. 6), que 

é o entregador quem contrata a da plataforma, “não o contrário” (CÓD. 41, p. 6)79. 

Na segunda, há entre o entregador e a plataforma uma pessoa interposta, uma outra 

pessoa jurídica de direito privado, o operador logístico80, que exerce a atividade de entrega. A 

intermediação aí é celebrada entre a plataforma (empresa tomadora do serviço) e o operador 

logístico (empresa prestadora), esta com “com plena capacitação nas atividades de entrega” que 

recebe pedidos e os repassa aos entregadores (CÓD. 33, p. 6). 

Viu-se que ao ser acionada judicialmente pelo entregador quanto à relação de emprego, 

a plataforma denuncia a lide à empresa de operação logística. Quanto à legalidade dessa 

intermediação, as decisões foram dissonantes. 

Um dos acórdãos destacou trecho do depoimento de testemunha, o sócio da empresa de 

operação logística, que depôs em audiência que: “a gente é uma empresa que presta serviços 

para o iFood e a gente faz a intermediação do entregador com a iFood”, que o “contrato do 

ifood tem um monte de páginas e nem cheguei a ler tudo", “mas geralmente o que eu faço é a 

organização da empresa mesmo em negociar as escalas dos operadores”, (CÓD. 36, p. 17-18). 

Outro acórdão destacou que a plataforma se valeu: “de um intermediador cuja ‘sede’ é 

uma residência em bairro pobre de São Paulo” (CÓD. 02, p. 6). 

Similar achado sobre a intermediação praticada entre a plataforma e o operador logístico 

foi descrito no Relatório Anual da Fairwork (2021, online), sobre casos sujeitos à jurisdição das 

Cortes Europeias. Igual relatório do ano anterior (FAIRWORK, 2020, online) aponta que as 

plataformas na África do Sul têm arranjo similar. 

Entre a plataforma e o operador logístico estabelece-se um arranjo de subcontratação, 

de externalização da atividade-fim. O operador logístico torna-se, ele mesmo, um intermediário 

entre o entregador e a plataforma. 

 
79

 O argumento que visa dissociar o serviço de entrega da atividade empresarial de intermediação foi encontrado 

em acórdãos de processos contra todas as outras plataformas; decidiu-se exemplificar apenas com as três 

plataformas acima porque seus processos representam cerca de 85% dos acórdãos analisados. 
80

 Parte dos acórdãos considerou lícita a intermediação com operadores logísticos (CÓD. 13; CÓD. 39, entre 

outros). Outra parte considera o operador logístico pessoa interposta, para encobrir a relação entre a plataforma e 

o entregador (CÓD. 02; CÓD. 33, entre outros). 
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Essa prática pode ser interpretada como uma expressão da tendência de redução de risco 

corporativos (risk shift) e desregulamentação laboral que, segundo Dubal (2017, p. 752), já 

podia ser verificada na onda de gig economy que se iniciou nos EUA na década de 1990.  

Dubal (2017) analisou três grandes disputas do Sistema de Justiça dos Estados Unidos 

da América sobre vínculo de emprego em atividades do setor de transporte na década de 1990, 

e concluiu que as novas plataformas digitais de trabalho sob-demanda combinam o modelo das 

companhias de táxis, em que o motorista recebe por tarefa, com a estratégia da FedEx, de 

atribuir ao motorista a obrigação de assumir risco pela atividade de empresa. 

Assim como as plataformas de serviços sob-demanda de hoje alegam ser meramente 

“empresas tecnológicas” que coordenam, por meios cibernéticos, a interação entre prestadores 

de serviço e consumidores, a empresa de logística FedEx, na década de 1990, já alegava não 

ser empregadora dos motoristas, mas simples intermediador entre um sujeito que queria o 

serviço de entrega e outro que podia fazê-lo (DUBAL, 2017, p. 782-783). 

Dubal (2017, p. 747) também aponta que o caso Alexander v. FedEx foi utilizado pela 

mencionada empresa como um roteiro para remodelar o seu negócio, alterar seus instrumentos 

contratuais e, assim, contornar a proteção que fora garantida pela decisão judicial que 

considerou estes últimos trabalhadores subordinados das primeiras. 

A autora também conta que frente a uma decisão judicial no processo Estrada v. FedEx, 

que impôs a esta a obrigação de reconhecer o status de empregado daquele e dos coautores da 

ação, a empresa adaptou o seu modelo de negócio para contornar a legislação, criando o modelo 

do Independent Service Provider (ISP), em que o motorista que contratava com a FedEx tinha 

a atribuição de gerenciar outros motoristas habilitados a trafegar em rotas predeterminadas. Nas 

palavras da autora, em tradução livre: 

Sob o modelo ISP, motoristas são obrigados a cobrir cinco áreas de serviço. De acordo 

com Beth Ross, principal advogada no caso Alexander, muitos dos motoristas ISP não 

dirigem, ocupam todo o seu tempo gerenciando aquelas rotas. Além de imputar o risco 

e as responsabilidades do negócio a estas “pequenas empresas”, o modelo ISP também 

dá à FedEx uma camada adicional de proteção contra a sindicalização (DUBAL, 2017, 

p. 790). 

Similarmente, veja como um acórdão analisado na presente pesquisa recapitulou a 

instrução processual e o depoimento de testemunha, o sócio da empresa de operação logística 

(CÓD. 36, p. 17, destaques originais). 

O d. magistrado indagou qual é o papel do Senhor entre o Júlio Henrique e o iFood? 

A testemunha respondeu que "a gente é uma empresa que presta serviços para o iFood 

e a gente faz a intermediação do entregador com a iFood". 
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O motorista ISP do caso analisado por Dubal (2017) pode ser comparado ao operador 

logístico encontrado nos acórdãos, na medida em que ambos funcionam como arranjos jurídicos 

de subcontratação do serviço de entrega que visam descaracterizar a relação entre a sociedade 

empresarial que fornece o serviço no mercado e os prestadores de serviço que o executam. A 

diferença, no caso em estudo, parece estar em que as plataformas digitais têm um componente 

tecnológico que é inerente à atividade (vide capítulo seguinte). 

Os dados revelaram uniformidade de formatação contratual das plataformas digitais nas 

cláusulas dos tipos acima identificados, com as variações indicadas nas cláusulas de interação 

financeira e comunicacional. Esse achado de pesquisa permite concluir que o tema judicial em 

análise já encontra sutilezas fáticas que podem interferir na formação de jurisprudência. As 

regularidades nas cláusulas dos tipos acima identificados apontam para um núcleo jurídico que 

pode ser objeto de interpretação judicial uniforme, já as variações de interação financeira e 

comunicacional sugerem dificuldades na uniformização da jurisprudência. 

5.2 Atividade empresarial das plataformas 

Identificou-se duas matrizes decisórias acerca do objeto de atividade das plataformas 

digitais: na primeira, compreendeu-se que a atividade empresarial que exercem é a de 

intermediação; na segunda, que é a atividade de entrega. 

A primeira entende que: a plataforma cadastra o entregador, agencia o serviço e valida 

o contato, funcionando como um ambiente virtual de comércio eletrônico. 

Trata-se, induvidosamente, de relação comercial, derivada de um contrato de 

intermediação da plataforma digital, onde o interessado, após se cadastrar, presta 

serviços de forma autônoma em cumprimento do contrato firmado (CÓD. 26, p. 3) 

A segunda entende que a plataforma: cria o espaço virtual de interação, supervisiona o 

contato entre os agentes econômicos, dirige a prestação do serviço e valida a transação. 

O dissenso na forma de definir a atividade empresarial das plataformas digitais pode ser 

interpretado pela tese de Ost e Kerchove (2002), de substituição do modelo piramidal dos 

arranjos jurídicos modernos pelo modelo dos arranjos jurídicos em rede. No modelo piramidal, 

normas jurídicas são arranjadas hierarquicamente em estrutura linear. No modelo em rede, 

normas jurídicas são arranjadas em uma horizontalidade complexa. 

Na mesma linha vai o argumento de Castells (1999), para quem o estar em rede é 

característica social contemporânea, afirmando que a atividade das plataformas digitais não 

pode ser compreendida em estrutura linear, mas em rede. 
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Plataformas digitais são estruturas de computação que criam uma rede de interação para 

usuários, pares e provedores, que podem empreender uma série de atividades, geralmente 

formando ecossistemas inteiros para a criação e captura de valor. São “locais cibernéticos 

capacitados por algoritmos em que pessoas ou máquinas podem agir e transacionar” e quem 

controla a plataforma captura valor e define os termos em que os outros participam do processo 

de geração de riqueza (KENNEY; ZYSMAN, 2015, p. 2; 11). 

Tratam-se de bases tecnológicas que canalizam a interação e transação de usuários em 

um centro de relações, e o que as distingue de outros tipos de exploração de atividade econômica 

por meio da internet é o seu modelo de negócio, caracterizado pelo acesso e armazenamento de 

uma massa de dados gerada pela conexão dos usuários em rede; sua atuação ativa na mediação 

entre usuários; seu poder de criar, mediar e encerrar a interação (VALENTE, 2019, p. 170). 

Dentre outros tipos de plataformas digitais, há as que criam um ecossistema que 

possibilita a interação dos usuários para compartilhamento de bens ou a prestação de serviços. 

Dentre as plataformas de prestação de serviço, há as que possibilitam a conexão entre usuários, 

mas não gerenciam a prestação do serviço (plataformas de freelancing). Há outras que 

possibilitam a conexão e gerenciam o serviço, acompanhando-o até o final (plataformas sob 

demanda) (DE STEFANO, 2016, p. 3. GROHMANN; QUI, 2020, p. 3). 

Gillespie (2010, p. 347) descreve plataformas digitais como provedores de serviços 

online de conteúdos intermediados, o que supõe que o conteúdo, o objeto do serviço é, ele 

mesmo, intermediado.  

Dentre plataformas que figuram como partes nos acórdãos analisados, de tipo sob 

demanda, a criação de um espaço de interação entre usuários parece ser característica comum. 

Assim, a atividade das plataformas digitais parece se enquadrar na definição de intermediação, 

mas essa não parece ser suficiente para definir sua atividade empresarial. 

Na linha da descrição de van Dijck e Poell (2013, p. 8) as plataformas digitais exercem 

mediação ativa, pois definem como as conexões entre usuários se formam, ao invés de 

simplesmente facilitá-las, ainda que os usuários tenham considerável influência na contribuição 

de conteúdo. 

A análise dos acórdãos mostrou que as plataformas não concluem o seu papel com a 

aproximação dos usuários, pois, na linha do padrão contratual referido na seção anterior, elas 

praticam intermediação, pois: criam o ecossistema para interação; definem critérios mínimos 

de qualidade; estabelecem contato entre usuários. Porém, também praticam entrega, pois: 
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anunciam e se responsabilizam pelo produto transportado; monitoram a atuação do prestador 

de serviço em tempo real; recebem pelo serviço. 

Não há incompatibilidade entre a atividade de intermediação e o contrato de emprego, 

seja aquela a atividade-meio ou atividade-fim da empresa, mesmo em intermediação de mão-

de-obra (terceirização). 

Foi duradoura, na Justiça do Trabalho, a controvérsia da licitude da terceirização, que 

encontrava vedação na súmula nº 331, item I, do TST: “A contratação de trabalhadores por 

empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, 

salvo no caso de trabalho temporário” (BRASIL, 2016, online). 

Entretanto, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 725, nos autos da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324/DF, o STF decidiu que: “É lícita a 

terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de 

emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (BRASIL, 2018a, online). 

Depois disso, ainda permaneceu incerta a possibilidade de terceirização das atividades-

fim, até que em 2020, no julgamento das ADIs 5.735, 5.695, 5.687, 5.686 e 5.685, que 

questionavam a constitucionalidade dos dispositivos legais acrescidos à Lei nº 6.019/74 pela 

Lei nº 13.467/17, o STF decidiu em favor da terceirização da atividade-fim. 

Intermediação não é, por si, atividade incompatível com o contrato de emprego, seja 

atividade-meio ou atividade-fim.  

A intermediação é elemento constitutivo, mas não suficiente para definir juridicamente 

as plataformas digitais sob análise, pois elas têm um componente tecnológico que é ferramenta 

de mediação ativa da transação econômica. 

Carelli (2021) relata que similar controvérsia já foi superada no âmbito da Corte de 

Justiça da Comunidade Europeia, que considerou que a atividade econômica que a plataforma 

digital Uber realmente exerce é a de transporte, não a de tecnologia.  

No presente trabalho, foram identificados vários acórdãos que fizeram expressa 

referência a tal decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, sustentando que o serviço de 

intermediação visa estabelecer conexão entre motoristas e passageiros “deve ser considerado 

indissociavelmente ligado a um serviço de transporte e, por conseguinte, abrangido pela 

qualificação de ‘serviço no domínio dos transportes’”(CÓD. 32, p. 5; CÓD. 23; CÓD. 36). 
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A pesquisa permite concluir que a intermediação e a entrega são dois elementos 

constitutivos da atividade empresarial da plataforma. São duas etapas indissociáveis de um 

mesmo processo de circulação de riqueza montado sobre uma estrutura horizontal complexa. 

É possível afirmar que a tradicional categorização da atividade econômica por setores 

está ficando obscurecida e já não permite bem compreender, em termos econômicos, as 

plataformas digitais. (KENNEY; ZYSMAN, 2015, p. 12). Assim como o final do século XIX 

presenciou a sociedade comercial (corporate) constituir um modelo funcional e organizacional 

da atividade econômica e dos mercados, o século XXI presencia a plataforma digital inovando 

no funcionamento e na organização da economia (ibidem, p. 16). 

Na linha do argumento de Benner (2004, p. 176), pode-se dizer que a rede virtual gerou 

formas de atividade econômica que não podem ser conceituadas apenas segundo os elementos 

característicos da empresa, que não parece ser unidade conceitual suficiente para caracterizar 

juridicamente as plataformas digitais, pois é em função do modelo de negócios, não do tipo de 

atividade empresarial que essas novas formas econômicas do século XXI se diferenciam de 

formas econômicas de períodos históricos anteriores. 

Ainda não foram criadas normas que definem legalmente o regime jurídico das 

plataformas digitais, sendo essa uma discussão que antecede à do vínculo de emprego e que 

parece começar no artigo 966 do Código Civil, que define quem exerce atividade de empresa. 

O artigo 966 do Código Civil caracteriza a atividade empresarial como a atividade 

econômica que é exercida profissional e organizadamente para a produção ou a circulação de 

bens ou de serviços (BRASIL, 2002, online). 

Na linha de interpretação dos resultados, argumenta-se que a intermediação é 

pressuposto sem o qual não se realiza uma subsequente atividade econômica, de modo que deve 

estar contido na definição da atividade empresarial das plataformas digitais, o elemento 

intermediação, em maior ou menor grau. Entretanto, a intermediação não completa a definição 

do objeto da atividade empresarial das plataformas digitais sob análise. É necessário atualizar 

a definição legal da atividade empresarial, ou pensar em um regime jurídico próprio das 

plataformas digitais. 

5.3 Relação contratual entre entregadores e plataformas 

Na jurisprudência dos tribunais pesquisados, não foi possível identificar o que marcou 

a diferença no uso, por parte dos julgadores, das expressões “intermediação de negócio” e 
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“intermediação de trabalho” para denominar o objeto da relação contratual entre entregadores 

e plataformas. É importante refletir sobre essa diferença porque ela tem implicações na 

responsabilidade por obrigações trabalhistas, mesmo antes da questão do emprego.  

Relações contratuais de negócios e relações contratuais de trabalho têm diferentes 

efeitos na alocação do risco da atividade, na possibilidade de co-responsabilizar outros agentes 

econômicos pelo pagamento de obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, e na 

tributação incidente sobre a relação jurídica.  

Em relações jurídicas de negócio, uma parte só assume responsabilidade perante terceiro 

por ato praticado pela outra em exceções legais, se comprovado o cometimento de ato ilícito, 

pois é clara a autonomia das partes contratantes. Já em relações de trabalho, existe previsão 

legal para impor a um contratante a responsabilidade pelo pagamento de obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias de outro. Essa responsabilidade não ocorre apenas na relação de 

emprego. Também ocorre em outras relações de trabalho, por exemplo, na terceirização. 

A terceirização, prevista na Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, hoje disciplinada pelos 

artigos 4º-A e seguintes, com redação dada pela Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, define-

se como a transferência, por parte da sociedade empresarial contratante, tomadora do serviço, 

“da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa 

jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível 

com a sua execução” (BRASIL, 1974, online). 

Em uma relação negocial, em regra, afasta-se do contratante a possibilidade de 

responsabilização por obrigações trabalhistas lato sensu. Já numa relação de trabalho, mesmo 

que terceirizada, o contratante legalmente assume responsabilidade por obrigações trabalhistas. 

Assim, a diferença entre relações de negócio e relações de trabalho é importante porque diz 

respeito à responsabilidade por obrigações legais tributárias e previdenciárias, isto é, pelo custo 

econômico do trabalho. 

Em uma relação de trabalho empregatício, o empregador assume responsabilidade pelas 

seguintes verbas trabalhistas: seguro-desemprego, contribuição ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), piso salarial mínimo e proporcional à extensão e complexidade do 

trabalho, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado, férias remuneradas anuais 

acrescidas de um terço, aviso prévio, seguro desemprego, entre outros81.  
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 Os direitos trabalhistas elencados possuem fundamento legal nos seguintes dispositivos da Constituição Federal: 

artigo 7º, incisos II, III, IV, VIII, XV, XVII, VIII, XV e XXI. A lista de direitos trabalhistas é exemplificativa.  
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Além disso, ainda assume os seguintes tributos: 

a. Contribuição Previdenciária Patronal, cuja alíquota em regra equivale a 20% (vinte por 

cento) da remuneração paga ao empregado por mês82; 

b. contribuição social decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho, cuja alíquota pode 

ser acrescida do Fator Acidentário de Prevenção83; 

c. contribuição destinada às entidades de interesse público do Sistema S84; 

d. contribuição social para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação85; 

e. contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária86. 

Tais obrigações legais atribuídas ao empregador podem ser repassadas a outros agentes 

na cadeia de uma relação de trabalho, por exemplo, ao contratante do trabalho terceirizado, nos 

termos da súmula nº 331 do TST (BRASIL, 2016, online). Entretanto, essas mesmas obrigações 

não atingem o contratante de uma relação de negócio. 

Ao contratante de trabalho, a lei atribui maior carga de obrigações legais redistributivas, 

ante o disposto nos artigos 7º e seguintes (dos direitos sociais nas relações de trabalho), no 

artigo 145 e seguintes (do sistema tributário nacional) e no artigo 195 e seguintes (da seguridade 

social) da Constituição Federal de 1988. Ao contratante de negócio, a responsabilidade legal 

por prestações redistributivas é mais limitada.  

Nos acórdãos analisados, identificou-se incerteza quanto ao objeto da relação contratual 

entre entregadores e plataformas, se de negócio ou de trabalho.  

O argumento decisório que compreende a relação entre o entregador e a plataforma 

digital como uma relação de negócio pode ser considerado um exemplo da tendência de 
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 Contribuição prevista no artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei 

nº 9.876, de 1999. Empresas optantes pelo sistema de tributação simplificada (SIMPLES), previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estão sujeitas a alíquota menor.  
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 Prevista no artigo 22, inciso II, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei nº 9.732, de 

1998. 
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 Previstas no Decreto-Lei nº 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, que foi revogado pelo Decreto-Lei nº 2.318, de 

30 de dezembro de 1986, que manteve as contribuições ao Sistema S.  
85

 Prevista na Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964, que foi revogada pelo Decreto-Lei nº 1.422, de 23 de outubro 

de 1975, que manteve a contribuição. 
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 Prevista no artigo 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 

33/2001. Tal contribuição teve a sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

630.898/RS, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 07 abr. 2021. 
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minimização de custos corporativos, reorganização da força de trabalho e externalização de 

riscos da atividade econômica, conforme argumentado no Capítulo 1 deste trabalho. O 

reconhecimento de relação de negócio ao invés de relação de trabalho visa contornar os 

institutos legais que atribuem responsabilidades redistributivas a agentes econômicos. 

Na linha do argumento de Cavalcante (2019, p. 52), deve-se refletir sobre os aspectos 

positivos da tecnologia nas relações sociais, nos processos de produção e nas relações de 

trabalho sem perder de vista os aspectos negativos que esse mesmo processo de aprimoramento 

tecnológico pode ocasionar nas relações de trabalho. 

O autor dá como exemplos o desemprego tecnológico e a eclosão de doenças 

decorrentes da intensificação e permanente conectividade com o trabalho, ao que acrescemos o 

possível impacto sobre o desfinanciamento do Estado, se as plataformas contornarem as 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais que decorrem da relação de trabalho. 

Além do impacto sobre as obrigações trabalhistas pelo emprego, existe um impacto nas 

atividades redistributivas do Estado, por meio da tributação e do financiamento do sistema 

previdenciário, causado pela diferença entre relação de trabalho e relação de negócio.   
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6 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO POR PLATAFORMA 

DIGITAL 

No tocante às características do trabalho de entrega por plataformas digitais, os dados 

levaram à conclusão de que dois temas são mais relevantes: 1) a flexibilidade da jornada de 

trabalho e 2) o gerenciamento do trabalho por meios telemáticos e algoritmos.  

A flexibilidade da jornada de trabalho do entregador suscitou repetidos debates. 

Percebeu-se dissenso quanto à compatibilidade dessa flexibilidade com o instituto da jornada 

de trabalho e, consequente, com o emprego. Na maioria dos acórdãos, a flexibilidade se mostrou 

a principal razão para o não reconhecimento do vínculo de emprego. Nessa forma de decidir, 

apontou-se que os entregadores planejam e executam suas rotinas segundo os próprios 

interesses, o que seria incompatível com o controle sobre a jornada que, na relação de emprego, 

cabe ao empregador. Por outro lado, a menor parte dos acórdãos compreendeu a flexibilidade 

como uma característica nova de uma relação jurídica tradicional: o emprego.  

Viu-se também que, de modo recorrente, as decisões tiveram de trabalhar com noções 

de telemática e algoritmo sem ter conceitos jurídicos capazes de bem esclarecê-las. Tais noções, 

do campo da ciência da computação, apontam para a necessidade de que o Direito do Trabalho 

aproxime a sua perspectiva epistêmica da interdisciplinaridade, haja vista a difusão de 

ferramentas tecnológicas no gerenciamento do trabalho. 

6.1 Flexibilidade de jornada de trabalho como fenômeno digital 

A iniciativa do entregador em sinalizar sua disponibilidade para receber solicitações de 

serviço e sua prerrogativa de definir dias e horários de trabalho mostraram-se características 

típicas do trabalho por plataformas digitais. 

Tais características traduzem uma flexibilidade de jornada de trabalho que o empregado 

típico não possui, pois, na relação de emprego, em regra, a jornada é determinada pelo 

empregador e ocorre em horários regulares e pré-determinados87. 

A iniciativa de ativação e a definição própria de horário de trabalho – prerrogativas do 

entregador que escolhe quando sinalizar sua disponibilidade para receber pedidos e define, por 

si mesmo, os seus períodos de trabalho – foram consideradas, na maior parte dos acórdãos, 

provas de que as entregas eram realizadas sem subordinação jurídica. A flexibilidade de jornada 
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 Existem as já mencionadas exceções do artigo 62 da CLT, que dizem respeito aos empregados que exercem 

atividade externa, aos que laboram em cargo de confiança e aos que laboram por teletrabalho. 
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de trabalho foi considerada consequência direta do trabalho autônomo, incompatível com o 

emprego ipso facto. 

Verificou-se que a jurisprudência prevalente estabelece uma relação causal entre a 

flexibilidade de jornada do entregador e a presença de autonomia na relação de trabalho. Os 

argumentos desse tipo podem ser ilustrados nas seguintes passagens: 

Reconhece-se a “autonomia dos trabalhos”, considerando o “desempenho da atividade 

no tempo, horário e localização segundo a escolha do prestador de serviço” (CÓD. 6, p. 3). A 

prestação de serviço é “completamente distinta da típica relação de emprego, em que o 

trabalhador está subordinado a uma rígida rotina de determinações e fiscalização” (CÓD. 24, p. 

4). O entregador “trabalhava quando melhor lhe conviesse, decidindo sobre seus horários, local 

de trabalho e aceitando ou rejeitando chamados” (CÓD. 58, p. 4). Ou ainda: 

a prova dos autos demonstrou a plena autonomia do reclamante para escolher a forma 

de execução do labor, os dias e os horários de trabalho e até mesmo os clientes a serem 

atendidos, na medida em que o sistema de acesso à plataforma digital permite ao 

motofretista negar solicitações de entregas e mesmo cancelar as entregas aceitas, em 

total desacordo com as disposições legais acima mencionadas (artigos 2º e 3º da CLT), 

segundo as quais, o empregador é quem dirige a prestação de serviços, dando ordens 

e aplicando sanções, e empregado [é] aquele que se compromete a cumprir as 

determinações do empregador. Não ficou evidenciado que a reclamada tivesse 

exercido quaisquer atos evidenciadores do poder de direção e disciplinar, inerentes à 

figura do empregador. Por outro lado, a completa autonomia do reclamante para 

trabalhar como, quando e com quem quiser, sem qualquer penalidade, é incompatível 

com a pretendida relação de emprego (CÓD. 35, p. 3). 

Essas decisões parecem ter partido do pressuposto de que a subordinação é um estado 

jurídico em que o empregador tem o poder de determinar: “o tempo e o modo de execução 

daquilo que foi contratado” (MARTINEZ, 2018, p. 177, destaque acrescido). 

Critica-se aqui essa interpretação do conceito de subordinação, argumentando-se que a 

determinação sobre o tempo de trabalho está deixando de ser característica regulatória do 

conceito de subordinação e que a flexibilidade de jornada não é consequência direta de um 

trabalho autônomo, é consequência do trabalho prestado no espaço digital. 

Uma característica duradoura da relação de emprego – ao menos do tipo de emprego 

industrial para o qual o contrato individual de trabalho da CLT foi pensado – é o poder do 

empregador de determinar a jornada de trabalho do empregado. No entanto, seguindo as 

alterações estruturais do final da década de 1970: de mundialização do capital, descentralização 

da atividade econômica, deslocalização de plantas produtivas e reestruturação empresarial, 

originaram-se “formas de relação salarial sensivelmente diferentes das que prevaleceram entre 

1950 e 1975” (CHESNAIS, 1996, p. 304). 
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Evoluindo para atuar em redes mundiais, a organização empresarial adotou formas de 

trabalho flexível, não restritas à jornada tradicional. O poder do empregador sobre a dimensão 

temporal e a rigidez da jornada de trabalho, que consistiram em características marcantes do 

começo até meados do século XX, diminuiu e começaram, a partir daí, a surgir formas laborais 

caracterizadas por flexibilidade e atuação em rede. Como aponta Castells (1999, p. 350): “O 

aumento extraordinário de flexibilidade e adaptabilidade possibilitadas pelas novas tecnologias 

contrapôs a rigidez do trabalho à mobilidade do capital. Seguiu-se uma pressão contínua para 

tornar a contribuição do trabalho a mais flexível possível”. 

A rigidez da jornada de trabalho deixou de ser constitutiva da relação de emprego na 

medida em que o processo econômico mais amplo de reestruturação empresarial imprimiu às 

relações laborais uma lógica da flexibilidade. 

Não é preciso recorrer a exemplos de formas laborais que se encontrem na fronteira do 

emprego, como o trabalho por plataforma digital, para identificar essa lógica. Pode-se verificá-

la mesmo em formas contratuais empregatícias, como o trabalho intermitente. 

Até o ano de 2017, não havia previsão legal de contrato de trabalho que previsse um 

tipo de flexibilidade de jornada que dependesse do próprio empregado. Com a Reforma 

Trabalhista – Lei nº 13.467/17 (BRASIL, 2017a, online), instituiu-se o trabalho intermitente88: 

tipo contratual que autoriza o empregado a rejeitar solicitações de serviço89 e a negociar 

trabalho com mais de um contratante90. Sem perder de vista o custo social desta relação laboral 

instável, o trabalho intermitente mudou a correlação de poderes contratuais, entre empregador 

e empregado, na determinação da jornada de trabalho. 

Assim como o intermitente, o trabalho por plataforma digital não demanda controle 

rígido de horário. Assim como o trabalho por plataforma digital, o intermitente se caracteriza 

por garantir certa flexibilidade de jornada ao trabalhador. Ambos se assemelham na medida em 

que sinalizam mudança na correlação de poderes contratuais, entre empregador e empregado, 

 
88

 De acordo com o art. 443, § 1º, da CLT: “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” (BRASIL, 1943, online). 
89

 De acordo com o art. 452-A, § 1º da CLT: “A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do 

contrato de trabalho intermitente” (BRASIL, 1943, online). 
90

 De acordo com o art. 452-A, § 5º, da CLT: “O período de inatividade não será considerado tempo à disposição 

do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes” (BRASIL, 1943, online). 
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quanto à jornada. No entanto, ambos diferem na medida em que um é considerado forma de 

emprego e o outro não.  

Não há uma relação de causalidade entre a flexibilidade de jornada dos entregadores e 

a autonomia na prestação do trabalho porque a flexibilidade é característica que pode ser 

identificada, ainda que em menor medida, no trabalho intermitente, que é modalidade da relação 

de emprego. Em comparação com esta modalidade laboral, o trabalho por plataforma digital 

parece apenas aumentar a margem de liberdade que o trabalhador possui sobre a sua jornada de 

trabalho, e esse aumento deve-se à inserção do trabalho no ambiente digital.  

Para apresentar o argumento, pode-se ilustrar a cadeia econômica de um serviço 

tradicional de entrega da seguinte maneira: 

Ilustração 1: cadeia do serviço de entrega 

 

 

Fonte: criação do autor com o programa CmapTools 

 Na cadeia em ilustração91, o produtor ou fornecedor contrata diretamente com o 

consumidor final uma compra e venda. Em paralelo, pactua com o fornecedor de serviços 

logísticos um contrato de transporte. Este último contrata o trabalho de um entregador para 

efetuar a entrega ao consumidor final. Esquematicamente, o contrato de compra e venda 

escalona um contrato de transporte, que escalona um contrato de trabalho. Os contratos se 

sucedem, hierarquicamente, na cadeia econômica, mas cada um possui polos autônomos de 

imputação de direitos e obrigações. 

 
91

 Há, claro, outras configurações possíveis da cadeia do serviço de entrega. Há produtores/fornecedores que 

possuem meios logísticos próprios. Há fornecedores de serviços logísticos que subcontratam entregas a outras 

empresas do mesmo ramo de atividade. Há consumidores que se responsabilizam pela entrega. Dentre essas 

possibilidades, ilustrou-se o argumento com a cadeia supra porque ela representa uma transação econômica em 

que a atividade de entrega é terceirizada, e esse fenômeno trabalhista compartilha com as plataformas digitais o 

mesmo pressuposto de outsourcing das atividades produtivas. 
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  Diferentemente, com a introdução da plataforma digital, a cadeia do serviço de entrega 

passa a poder ser representada da seguinte maneira: 

Ilustração 2: cadeia do serviço de entrega com a intermediação de plataforma digital 

 
 

Fonte: criação do autor com o programa CmapTools 

Nesta outra ilustração, o agente econômico controlador da plataforma digital contrata 

com o produtor, com o consumidor e com o entregador. A plataforma digital cria uma rede de 

relações multidirecionais que substitui os sucessivos contratos lineares da cadeia do serviço de 

entrega, tornando-se um nexo de interação que cria um arranjo contratual complexo. O contrato 

de compra e venda, o contrato de transporte e o contrato de trabalho do exemplo anterior são, 

todos eles, subsumidos a uma contratação mais ampla, a um metacontrato que supervisiona e 

entrelaça cada relação contratual menor. 

A arquitetura do ambiente virtual parece, ela mesma, acarretar certa liberdade de escolha 

a todos os tipos de usuário da plataforma: produtores podem escolher o que anunciam; 

consumidores, o que desejam comprar; e entregadores podem escolher os pedidos que aceitam. 

A flexibilidade não é inerente ao trabalho autônomo, nem avessa ao trabalho subordinado, é um 

fenômeno que decorre da inserção da relação jurídica no espaço digital. 

A pesquisa permite concluir que a igualação dos agentes econômicos como usuários da 

plataforma é constitutiva de uma liberdade de escolha, de uma flexibilidade, que não tem a ver 

com a natureza jurídica da relação que se estabelece entre cada tipo de usuário e plataforma, 

tem a ver com a configuração digital dessa relação. 

6.2 Gerenciamento tecnológico do trabalho 

A leitura dos acórdãos permitiu identificar duas noções, da ciência da computação, 

sendo discutidas nas lides entre plataformas e entregadores: telemática e algoritmo. 

O uso de meios telemáticos nas relações de trabalho foi iniciado há algumas décadas 

para substituir ou aumentar capacidades laborais, alterar processos de trabalho e automatizar 
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práticas gerenciais. Nesse campo, a tecnologia manifesta-se em ferramentas de planejamento, 

organização e coordenação das atividades, que dão eficiência ao gerenciamento laboral. 

Além disso, com o surgimento do big data e de técnicas de aprendizagem de máquina 

(machine learning), algoritmos adquiriram a habilidade de adaptação a cenários dinâmicos, o 

que fez deles mais do que ferramentas de suporte para processos decisórios, mas sim os próprios 

tomadores de decisões em práticas gerenciais (MӦHLMANN; ZALMANSON, 2017, p. 1). 

A relação entre telemática, algoritmos e práticas laborais é complexa a ponto de ser 

objeto de considerações mais detidas. Apesar disso, a seguir serão indicadas algumas 

inferências que o estudo permitiu fazer. Para mais informações sobre o tema, recomendam-se 

os trabalhos de Autor (2015), Gillespie (2014), Aguiar (2018) e Wood et. al (2019). 

6.2.1 Legalmente vigente, normativamente vazia 

Telemática consiste em uma ciência que se desenvolveu a partir da década de 1990 com 

a expansão de formas remotas de comunicação, que implica no uso de ferramentas de 

monitoramento, instaladas em aparelhos eletrônicos, por exemplo: telefones inteligentes, que 

produzem indicadores para otimizar processos de tomada de decisão e assim maximizar a 

eficiência de operações produtivas. Difere de tecnologias passivas porque não se limita à coleta 

de dados de GPS. Sendo ferramenta de mediação ativa, a telemática se utiliza de dados que 

tornam viável o controle integral de processos logísticos (NEUMANN, 2018). 

Do ponto de vista gerencial, seu uso pode conferir ao empregador um exercício mais 

eficaz do poder diretivo sobre a prestação de trabalho porque o acompanhamento em tempo 

real simplifica os modos de verificação de compliance e diminui custos de transação. 

Nos acórdãos analisados, pôde-se ver a utilização de meios telemáticos de controle, por 

exemplo, em situações como a seguinte: 

Alguns aplicativos de transporte de passageiros inclusive divulgam que vão exigir que 

o motorista, em horários variados e de surpresa, tire uma foto do rosto para que a 

empresa possa verificar, por meio de programas de reconhecimento facial, se a pessoa 

que está prestando serviços naquele momento é, de fato, a pessoa cadastrada nos seus 

sistemas (CÓD. 19, p. 7). 

A expressão “meios telemáticos” foi introduzida na legislação trabalhista por meio da 

Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011, online), que alterou a redação do 

caput do artigo 6º da CLT e nele incluiu um parágrafo, nestes termos (BRASIL, 1943, online): 

Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, 

o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam 

caracterizados os pressupostos da relação de emprego.  
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Parágrafo único. 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. 

Essa alteração legislativa foi originada do Projeto de Lei nº 3.129, de 11 de março de 

2004, da Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado Federal Eduardo Valverde (PT/RO), 

que assim justificou a proposição (BRASIL, 2004, online): 

A revolução tecnológica e as transformações do mundo do trabalho, exigem 

permanentes transformações da ordem jurídica com o intuito de apreender a realidade 

mutável. O tradicional comando direto entre o empregador ou seu preposto e o 

empregado, hoje sede (sic) lugar, ao comando a distância, mediante o uso de meios 

telemáticos, em que o empregado sequer sabe quem é o emissor da ordem de comando 

e controle. O Tele-Trabalho é realidade para muitos trabalhadores, sem que a distância 

e o desconhecimento do emissor da ordem de comando e supervisão, retire ou diminua 

a subordinação jurídica da relação de trabalho. 

Na Câmara, o PL 3129/2004 foi arquivado, desarquivado e remetido ao Senado Federal 

em 2007. Nesta outra casa congressual, tramitou sob a rubrica PLP 102/2007, sob a relatoria do 

senador Casildo Maldaner (MDB/SC). Recebeu parecer favorável na Comissão de Assuntos 

Sociais (CAS), de cuja análise se destaca a seguinte passagem (BRASIL, 2007, online): 

A despeito do fato de nossa legislação trabalhista não dispor de regras sobre o 

teletrabalho, nela encontramos alguns dispositivos que se amoldam a essa forma de 

trabalho. […] 

Todavia, a despeito do fato da doutrina e da jurisprudência já enquadrarem a figura 

do teletrabalho dentro do contrato de trabalho em domicílio, não vemos óbice que o 

teletrabalho seja tratado expressamente em nossa legislação laboral, pois entendemos 

que, para cada forma de trabalho que surge, é importante que o legislador estabeleça 

sua natureza jurídica e determine, é claro, o regime jurídico aplicável. Para tanto, é 

imprescindível que se altere a lei. 

Durante a tramitação da proposição legislativa, a expressão “meios telemáticos” foi 

utilizada como sinônima de teletrabalho92. Tanto na justificativa do PL 3129/2004 quanto no 

Parecer da CAS ao PLP 102/2007, a expressão foi escolhida para representar um tipo de relação 

laboral que não bem representa o gerenciamento tecnológico das plataformas, identificado no 

caso em estudo, para um trabalho externo.  

Essa circunstância relativa à origem da norma jurídica, somada à ausência de 

regulamentação específica, apesar de sua previsão no parágrafo único do art. 6º da CLT, podem 

ser as razões pelas quais a telemática serviu de fundamento para algumas decisões, mas não foi 

decisiva no julgamento do vínculo de emprego.  

 
92

 Este instituto jurídico foi objeto de regulação específica pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, a Reforma 

Trabalhista, que inclui na CLT um capítulo especialmente dedicado ao tema e definiu o teletrabalho no artigo 75-

A e seguintes, como: “a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a 

utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho 

externo”, nos termos do art. 75-B da CLT (BRASIL, 1943, online). 
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Embora a expressão “meios telemáticos” seja relevante na relação de trabalho entre 

plataformas e entregadores, a frontal contrariedade entre as interpretações que recebeu nos 

acórdãos permite argumentar que o artigo 6º da CLT é desprovido de capacidade regulatória 

sobre o trabalho por plataformas digitais. Falta-lhe ulterior regulamentação legal ou infralegal, 

ou elaboração doutrinária, para estar munido de conceitos capazes de caracterizar o 

gerenciamento realizado pelas plataformas como controle por meio telemático. 

Por um lado, a telemática das plataformas foi compreendida como ferramenta de 

organização, impessoal e neutra; por outro, foi compreendida como ferramenta de controle, de 

poder diretivo. Por seu turno, a legislação do trabalho não incorpora noções suficientes para 

identificar o uso de meios telemáticos no gerenciamento do trabalho e, por isso, não permite 

distinguir quando a telemática organiza e quando controla o trabalho.  

Para o trabalho por plataformas digitais, a previsão sobre a telemática contida no artigo 

6º da CLT se mostrou legalmente vigente, mas normativamente vazia.  

6.2.2 Precificar, incentivar e punir 

Como visto na Descrição dos Achados, os dados permitem concluir que os algoritmos 

das plataformas são compostos das operações de precificação, incentivos e punições. A esse 

respeito, veja a seguinte passagem de um acórdão que reconheceu a relação de emprego entre 

a plataforma Loggi e um entregador: 

Como se vê, quando o motofretista não realizava os objetivos inseridos na 

programação do algoritmo, este era penalizado, podendo ficar excluído das 

promoções oferecidas, ser advertido, suspenso ou desligado do aplicativo por decisão 

algorítmica. 

De outro lado, a fim de manter o equilíbrio entre os polos de oferta e de demanda de 

serviços, a reclamada adotava sistema de incentivos, concedendo prêmios 

condicionados ao número de fretes realizados em determinado espaço de tempo. 

Assim, enquanto os prêmios eram implementados como instrumentos de controle 

algorítmico por incentivos; os níveis de desempenho, as avaliações, as taxas de 

aceitação e recusa de solicitações de frete, bem como a exclusão de benefícios, as 

advertências, suspensões e desligamentos automáticos, expressam a faceta do 

controle algorítmico por penalizações. (CÓD. 29, p. 18, destaques originais). 

Recusas a solicitações de entrega podem influir negativamente na atribuição dos 

serviços seguintes. Um acórdão destacou este trecho do depoimento pessoal de um reclamante 

acerca de bloqueio na plataforma iFood: 

"é como eu falei: tinha dia que ocê... dependo do dia, se é um dia de... alta demanda. 

Se não for um dia de alta demanda, cê fica mais ou menos meia hora a uma hora. Se 

for um dia de baixa demanda, ocê nem notificação cê não recebe mais" (CÓD. 59, p. 

5, sic, destaque original). 
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Por outro lado, outro acórdão em processo contra a mesma plataforma baseou-se no 

depoimento de uma testemunha, que afirmou que: 

se o entregador rejeitar a corrida, o sistema automaticamente procura outro mais 

próximo e envia a oferta; que quando há rejeição da corrida, o entregador pode receber 

outra a seguir, sendo que não há bloqueio nem suspensão quando o entregador rejeita 

a corrida, até porque o sistema vai precisar dele (CÓD. 37, p. 4, destaque original). 

Ainda outro acórdão destacou os seguintes trechos do depoimento da testemunha do 

reclamante, acerca do trabalho por meio da plataforma Rappi: “se trabalhasse menos ia ganhar 

menos e baixar de nível”, “não há especificação de horário de trabalho, mas quanto mais 

trabalha mais se mantém no nível” (CÓD. 18 p. 16). 

Apesar de ainda pouco se saber dele, o gerenciamento algorítmico é um novo tipo de 

tecnologia capaz de interferir ativamente no resultado de atividades produtivas. 

Na ciência da computação, define-se gerenciamento algorítmico como práticas de 

supervisão, governança e controle conduzidas sobre processos de trabalho. Softwares de 

algoritmos são alimentados por fluxos de dados que derivam de constante monitoramento e 

avaliação de trabalhadores remotos (MӦHLMANN; ZALMANSON, 2017, p. 2). 

O algoritmo depende de um grande volume diário, constante e em tempo real, de dados 

coletados durante a prestação do trabalho, como, por exemplo: os períodos de ativação, de 

descanso, a quantidade de entregas feitas e recusadas, e após a prestação, com as avaliações 

online, feitas pelos consumidores93. 

A esta produção contínua de dados dá-se o nome de datificação, que consiste na 

“transformação em dados de todos os aspectos da vida em sociedade, colocando os eventos em 

um formato quantificável e permitindo analisar e compará-los, ou seja, transformar as 

atividades cotidianas em informação, essa percebida como nova forma de valor” 

(SANTAELLA; KAUFFMAN, 2021, p. 217). 

As informações produzidas a partir desse constante fluxo de dados possibilitam decisões 

automatizadas, que geram outros dados para o aperfeiçoamento do algoritmo e o ranqueamento 

 
93

 Dos Termos de Uso da plataforma iFood, extrai-se que (CÓD. 33, p. 10): “Os valores a serem pagos pelas 

Entregas serão calculados automaticamente por meio de algoritmo e serão disponibilizados ao Entregador 

juntamente com a oferta de Entrega na Plataforma, para que o Entregador possa, a seu único e exclusivo critério, 

aceitar, recusar ou ignorar a referida oferta. Para cálculo do valor pago pela entrega, o algoritmo poderá levar em 

conta, sem limitação: (i) ponto(s) de coleta(s); (ii) ponto(s) de entrega (s); (iii) distância percorrida; (iv) tempo 

para deslocamento; (v) condições de trânsito e (vi) oferta e demanda”. 
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dos trabalhadores de acordo com indicadores de produtividade. Como argumenta Zuboff (2018, 

p. 20), é a “abrangente textualização do ambiente de trabalho”. 

No trabalho por plataformas, incentivos e punições parecem emular a arquitetura de um 

vídeo-game. Trata-se de um fenômeno que tem sido denominado gamificação, que, segundo 

Oliveira (2021, online), pode ser definido como a tática de “promover o engajamento de 

trabalhadores e consumidores por meio de desafios e competições baseados em desempenho e 

incentivos e, em decorrência disso, obter melhores resultados”. 

As operações algorítmicas de incentivos e punições agem sobre o comportamento dos 

entregadores na forma de um jogo. Subir ou descer de nível, ser premiado por atingir patamares 

de entregas ou por se ativar em horários e locais de maior demanda, ser punido por recusar 

entregas, ser constantemente avaliado, tudo isso é a a substituição do paradigma de comando e 

controle, da relação de trabalho tipicamente fabril, por um novo paradigma ainda não bem 

definido, mas que parece capaz de efetuar um controle ainda mais abrangente e eficaz. 

É possível levantar a hipótese de que o gerenciamento algorítmico constitua um sistema 

impessoal de disciplina semelhante ao que Foucault (1999, p. 164) descreveu como o poder 

característico da modernidade, que contém o: “olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua 

combinação num procedimento que lhe é específico, o exame”. No trabalho por plataforma 

digital, esses elementos parecem se manifestar, respectivamente, no monitoramento telemático 

do trabalho, no ranqueamento dos entregadores segundo produtividade, aptidão e obediência, e 

na constante avaliação de desempenho a que são submetidos, típica de um “controle 

normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir” (ibidem, p. 177). 

Pode-se argumentar que essa característica do trabalho por plataformas digitais está 

relacionada com o argumento de Zuboff (2018, p. 45) de que: “Se o poder já foi uma vez 

identificado como a propriedade dos meios de produção, agora ele é identificado com a 

propriedade dos meios de modificação comportamental”, pois, segundo a autora, a mediação 

por computador deu à tecnologia a capacidade de intervir no comportamento humano. 

Percebeu-se que algoritmos parecem viabilizar o gerenciamento de todo o processo 

logístico, e as operações de incentivos e punições parecem capazes de influenciar o 

comportamento dos entregadores. Contudo, foram inconclusivos a respeito de quais seriam os 

fatores componentes de cada operação e como se relacionam entre si. Embora o presente estudo 

tenha aclarado as operações que compõem o algoritmo, os parâmetros da precificação, 

incentivos e punições permanecem obscuros e opacos. 
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Algoritmos, por ora, têm sido protegidos como segredo industrial. Recentemente, em 

um processo judicial entre um motorista e a plataforma de transporte Uber, uma Vara do 

Trabalho do TRT-1 determinou a produção de prova pericial no algoritmo. A decisão foi 

questionada por meio de mandado de segurança endereçado ao TRT-1, que negou a concessão 

da segurança (BRASIL, 2021f, online). A plataforma, então, requereu a concessão de tutela 

provisória de urgência cautelar incidental ao Tribunal Superior do Trabalho, visando a 

suspensão da determinação de perícia, requerimento que foi aceito pelo TST (BRASIL, 2021g, 

online). Até o presente momento, a decisão continua eficaz e a perícia não foi realizada. 

Considerando a ausência de regulação e a alta competitividade, as plataformas: “são 

raramente motivadas a revelar os critérios dos algoritmos e às vezes são incapazes até mesmo 

de explicar os resultados dos cálculos, criando um ambiente de baixíssima transparência para 

os trabalhadores” (MӦHLMANN; ZALMANSON, 2017, p. 5). 

Quanto ao algoritmo, hoje ele tem sido tratado como segredo industrial, e, por isso, não 

se sabe quais critérios compõem o preço do serviço, os incentivos e as punições. Mostra-se 

necessário que futura regulação imponha transparência às plataformas. É preciso que os 

algoritmos sejam utilizados em espaços digitais colaborativos, dotados de critérios 

transparentes e garantidos pelo devido processo legal. 

Atualmente não há lei que regule o gerenciamento algorítmico da relação de trabalho. 

Existe ao menos um projeto de lei em tramitação, na Câmara dos Deputados Federais, que 

contém previsão destinada a regular o uso de ferramentas algorítmicas no gerenciamento do 

trabalho. Trata-se do PL 4172/2020, de autoria do Deputado Federal Henrique Fontana 

(PT/RS), que dispõe sobre a criação de um novo contrato de trabalho em plataformas digitais 

de transporte individual privado ou de entrega de mercadorias, e prevê o seguinte: 

Art.3º. São condições gerais do contrato de trabalho ora instituído: […] § 5º. Os 

códigos e algoritmos utilizados pelas plataformas digitais devem obrigatoriamente ser 

submetidos regularmente à auditoria, realizada pela inspeção do trabalho e outros 

órgãos especializados de controle do Poder Público, obedecendo, no que couber ao 

disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2020a, p. 2). 

Nota-se que a proposta regulatória não avança na definição jurídica do uso de algoritmos 

no gerenciamento do trabalho, ainda que preveja a sua accountability. 

Do ponto de vista acadêmico, essa constatação aponta para a tarefa de integrar ciência 

jurídica com a ciência da computação, para dar conta de oferecer respostas a uma realidade 

social cada vez mais permeada pela tecnologia da informação e da comunicação, especialmente 

no formato de plataformas digitais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A pergunta que conduziu a pesquisa em direção à fronteira do emprego foi voltada a 

compreender como e com que padrões argumentativos está sendo formada a jurisprudência dos 

TRTs em processos judiciais de vínculo de emprego entre plataformas e entregadores. 

Ao final do trabalho, os achados de pesquisa permitiram identificar que a jurisprudência 

dos tribunais pesquisados está se formando em sentido favorável à tese processual das 

plataformas digitais, apesar de o tema ser novo e ainda relativamente pouco representativo. A 

pesquisa indicou, também, que as partes processuais litigam estrategicamente, com o objetivo 

de influenciar o sentido da regulação jurídica do tema. 

Dos 65 acórdãos analisados, 53 não reconheceram relação de emprego, contra 12 

acórdãos que reconheceram tal relação. Nos dois tribunais que concentram 55 decisões, o TRT-

2 e o TRT-3, o tema já foi decidido ao menos uma vez pela maior parte dos órgãos julgadores 

fracionários. Entretanto, os dissensos argumentativos expostos ao longo do trabalho permitem 

concluir que a jurisprudência não é estável.  

No que diz respeito à litigância, viu-se que a atuação das partes é estratégica: o 

ajuizamento repetido de reclamações trabalhistas por um grupo de advogados sinaliza que a 

litigância tem objetivo de provocar mudança regulatória. Por seu turno, a pactuação de acordo 

à véspera do julgamento é estratégia que sinaliza que as plataformas agem no sentido de 

influenciar a quantidade de decisões potencialmente contrárias a seus interesses.  

Dentro desses contornos, os dados permitiram elaborar os seguintes argumentos quanto 

à formação de jurisprudência e os padrões argumentativos: 

1. Há uma tendência em decidir com base no princípio da intangibilidade do contrato, 

que manifesta uma linha decisória de conservação das cláusulas dos Termos de Uso que regem 

a relação entre plataformas e entregadores, em vez de revisão judicial de seu conteúdo. Os 

Termos de Uso foram interpretados como instrumento jurídico balizado pela autonomia 

privada, não como um contrato regulado, como é o contrato individual de trabalho.  

2. Há incerteza quanto a aspectos da forma jurídica das plataformas digitais, tanto em 

função das uniformidades e variações das características dos instrumentos contratuais delas 

com os entregadores, quanto a respeito do objeto da atividade empresarial das plataformas, que 

ora foi entendida como de intermediação, ora de entrega. 
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Concluiu-se neste trabalho que a intermediação deve estar contida na definição da 

atividade empresarial das plataformas digitais, ainda que não esgote a definição dessa atividade. 

É necessário atualizar a definição legal da atividade empresarial para adequá-la à digitalização 

da economia, ou pensar em um regime jurídico próprio das plataformas digitais. 

Sustenta-se também, que a falta de critérios dogmáticos seguros para diferenciar 

relações de trabalho de relações de negócio tem implicações para além do vínculo de emprego 

e levanta questões sobre os novos arranjos contratuais voltados a contornar obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Pode-se dizer que a questão jurídica entre 

entregadores e plataformas tem transcendência jurídica porque diz respeito à responsabilidade 

empresarial na participação do financiamento da Seguridade Social e do Estado. 

3. Há prevalência do argumento de que o entregador não é empregado porque possui 

flexibilidade de jornada de trabalho. 

Quanto a isso, concluiu-se neste estudo que a flexibilidade da jornada de trabalho do 

entregador não diz respeito ao modo autônomo ou subordinado de trabalhar, mas sim à inserção 

da relação contratual no espaço digital, que altera o controle sobre o tempo, não sobre o modo 

de trabalho. Tempo e modo são duas dimensões distintas da subordinação, e as novas formas 

de trabalho parecem infirmar o poder diretivo patronal sobre aquela dimensão, não sobre esta. 

4. Há ausência de capacidade regulatória do artigo de lei que dispõe sobre meios 

telemáticos porque, em sua origem, diz respeito ao teletrabalho. Há obscuridade na 

compreensão de como o algoritmo calcula o preço do serviço e de como os dados que a 

plataforma coleta durante a prestação do trabalho estruturam incentivos e punições. 

Concluiu-se neste estudo, que o espaço digital constitui uma nova dimensão que 

demanda um esforço de renovação conceitual do Direito do Trabalho. Nela, o gerenciamento 

sobre o tempo não é feito da mesma maneira que ocorre no espaço presencial. Enquanto a 

jornada de trabalho tradicional – analógica – é gerenciada por um indicador temporal contínuo: 

horas, dias ou meses, no trabalho por plataforma o gerenciamento ocorre por tarefa: de entrega 

em entrega, dígito a dígito.  

Interpretadas em conjunto, essas conclusões permitem levantar a hipótese de que o 

Direito do Trabalho está passando por duas mudanças: uma mudança institucional de redução 

da competência da Justiça do Trabalho e uma mudança de característica regulatória do conceito 

de subordinação.  
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Quanto ao primeiro desses argumentos, compreende-se aqui que há, 

contemporaneamente, uma mudança institucional94 na Justiça do Trabalho brasileira, em 

relação ao final do século XX, e que tem por objeto sua competência jurisdicional. 

O contrato individual de trabalho da CLT surgiu como resposta regulatória ao modelo 

de trabalho taylorista-fordista, em que o trabalho ocorre de modo uniforme e padronizado e em 

tempos rígidos e específicos (MARTINEZ, 2017, p. 178). Os elementos legais do emprego 

foram concebidos para representar relações de tipo nitidamente subordinado. Porém, as 

mudanças estruturais que ocorreram mundialmente desde o final da década de 1970 deram 

origem a relações laborais não tão rígidas.  

Desde então, as relações laborais deixaram de ser marcadas por “heterodireção patronal 

forte e constante” (GOULART, 2012, p. 26). O contrato individual de trabalho, desenhado 

juridicamente com vistas a um tipo historicamente determinado de trabalho subordinado, parece 

não dar conta de abranger o tipo laboral do momento histórico presente, que se expressa em 

relações de trabalho cada vez mais heterogêneas e fragmentadas. 

Frente a isso, no Brasil, doutrina e jurisprudência trabalhista passaram a apresentaram 

“teorias reinterpretativas da dependência”, para abranger situações limítrofes entre 

subordinação e autonomia (GOULART, 2012, p. 129-131). 

Em um primeiro momento, tendeu-se a expandir a competência material da Justiça do 

Trabalho por meio de movimentos de subsunção de formas laborais fronteiriças ao estatuto do 

emprego (GOULART, 2012, p. 29). No entanto, conforme argumenta Martins Filho (2020, p. 

34), contemporaneamente o que se tem é a “redução paulatina da competência da Justiça 

Laboral, não obstante as normas constitucionais que a tenham ampliado”. 

Pode-se identificar temporalmente essa mudança institucional com a decisão do 

Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 492, 

em 1992, que retirou da Justiça do Trabalho a competência para julgar relações entre servidores 

públicos e a Administração Pública, fazendo distinção entre a relação contratual de trabalho e 

a relação estatutária do servidor público. Desde então, outros movimentos reduziram a 

 
94

 Instituições são “procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais e oficiosas inerentes à estrutura 

organizacional da comunidade política” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 196), que derivam de contextos sociais e 

políticos mais amplos e podem ser compreendidas como o “legado de processos históricos concretos” (THELEN, 

1999, p. 382). Movimentos institucionais aqui são compreendidos como alterações que derivam da prática, do 

funcionamento ou da estrutura dos tribunais pesquisados e que, no presente caso, podem auxiliar a explicar o 

resultado dos julgamentos. 
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competência da Justiça do Trabalho sobre temas como: a prestação de serviços e a 

complementação da aposentadoria (MARTINS FILHO, 2020, p. 36). 

Em seu texto, Martins Filho (2020, p. 38) aponta que a redução de competência decorre 

de decisões do Supremo Tribunal Federal para evitar “excessos protetivos” (sic) da Justiça do 

Trabalho. Nesta dissertação, argumenta-se que a redução de competência da Justiça do Trabalho 

também está ocorrendo de motu proprio: como visto nos acórdãos analisados, ela está deixando 

de reinterpretar a subordinação com o objetivo de proteger juridicamente relações laborais 

fronteiriças ao emprego para, ao contrário, adotar interpretação que rejeita enquadrar uma nova 

relação laboral fronteiriça na proteção legal ao trabalho subordinado. 

No Brasil, desde o final do século XX, o emprego dependeu de renovadas teorias 

reinterpretativas da subordinação para manter a sua própria estabilidade institucional. 

Atualmente, embora permaneçam vigentes as normas jurídicas que o conformam, o emprego 

parece não possuir a mesma força normativa porque estabilidade institucional “depende não só 

da continuidade das normas em si, mas também dos modos pelos quais são representadas na 

prática” (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 13).  

A tendência contratualista identificada na jurisprudência dos tribunais pesquisados pode 

ser interpretada como uma manifestação de mudança institucional na Justiça do Trabalho, que 

se verifica contemporaneamente, no sentido de redução de sua competência95.  

Ademais, os argumentos decisórios usados para responder à questão da flexibilidade de 

jornada de trabalho levaram à conclusão de que há uma mudança de característica regulatória 

do conceito de subordinação, no tocante à dimensão temporal do trabalho. 

Classicamente definida como relação hierárquica contratual que dá ao empregador 

controle sobre o tempo de trabalho, a subordinação jurídica parece não conseguir regular o 

trabalho por plataforma digital porque este rompe com o paradigma do controle do empregador 

sobre a jornada do empregado. No trabalho por plataforma digital, a jornada ocorre em fluxos 

temporais de trabalho irregulares, não bem-definidos.  

O conceito de subordinação, em sua formulação tradicional, perde a capacidade de dar 

conta de relações de trabalho novas, pois sua doutrina, instituições e “esforços dogmáticos” 

foram voltados a uma forma laboral que gradativamente se esvai (GOULART, 2012, p. 173). 

Na linha do argumento de Oliveira (2007, p. 130), a “lição constatada é que o critério da 

 
95

 Nos acórdãos analisados, um deles acolheu a tese de incompetência, suscitada pela plataforma Loggi, para 

deslocar o julgamento do processo para a Justiça Comum estadual (CÓD. 52). 
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subordinação jurídica tem operado frente às novas relações de trabalho pós-fordistas uma 

dinâmica de exclusão da proteção”.  

Na pesquisa, a flexibilidade de jornada do entregador apresentou-se como a mais 

evidente distinção entre o trabalho por plataforma e a relação de emprego tradicional. Essa 

diferença aponta para uma mudança de característica, uma transição regulatória do conceito de 

subordinação, que pode ser identificada, no Brasil, ao menos desde a Reforma Trabalhista. 

Para elaborar esse raciocínio, pode-se traçar um paralelo com uma mudança na relação 

de emprego que se operou no Direito do Trabalho brasileiro, em meados do século XX, com a 

instituição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

O contrato individual de trabalho foi criado para representar relações laborais 

temporalmente bem definidas e duradouras. Historicamente, o empregado já teve o direito de 

“não ver desfeito o contrato de trabalho em virtude de ato unilateral do empregador, senão 

mediante mútuo consenso” (MARANHÃO in SÜSSEKIND et. al, 2005, p. 237). Era o que se 

chamava direito à estabilidade, que, até a década de 1960, chegou a ser considerado elemento 

da relação de emprego. 

A estabilidade deixou de constituir elemento da relação de emprego quando, em 1966, 

promulgou-se a Lei nº 5.107/66, que criou o FGTS como regime de transição (MARANHÃO, 

2005, p. 237-238). O FGTS provocou mudança no aspecto temporal da relação empregatícia e 

tornou obsoleta a estabilidade como conceito capaz de caracterizar o emprego em geral96. 

Essa mudança fez com que os antes estáveis laços contratuais laborais passassem a ser 

apenas duradouros, mas passíveis de resilição. Desde então, outras mudanças na legislação 

aconteceram no mesmo sentido de mitigação da durabilidade do contrato de trabalho, como, 

por exemplo, a Lei nº 6.019/74, que instituiu o contrato de trabalho temporário e a terceirização. 

Em um momento histórico mais próximo, com a Reforma Trabalhista de 2017, houve ainda a 

mudança promovida pelo trabalho intermitente, que parece ter feito daqueles mesmos laços – 

em princípio, estáveis, depois, duradouros – agora descontínuos.  

 
96 Sabe-se que ainda existem outras hipóteses de estabilidade no emprego, tanto previstas em normas legais do 

direito estatal quanto em normas coletivas do direito sindical. O ponto aqui é que, em um outro momento histórico, 

a estabilidade foi conceito representativo das relações de emprego em geral, mas, há tempos, deixou de sê-lo em 

razão de mudanças estruturais como as descritas por Chesnais (1996). 
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Nesta linha de raciocínio, é possível identificar uma sequência de alterações nas relações 

de trabalho que apontam na direção de uma mudança de característica regulatória do conceito 

de subordinação, que deixa de ocorrer com base no tempo de trabalho. 

Se por um período histórico o contrato individual de trabalho conferiu ao empregador 

poderes para a disciplina integral do tempo e do modo da prestação de trabalho do empregado, 

atualmente há formas laborais que rompem com esse consenso pré-estabelecido quanto ao 

controle do tempo. 

O controle sobre o tempo de trabalho está deixando de ser elemento constitutivo da 

subordinação para caracterizar as novas formas laborais. Paralelamente, o gerenciamento 

tecnológico sobre o trabalho está se mostrando importante o bastante para evidenciar que a 

análise dos elementos que legalmente definem o vínculo de emprego não pode mais ser feita só 

com base nos artigos 2º e 3º da CLT, mas deve também abarcar o artigo 6º da CLT, embora 

esta norma careça de nitidez regulatória e conceituação doutrinária. 

Este trabalho tomou como ponto de partida o questionamento sobre a possibilidade de 

ainda se discernir as relações de trabalho tão somente com base nas noções de subordinação e 

autonomia. A fronteira entre esses institutos, tão bem-demarcada pelos muros da fábrica, 

quando estes representavam o cenário típico do sistema de produção, começou a se alterar 

quando o mundo do trabalho passou a contar com menos muros fabris e mais escritórios e 

vitrines. Ao longo das últimas décadas do século XX, o setor de serviços, impulsionado pelas 

tecnologias da informação e da comunicação, criou formas de trabalho com hierarquias cada 

vez mais complexas, confundindo a fronteira entre subordinação e autonomia. Nesta etapa do 

século XXI, as plataformas digitais, orientadas pela lógica da rede, parecem levar ao ápice a 

contradição entre as novas formas produtivas e as velhas formas de regulação laboral, 

transfigurando a fronteira do emprego. 

Se antes o modelo produtivo organizava as formas de trabalho de maneira tão 

verticalizada que a subordinação entre empregador e empregado era evidente, no modelo 

produtivo de hoje organizam-se as formas de trabalho de modo complexo e difuso. Nessas 

novas formas, o desprendimento dos controles rígidos de horário maximiza a independência 

funcional do empregado a ponto de aproximá-lo do trabalho autônomo, mas, por outro lado, o 

gerenciamento tecnológico sobre o trabalho leva a direção sobre processos laborais a uma 

eficiência inédita, monitorada ininterruptamente e em tempo real.  

Quanto ao emprego? Quanto a ele, aqui repete-se uma importante pergunta: 
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por que razão as formas comunitárias produzidas pela indústria capitalista seriam mais 

sólidas que qualquer outro produto capitalista? Não seria o caso de essas coletividades 

se revelarem, como tudo o mais, apenas temporárias, provisórias, condenadas à 

obsolescência? (BERMAN, 1986, p. 136). 

Enquanto as forças de permanência institucional lutam contra uma ainda indefinida 

força de mudança, as interpretações judiciais sobre o enquadramento jurídico do trabalho por 

plataforma digital mostram-se incapazes de criar consenso. O dissenso, bem-representado nos 

acórdãos analisados, faz desconfiar da arena judiciária como um locus capaz de superar o 

anacronismo entre a proteção regulatória vigente e as novas relações de trabalho. 

Já foi afirmado anteriormente que a presente dissertação parte do pressuposto de que a 

proteção regulatória sobre as relações de trabalho segue uma tendência de flexibilização. 

Critica-se, aqui, essa tendência. Compartilha-se a preocupação dos que se importam com a 

dignidade das condições de trabalho e rejeitam a desregulação jurídica do trabalho. Porém, a 

relação de emprego é um produto do capitalismo industrial que, sob a ótica deste estudo, é 

insuficiente para caracterizar o trabalho por plataforma digital.  

Entre o presente e o futuro, subordinação e autonomia parecem se mesclar para formar 

um novo tipo de relação de trabalho. A inegável flexibilidade do trabalho por plataforma digital 

não desfaz a lógica de subordinação, já que ficam sob a direção da plataforma as ferramentas 

tecnológicas, gerenciais e financeiras sem as quais o serviço de entrega por aplicativo, 

simplesmente, não acontece. O que aquela flexibilidade desfaz é o controle sobre tempos 

contínuos de trabalho. E isto é uma mudança significativa na conceituação do trabalho 

subordinado. 

Esta dissertação identificou que na fronteira do emprego com o trabalho autônomo há 

um enclave. Esse enclave parece tomar forma de um tipo de trabalho ainda indefinido, que pode 

ser denominado de relação de trabalho em rede. Nessa relação, misturam-se um modo 

subordinado de prestação de serviço (o gerenciamento tecnológico) com um tempo de trabalho 

autônomo (flexibilidade de jornada de trabalho) para formar uma nova relação laboral que 

ocorre por meio de uma plataforma digital que intermedia e oferece outro serviço – no caso, o 

serviço de entrega – a usuários ligados em rede à internet. 

Na fronteira do emprego, parece surgir uma categoria de identificação mais maleável. 

A identidade do trabalho de entrega por plataforma digital parece ser mais bem descrita por 

características ainda não institucionalizadas. 

*  
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https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00102217120205030183
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CÓD. 45. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.Recurso ordinário em rito 

Ordinário.0100600-21.2017.5.01.0021 Rio de Janeiro 12/12/2018 Relator(a): PJe Consulta 

processual. Disponível em: https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-

processo/01006002120175010021 Acesso em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 46. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.Recurso ordinário em rito 

Ordinário.0100831-34.2017.5.01.0058 Rio de Janeiro 14/12/2018 Relator(a): Rildo 

Albuquerque Mousinho de Brito PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/01008313420175010058 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 47. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.Recurso ordinário em rito 

Ordinário.0100723-35.2017.5.01.0048 Rio de Janeiro 14/05/2019 Relator(a): PJe Consulta 

processual. Disponível em: https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-

processo/01007233520175010048 Acesso em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 48. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0020840-68.2019.5.04.0021 Porto Alegre. 28/09/2020 Relator(a): Brigida 

Joaquina Charão Barcelos PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt4.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00208406820195040021 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 49. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.Recurso ordinário em rito 

Ordinário.0000566-71.2020.5.09.0001 Curitiba.25/06/2021 Relator(a): Luiz Eduardo Gunther 

PJe Consulta processual. Disponível em: https://pje.trt9.jus.br/consultaprocessual/detalhe-

processo/00005667120205090001 Acesso em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 50. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.Recurso ordinário em rito 

Ordinário.0002168-89.2017.5.09.0652 Curitiba.28/07/2020 Relator(a): Benedito Xavier da 

Silva PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt9.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00021688920175090652 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 51. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0000369-62.2020.5.09.0019 Curitiba.02/06/2021 Relator(a): Claudia Cristina 

Pereira PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt9.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00003696220205090019 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 52. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0000624-35.2020.5.10.0102 Brasília. 30/06/2021 Relator(a): José Ribamar 

Oliveira Lima Júnior PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/01006002120175010021
https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/01006002120175010021
https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/01008313420175010058
https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/01007233520175010048
https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/01007233520175010048
https://pje.trt4.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00208406820195040021
https://pje.trt9.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00005667120205090001
https://pje.trt9.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00005667120205090001
https://pje.trt9.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00021688920175090652
https://pje.trt9.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00003696220205090019
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https://pje.trt10.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00006243520205100102 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 53. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.Recurso ordinário em rito 

Ordinário.0011740-41.2019.5.18.0008 Goiânia. 01/06/2020 Relator(a): Eugenio Jose Cesario 

Rosa PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt18.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00117404120195180008 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 54. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0024036-45.2019.5.24.0003 Campo Grande. 15/02/2021 Relator(a): João de 

Deus Gomes de Souza PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt24.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00240364520195240003 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 55. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.1001344-04.2019.5.02.0373 São Paulo.27/04/2021 Relator(a): Gabriel Lopes 

Coutinho Filho PJe Consulta processual. Disponível em: Consulta Processual - TRT-2 

Acesso em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 56. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.Recurso ordinário em rito 

Ordinário.1001100-71.2019.5.02.0051 São Paulo.06/05/2021 Relator(a): Silvia Almeida 

Prado Andreoni PJe Consulta processual. Disponível em: Consulta Processual - TRT-2 

Acesso em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 57. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.1000581-41.2020.5.02.0446 São Paulo.14/05/2021 Relator(a): Rodrigo Garcia 

Schwarz PJe Consulta processual. Disponível em: Consulta Processual - TRT-2 Acesso em: 

05 maio 2022.  

 

CÓD. 58. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.Recurso ordinário em rito 

Ordinário.1001459-65.2019.5.02.0004 São Paulo.09/06/2021 Relator(a): Sonia Maria de 

Barros PJe Consulta processual. Disponível em: Consulta Processual - TRT-2 Acesso em: 

05 maio 2022.  

 

CÓD. 59. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0010458-24.2020.5.03.0113 Belo Horizonte.27/05/2021 Relator(a): Marcos 

Penido de Oliveira PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00104582420205030113 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 60. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0010753-85.2020.5.03.0105 Belo Horizonte.28/04/2021 Relator(a): Rodrigo 

Ribeiro Bueno PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt10.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00006243520205100102
https://pje.trt18.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00117404120195180008
https://pje.trt24.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00240364520195240003
https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/10013440420195020373
https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/10011007120195020051
https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/10005814120205020446
https://pje.trt2.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/10014596520195020004
https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00104582420205030113
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https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00107538520205030105 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 61. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0010193-67.2021.5.03.0022 Belo Horizonte.04/06/2021 Relator(a): Rosemary 

de Oliveira Pires Afonso PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00101936720215030022 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 62. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0010702-37.2020.5.03.0182 Belo Horizonte.30/04/2021 Relator(a): Cristiana 

Maria Valadares Fenelon PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00107023720205030182 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 63. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0010575-51.2020.5.03.0004 Belo Horizonte.26/05/2021 Relator(a): Maria Stela 

Álvares da Silva Campos PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00105755120205030004 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 64. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0010694-76.2020.5.03.0015 Belo Horizonte.12/05/2021 Relator(a): Ricardo 

Marcelo Silva PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00106947620205030015 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

 

CÓD. 65. BRASIL.Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.Recurso ordinário em rito 

Sumaríssimo.0010694-60.2020.5.03.0182 Belo Horizonte.28/04/2021 Relator(a): Fernando 

Luis Gonçalves Rios Neto PJe Consulta processual. Disponível em: 

https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00106946020205030182 Acesso 

em: 05 maio 2022.  

https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00107538520205030105
https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00101936720215030022
https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00107023720205030182
https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00105755120205030004
https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00106947620205030015
https://pje.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00106946020205030182
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APÊNDICE - Tabela de informações dos acórdãos analisados
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Link de acesso: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G2xPTGOevZXNvqF0mL9G5Z5ht7g0RTp7XzTxr

WDPIhs/edit?usp=sharing. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G2xPTGOevZXNvqF0mL9G5Z5ht7g0RTp7XzTxrWDPIhs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G2xPTGOevZXNvqF0mL9G5Z5ht7g0RTp7XzTxrWDPIhs/edit?usp=sharing

