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RESUMO 
 
A inserção do trabalho via plataformas digitais se configura de forma diferenciada em 
face das características de cada mercado de trabalho e sistema normativo em que se 
insere. Assim, o trabalho sob demanda via plataformas digitais se desenha de maneira 
específica no contexto brasileiro. Ademais, esta modalidade de trabalho é, de forma 
geral, classificada juridicamente como trabalho por conta própria, prevalecendo a 
acepção de que a relação de trabalho entre os trabalhadores e as plataformas não 
cumpre com os requisitos da caracterização do vínculo de emprego. Tais 
trabalhadores, portanto, dentro da sistemática do Direito do Trabalho, que adota a 
divisão dicotômica entre empregados e não empregados como critério de acesso a 
direitos, restam à margem da proteção social que se liga ao exercício do trabalho e 
ao ato de se trabalhar subordinadamente. A pandemia da Covid-19 – que deu causa 
à classificação da atividade de entregas sob demanda como essencial e intensificou 
o trabalho da categoria – se insere como um evento para a análise concreta da 
precariedade do trabalho dentro da sistemática classificatória dualista. Embora sejam 
agravantes, a inserção das plataformas digitais e o contexto pandêmico, entretanto, 
não são causa da exclusão histórica da proteção ao trabalho no Brasil. A partir dessa 
análise, e sem deixar de se considerar viável e oportuna a congregação de outros 
instrumentos jurídicos voltados à proteção do trabalho via plataformas digitais, o 
presente estudo aponta para a necessidade de adoção de uma releitura ampliada do 
Direito do Trabalho. A proposição se destina a estender, para além da moldura do 
emprego, garantias aos trabalhadores sob demanda via plataformas sem que estes 
tenham de ser considerados como empregados nos moldes tradicionalmente 
adotados. Ainda, defende-se, dentro dessa construção, a imperiosidade da 
participação ativa de tais trabalhadores enquanto sujeitos aos quais tais propostas se 
destinam.  
 
 
Palavras-chave: trabalho sob demanda via plataformas digitais; entregadores sob 
demanda via plataformas digitais; Direito do Trabalho; pandemia do COVID-19; 
assalariamento; 



ABSTRACT 
 
The insertion of work via digital platforms is configured in a different way in view of the 
characteristics of each labor market and normative system in which it is inserted. 
Therefore, work on demand via digital platforms is designed in a specific way in the 
Brazilian context. Furthermore, this type of work is, in general, legally classified as self-
employment, with the prevailing meaning that the employment relationship between 
workers and platforms does not meet the requirements of the characterization of the 
employment relationship. Such workers, therefore, within the Labor Law system, which 
adopts the dichotomous division between employees and non-employees as a criterion 
for accessing rights, remain outside the social protection that is linked to the exercise 
of work and the act of working subordinately. The Covid-19 pandemic – which gave 
rise to the classification of the on-demand delivery activity as essential and intensified 
the work of the category – is inserted as an event for the concrete analysis of the 
precariousness of work within the dualistic classification system. Although they are 
aggravating, the inclusion of digital platforms and the pandemic context, however, are 
not the cause of the historical exclusion of labor protection in Brazil. Based on this 
analysis, and without failing to consider the bringing together of other instruments 
aimed at protecting work via digital platforms as viable and opportune, the present 
study points to the need to adopt an expanded reinterpretation of Labor Law. The 
proposal is intended to extend, beyond the employment framework, guarantees to 
workers on demand from the platforms without having to be considered as employees 
in the traditionally adopted molds. Moreover, it defends, within this construction, the 
imperative of the active participation of such workers as subjects to which such 
proposals are intended. 
 
 
Keywords: on-demand work through digital platforms; on-demand deliverers through 
digital platforms; Labor Law; COVID-19 pandemic; salaried work;
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 
 

O trabalho prestado via plataformas digitais reconfigura as relações de trabalho, 
redesenhando, em parte, as formas de se trabalhar e a organização do trabalho, sem, 
contudo, deixar de refletir continuidades no que diz respeito ao trabalho e sua 
regulação.  

Tais retomadas e reconfigurações se articulam e se desenvolvem de maneiras 
diversas de acordo com as configurações dos mercados de trabalho e dos sistemas 
normativos trabalhistas em que se inserem. Partindo-se dessa premissa, pode-se 
afirmar que as especificidades do contexto brasileiro influem no que diz respeito aos 
impactos do trabalho via plataformas digitais.  

No Brasil, a ausência de efetiva implementação do assalariamento – definido, 
neste trabalho, de acordo com a conceituação proposta por Robert Castel (2010) e 
essencialmente ligado ao modo de produção capitalista e industrial – enquanto 
modelo que se caracteriza por condições específicas no que diz respeito à regulação 
do trabalho e à relação desta com o Estado, não tornou possível a constituição de um 
sistema efetivo e amplamente adotado de proteção social do trabalho, de forma que 
grande parcela dos trabalhadores restou, historicamente, à margem do sistema de 
garantias sociais interligado ao trabalho, destinado àqueles enquadrados como 
empregados.  

Dentro deste contexto, o trabalho sob demanda via plataformas digitais, objeto 
do presente estudo, é classificado pelas plataformas como trabalho por conta própria, 
ou seja, não subordinado, posicionamento majoritariamente compartilhado, 
atualmente, a despeito de posicionamentos diversos, pelo Poder Judiciário, 
prevalecendo a acepção de que a relação de trabalho entre os trabalhadores e as 
plataformas não cumpre com os requisitos da caracterização do vínculo de emprego.  

Neste cenário, a possibilidade de laborar através das plataformas digitais sem 
regulação estatal e acesso a direitos se insere no mercado de trabalho brasileiro como 
catalizador da ampliação do trabalho excluído dos direitos garantidos aos 
empregados. 

Dentro desta conjuntura, a pandemia da COVID-19, que chegou ao Brasil no 
início do ano de 2020, a despeito de evidenciar a relevância social do trabalho dos 
entregadores sob demanda via plataformas digitais, elevando, via legislativa, tal 
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atividade ao patamar de atividade essencial, tornou ainda mais evidente a 
precariedade de seu exercício.  

Em razão do crescimento da demanda de entregas decorrente da necessidade 
de manutenção do isolamento social – como forma de prevenção do contágio da 
infecção pelo COVID-19 – e da ampliação do trabalho de entrega via plataformas 
digitais – que se interliga, também, ao contexto pandêmico de diminuição dos 
empregos – intensificou-se o trabalho da categoria e reduziu-se a remuneração.  

Além disso, as medidas de proteção à saúde e ao meio ambiente do trabalho, 
tidas como ainda mais essenciais durante a pandemia, foram escassas e insuficientes 
e as possibilidades de afastamento remunerado do trabalho em caso de infecção por 
COVID-19 extremamente dificultadas.  

A pandemia do COVID-19 se coloca, então, analogicamente, como uma 
substância de contraste que permite uma visualização mais detalhada, possibilitando, 
no que diz respeito ao trabalho sob demanda via plataformas digitais, o exame 
clarificado da precariedade de seu exercício, a despeito de sua relevância social, 
também evidenciada pelo contexto pandêmico.  

A análise do enlace entre precariedade do trabalho sob demanda via plataformas 
digitais e sua classificação jurídica enquanto trabalhadores por conta própria dentro 
de um modelo dicotômico excludente, realçada pelo contexto pandêmico, é, assim, de 
grande valor.  

Assim, mediante um estudo interdisciplinar, através de análise de dispositivos 
legais, revisão bibliográfica nos campos do direito e da sociologia, análise de dados 
oficiais e exame de decisões judiciais, é possível, então, compreender em que medida 
a divisão dicotômica entre empregados e não empregados como filtro para o acesso 
a direitos ligados ao trabalho no ordenamento jurídico brasileiro, contexto no qual o 
assalariamento efetivamente implementado não se fez realidade, favorece a situação 
de precariedade da atividade sob demanda via plataformas digitais, estabelecendo-se 
o contexto pandêmico como espelho. 

Uma vez vencida a análise contextual, o trabalho visa contribuir para a 
construção do debate acerca das possibilidades de proteção do trabalho da categoria 
através da adoção da compreensão do Direito do Trabalho a partir de uma concepção 
ampla, que se estende para além da proteção do emprego, sem deixar de considerar 
oportuna a congregação da proposta com outros instrumentos jurídicos de garantia 
de direitos. 
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Ademais, considerando-os como os efetivos destinatários das diversas 
propostas discutidas a respeito da temática e sem deixar de considerar, também, a 
heterogeneidade do trabalho via plataformas digitais, propõe-se pela inclusão política 
através da organização dos trabalhadores sob demanda via plataformas digitais na 
construção das formas de se garantir direitos ligados ao trabalho, em sentido amplo.    
 
1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 
A presente pesquisa foi dividida em três capítulos: Regulação do trabalho sob 

demanda; A pandemia do COVID-19 como substância de contraste; Desafios do 
Direito do Trabalho. Ademais, inicia-se com essa introdução que se divide em 
justificativa e relevância do tema e delimitação do tema. E, por fim, são expostas as 
conclusões a partir do estudo realizado.  

O primeiro capítulo apresenta um panorama a respeito do trabalho sob demanda 
via plataformas digitais dentro do âmbito das configurações do trabalho e do sistema 
normativo brasileiro em razão de suas características inerentes, evidenciando-se as 
discussões a respeito do enquadramento jurídico do trabalho da categoria e suas 
implicações no que diz respeito à classificação jurídica dicotômica entre empregados 
e não empregados enquanto critério de acesso a direitos que se ligam ao trabalho. 

A elaboração deste capítulo decorre da necessidade premente de situar a 
análise do trabalho sob demanda via plataformas digitais dentro do contexto brasileiro 
e, mais especificamente, do sistema normativo trabalhista brasileiro como premissa 
para o exame das proposições para o acesso destes trabalhadores aos direitos 
ligados ao trabalho. E, ainda, da necessidade de contextualizar acerca dos debates 
judiciais e doutrinários a respeito de sua qualificação jurídica. 

Ressalte-se que são citadas, como fonte de pesquisa, visando-se uma 
compreensão mais ampla, e atentando-se à pertinência contextual, teorias elaboradas 
por autores estrangeiros a partir da análise do trabalho via plataformas digitais como 
um todo, e não somente no contexto brasileiro. Contudo, partindo-se da ideia de que 
teorias estrangeiras não devem ser desprezadas no que diz respeito à adoção de 
conceitos ou teses, mas sim utilizadas com cautela para o delineamento do cenário 
brasileiro, na elaboração deste texto, tomou-se o cuidado de expor pontos de vista de 
forma abrangente a respeito das temáticas tratadas, sempre que oportunos, e 
seguidos de esclarecimentos e delimitações no sentido de situá-los enquanto 
pertinentes para a análise do contexto jurídico trabalhista brasileiro.   
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Uma vez vencido o primeiro tópico, o segundo capítulo tem por objetivo expor a 
respeito das análises realizadas no tocante ao trabalho dos entregadores sob 
demanda via plataformas digitais no contexto brasileiro durante a pandemia do 
COVID-19 enquanto retrato da precariedade do trabalho e ausência de acesso a 
direitos que se ligam ao trabalho em estrita ligação com seu enquadramento jurídico, 
analisado no primeiro capítulo.  

O contexto pandêmico serve de contraste para a análise de inúmeras questões 
relacionadas ao trabalho de modo geral, e, no caso do trabalho de entregas via 
plataformas digitais, elevado a serviço essencial durante o período e, em decorrência 
dos relevantes impactos e elucidações causados pela pandemia no que diz respeito 
à precariedade do trabalho da categoria, o exame contextual se faz incontornável. 

Cabe ressaltar, neste ponto, que os dados citados neste segundo capítulo foram 
extraídos de fontes e pesquisas oficiais e tratados, elaborando-se gráficos para melhor 
visualização no que diz respeito a este texto, sem que, contudo, tenham sido colhidos 
com a finalidade de elaboração do presente trabalho. No que diz respeito aos dados 
já anteriormente tratados, foram apontados os autores de sua elaboração. 

Ainda, importante destacar que se optou por não citar em apartado decisões 
judiciais, de forma que as contribuições decorrentes da análise de jurisprudência 
serão sempre citadas quando necessárias à elucidação das discussões formuladas. 

Foi, ainda, analisada, para a escrita deste capítulo, a normativa estatal 
relacionada ao trabalho de entregas via plataformas digitais durante a pandemia do 
COVID-19, revelando-se sua precariedade e, na medida em que oportuno, a 
normativa relacionada à proteção do trabalho nos moldes do emprego durante a 
pandemia. Ademais, foram examinas as normativas criadas pelas plataformas digitais 
que oferecem o serviço de entregas para a realização do enfrentamento da pandemia 
do COVID-19 no tocante às condições de trabalho dos entregadores, comprovando-
se sua insuficiência e inaplicabilidade enquanto enfrentamento efetivo, além da falta 
de fiscalização que garantisse sua implementação.  

Neste ponto, cabe ressaltar que a análise de tais normativas referentes ao 
período pandêmico abrangeu o período compreendido entre o início da pandemia, 
delimitado pela Lei nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que estabeleceu sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, até o mês de junho de 2021, quando 
encerrada a fase de pesquisa para a escrita do presente texto.  
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O material documental foi complementado com o exame de literatura a respeito 
da matéria, visando à contextualização dos fenômenos e a apreensão de seus 
desdobramentos, além da análise de notícias e entrevistas veiculadas na internet e 
de livre acesso. 

Por fim, imprescindível destacar que, ao comparar a insuficiência de direitos que 
se ligam ao trabalho quando se trata dos trabalhadores não classificados como 
empregados – e, em específico, os trabalhadores sob demanda via plataformas 
digitais – com os direitos garantidos aos empregados, o que se pretende não é 
sustentar a tese de que o modelo do emprego não possa ser passível de críticas 
quanto à sua efetividade enquanto instrumento protetivo, mas sim evidenciar em que 
medida a divisão dicotômica entre empregados e não empregados enquanto critério 
para proteção do trabalho parece tornar a precariedade ainda mais onerosa.  

Vencidas as etapas de análise contextual e a partir das conclusões até este 
ponto extraídas, o terceiro capítulo se destina a, em um primeiro momento, expor a 
respeito da lacuna de direitos relacionados ao trabalho de entrega via plataformas 
digitais situado no contexto brasileiro e evidenciado no contexto pandêmico enquanto 
extensão da própria dinâmica insuficiente da regulação do trabalho no Brasil quando 
se trata da proteção ao trabalho não subordinado. 

E, assim, com a finalidade de contribuir para a discussão a respeito das formas 
de ampliar o acesso aos direitos ligados ao trabalho quando se trata do trabalho de 
entregas sob demanda via plataformas digitais, é proposta a adoção de uma 
concepção estendida do Direito do Trabalho, que se projete para além do molde do 
vínculo de emprego, estendendo proteções mínimas ao trabalho como um todo, não 
limitando-se ao amparo dos trabalhadores enquadrados juridicamente como 
empregados, construção que deverá contar com a atuação participativa dos 
trabalhadores que integram a categoria enquanto destinatários das propostas 
discutidas.  

Cabe ressaltar, neste ponto, que, embora citado e abordado em certa medida 
com a finalidade de contextualização, não é objeto central do presente estudo a 
discussão a respeito da melhor forma de regulamentação jurídica do trabalho de 
entrega via plataformas digitais: se enquadramento jurídico como empregado, como 
autônomo ou criação de terceira categoria de classificação. 

Ainda, não se trata com centralidade da problemática da reclassificação judicial 
dos trabalhadores que integram a categoria como empregados dentro da sistemática 
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posta e da possível necessidade de redefinição de conceitos quando se trata referida 
reclassificação, embora o tema também seja aventado.  

Não se desconsidera, contudo, a relevância das referidas temáticas quando se 
trata das problematizações a respeito do labor da categoria, de forma que a presente 
pesquisa se pretende complementar ao estudo da possível regulamentação do 
trabalho da categoria através da criação de novas categorias jurídicas e das 
possibilidades de redefinição de conceitos nos casos em que possa ser oportuna a 
reclassificação judicial. Contudo, se entende pela extensão do Direito do Trabalho 
somada à participação ativa dos trabalhadores como principal instrumento para a 
efetiva proteção do trabalho sob demanda via plataformas digitais.  

Ainda, também no terceiro e último capítulo, ressalta-se que foram utilizados 
textos de autores estrangeiros para tratar das propostas de efetivação do Direito do 
Trabalho como mecanismo de proteção do trabalho da categoria e a respeito da 
necessidade de participação ativa dos trabalhadores, sempre com o cuidado de voltar 
a análise ao contexto brasileiro e delimitar em que medida as proposições de adequam 
à conjuntura nacional.  
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2.  REGULAÇÃO DO TRABALHO SOB DEMANDA  
 

O que se pretende, no presente capítulo, é realizar uma análise a respeito da 

regulação do trabalho sob demanda1 via plataformas digitais no Brasil, identificando-

se, a partir das singularidades do mercado de trabalho e de seu modelo de Direito do 

Trabalho, um conjunto de problemas centrais relacionados à sua proteção jurídica.  

Objetiva-se discutir o modelo de qualificação jurídica do trabalho sob demanda 

via plataformas digitais enquanto critério de inclusão ou exclusão do acesso aos 

direitos derivados do contrato de trabalho a partir da sistemática dicotômica que define 

empregados e trabalhadores por conta própria. 

E, ainda, dentro desta ótica, será examinado o posicionamento atual do 

judiciário brasileiro no que diz respeito à classificação jurídica dos trabalhadores de 

entregas sob demanda via plataformas digitais, bem como traçado um panorama a 

respeito das discussões doutrinárias concernentes à referida classificação, com o 

objetivo de contextualização. 

 

2.1 TRABALHO SOB DEMANDA VIA PLATAFORMAS DIGITAIS NO CONTEXTO 

BRASILEIRO     

 

A forma como se configura o trabalho e sua regulação atravessa, 

constantemente, processos dinâmicos de transformação e reconfiguração, 

progressos e retrocessos situados no espaço e condizentes com o contexto social, 

político e econômico em que se inserem.   

 
1 Para fins de delimitação do tema, importa ressaltar que o trabalho via plataforma digital é usualmente 
dividido entre duas formas de organização e execução: crowdwork e trabalho sob demanda (DE 
STEFANO, 2016; VALENDUC; VENDRAMIN, 2016). 
Estas duas formas de trabalho via plataforma digital, embora se aproximem em muitos aspectos, 
apresentam diferenças relevantes entre si, sendo a mais evidente delas o fato de que as atividades de 
crowdwork são executadas online, ligando clientes e trabalhadores através de uma base global, 
enquanto o trabalho sob demanda corresponde ao fornecimento online das atividades que serão 
executadas localmente (DE STEFANO, 2016, p. 3). 
De acordo, ainda, com a divisão estabelecida pela Organização Internacional do Trabalho (2021, p. 
43), as plataformas online baseadas na web incluem microtarefas, freelance, programação competitiva 
e plataformas de consulta médica, enquanto as plataformas baseadas em localização oferecem 
serviços de transporte de passageiros, entrega, serviços domésticos, de assistência e domiciliar. As 
primeiras correspondem, assim, ao chamado crowdsourcing, enquanto o segundo modelo corresponde 
ao trabalho sob demanda via plataforma digital. 
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De acordo com Gérard Valenduc e Patricia Vendramin (2016, p. 5), segundo os 

discursos em voga, em razão das transformações trazidas pela tecnologia, até mesmo 

o próprio conceito de trabalho poderá ser, provavelmente, considerado desatualizado 

e substituído por um portfólio de comissões e projetos atribuídos por meio de 

plataformas online.   

Contudo, importa ressaltar que discursos similares a respeito das implicações 

da computadorização do trabalho – sejam eles otimistas ou pessimistas – já haviam 

sido articulados anteriormente em torno da pauta do desenvolvimento tecnológico 

(VALENDUC; VENDRAMIN, 2016, p. 5). 

No início dos anos 1980, por exemplo, o surgimento dos microprocessadores e 

computadores pessoais nos locais de trabalho já acendiam a especulação acerca da 

perda de empregos, e, ainda, na virada do milênio, a explosão do uso da internet levou 

a conjecturas sobre a exigência de uma evolução sem precedentes nos níveis de 

flexibilidade por parte dos trabalhadores (VALENDUC; VENDRAMIN, 2016, p. 5). 

Previa-se, assim, que o acelerado desenvolvimento tecnológico poderia dar 

causa à supressão ou a imensas transformações do trabalho humano e em sua 

regulamentação.  

Contudo, os efeitos e transformações causados pela tecnologia na esfera do 

trabalho não são de fácil apreensão, embora seja consensual que tais transformações 

têm se efetivado. 

Insere-se, nesse contexto, como ponto significativo quanto se trata dos 

impactos da tecnologia no trabalho, a expansão do trabalho via plataformas digitais. 

A emergência do trabalho sob demanda prestado via plataformas digitais 

ocasionou impactos nas configurações do trabalho, e, considerando-se as 

especificidades de cada sistema normativo, a maneira através da qual tais alterações 

ou continuidades se expressam se interliga, essencialmente, aos contornos do 

mercado de trabalho e à forma de regulação do trabalho em que se inserem. 

Sebastian Krull (2016, p. 27), tratando das modificações ocasionadas pelas 

plataformas digitais no que diz respeito ao trabalho, aponta que as mutações 

tecnológicas se implementam em todo o mundo, entretanto, devido às diferenças 

entre economias e mercados de trabalho, seus impactos podem ser variados a 

depender dos contextos particulares, e, em especial, é provável que se caracterizem 

efeitos diversos quando se trata de países avançados se comparados àqueles que se 

impõem nos países em desenvolvimento.  
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Incontestável, assim, de acordo com Graciela Bensusan (2017, p. 119), que os 

impactos e efeitos gerados pelo trabalho via plataforma digital variam de acordo com 

o país, ordenamento jurídico e configurações dos mercados de trabalho em que se 

inserem, a despeito do caráter global. Tais especificidades não podem ser 

desconsideradas quando do exame do trabalho via plataforma digital. 

No caso brasileiro, singularidades que se interligam à construção do Direito do 

Trabalho desde a inserção do modelo assalariado2, não implementado, efetivamente, 

para grande parte dos trabalhadores, dão causa à emergência de contornos 

específicos quando se trata das transformações e continuidades do trabalho em razão 

da inserção das plataformas digitais.   

A condição mais relevante das sociedades organizadas nos moldes do 

assalariamento3 é a estruturação de um Direito do Trabalho que reconhece o 

trabalhador como parte de um coletivo com estatuto social que ultrapassa a dimensão 

individual do contrato de trabalho somada a uma transformação profunda do contrato, 

que faz a relação contratual passar ao estatuto do assalariado, apontam Robert Castel 

(2010, p. 434) e Alain Supiot (2016, p. 44), unificando a condição contratual dos 

trabalhadores assalariados (SUPIOT, 2016, p. 44).  

O contrato de trabalho (SUPIOT, 2016, p. 44), então – embora possa se 

caracterizar de maneiras diversas em ordenamentos jurídicos diferentes – conduziu a 

uma relação de trabalho assalariado cujo teor jurídico não se reduz nem a uma lógica 

 
2 A forma como o trabalho vai, paulatinamente, sendo regulamentado de forma humanizada, a despeito 
de sua caracterização como mercadoria, e em estrita ligação com a ingerência do Estado, dá causa ao 
desenvolvimento dos moldes do assalariamento, essencialmente ligado ao modo de produção 
capitalista e industrial, na medida em que, conforme aponta Robert Castel, a grande empresa se coloca 
como espaço, por excelência, da relação salarial moderna (2010, p. 418). 
3 A respeito das demais características que definem a sociedade salarial proposta por Castel (2010), 
aponta-se que no paradigma da sociedade salarial por excelência existe uma separação dicotômica 
entre sujeitos, há os que trabalham regularmente – como executores de atividade em tempo integral 
no mercado de trabalho da qual decorre o ganho monetário – e os inativos ou semiativos, excluídos do 
mercado de trabalho ou integrados de forma intermitente ou sazonal (CASTEL, 2010, p. 420-424), de 
forma que, dentro do contexto de uma organização salarial, predominam os trabalhadores regulares. 
O assalariamento também traz o acesso, por meio do salário, a novas formas de consumo, de maneira 
que os próprios trabalhadores se tornam usuários da produção (CASTEL, 2010), além do acesso à 
propriedade social e aos serviços públicos, através do qual o trabalhador passa a ser um sujeito social 
suscetível de participar dos bens comuns não comerciais da sociedade como o acesso à saúde, higiene 
e moradia (CASTEL, 2010, p. 432-434). 
Mais um distintivo marcante da sociedade salarial, no que diz respeito ao labor, é a fixação do 
trabalhador em seu posto de trabalho que se soma à racionalização do processo de trabalho, 
regulando-se a conduta operária através de coerções externas advindas do encadeamento de 
operações técnicas cronometradas, eliminando-se a margem de iniciativa e liberdade do trabalhador 
(CASTEL, 2010, p. 425-426). 
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puramente contratual do mercado e nem puramente estatutária e pessoal, mas a uma 

combinação de ambas.  

A regulamentação do trabalho, portanto, dentro do paradigma da sociedade 

salarial, se caracteriza pela inserção do estatuto no contrato de trabalho como forma 

de manutenção da ficção jurídica da separação entre trabalho e sujeito que trabalha 

(SUPIOT, 2013, p. 164) e pela renúncia da autonomia da vontade dos sujeitos que 

trabalham subordinadamente4 em troca do salário.  

Assim, o compromisso do assalariado é renunciar sua vontade, submetendo-a 

à da outra parte e, assim, abrindo mão livremente de sua autonomia para se 

subordinar em troca do salário fixo e dos direitos que a condição de empregado 

subordinado, de acordo com o conceito clássico, garante.  

Para além de outras diferenças históricas, sociais e políticas, partindo-se da 

ideia de que o assalariamento definido por Castel se liga intensamente à 

industrialização e à grande empresa como espaço principal do exercício do trabalho, 

pode-se dizer que no contexto brasileiro sua implementação – ou parcial 

implementação – se difere, em larga medida, do ocorrido no contexto europeu.  

O assalariamento examinado e definido por Robert Castel (2010), para Liana 

Carleial e Christian Azais (2007, p. 409), nas sociedades onde foi efetivamente 

construído, desmercantilizou, em certa medida, a força de trabalho. Contudo, 

apropriado quando se trata dos países industrializados, o processo de assalariamento 

europeu não se coloca como absolutamente apto a refletir a realidade dos chamados 

países em desenvolvimento, embora tenha sido presente, entre os pesquisadores 

latino-americanos, a expectativa de um assalariamento ampliado que funcionaria 

como norma a ser atingida (AZAIS, 2012, p. 167), de acordo com os parâmetros 

europeus de modelos ideais de regulação do trabalho.  

Predominou, assim, por muito tempo, a ideia de que, com a extensão do 

assalariamento, o setor chamado informal seria suprimido (AZAIS, 2012, p. 169). 

Contudo, a própria realidade das sociedades urbanas latino-americanas demonstrava 

o entrelaçamento intenso entre as atividades, o que dificultava a dicotomia estanque 

entre dois setores: um formal e outro informal (AZAIS, 2012, p. 170). 

 
4A ausência de autonomia presente quando se trata do contrato de trabalho nos moldes do 
assalariamento é explicada, por Alain Supiot (2016, p. 158-160), como uma montagem jurídica 
paradoxal dentro da qual a autonomia da vontade dos trabalhadores se coloca livremente em uma 
relação de subordinação relativa a outrem. 



20 
 

Tanto a relação salarial quanto a sociedade salarial definidas por Castel (2010), 

portanto, refletem o capitalismo como preponderância do trabalho assalariado, sem 

referência a outras formas de trabalho (CALEIAL; AZAIS, 2007, p. 409), 

predominantes ou altamente significativas na história do contexto brasileiro5.  

Deste modo, se a norma do emprego “duradouro” condizia com a forma de 

desenvolvimento industrial e do Estado no Norte, no Sul – incluindo-se o caso 

brasileiro – este molde sempre disse respeito a uma pequena parcela da população 

trabalhadora (AZAIS, 2012, p. 175)6. A título ilustrativo, vale ressaltar que, na década 

de 1960, o emprego considerado protegido não passava de 40% do total das 

ocupações, entre o início desta década e o ano de 1970 somente 53% dos empregos 

estavam protegidos, e no ano de 1976, a regulação estatal se estendia a quase 60% 

dos ocupados, segundo aponta Adalberto Cardoso (2019, p. 279-280). 

O Brasil, portanto, não estabeleceu uma sociedade salarial nos moldes dos 

países europeus, não se constituindo, então, um sistema efetivo e estendido de 

proteção aos trabalhadores.  

Assim, não se pode deixar de ressaltar que, conforme destacado por Carleial e 

Azais (2007, p. 414), a construção inconclusa de uma sociedade salarial no Brasil se 

coloca como fato a ser considerado quando da análise do trabalho sob a ótica do 

processo de mercantilização, desmercantilização e remercantilização da força de 

trabalho marcante dos mercados de trabalho europeus.  

A partir dessa premissa, entende-se que, no caso brasileiro, em específico, as 

inovações tecnológicas são uma preocupação particular, tendo em vista que, em um 

contexto de altíssimos índices de trabalho não-protegido7, as plataformas digitais 

 
5 A ideia de sociedade salarial, portanto, como parâmetro da regulamentação das relações de trabalho, 
sinaliza para as diferenças históricas, sociais e políticas entre as sociedades capitalistas 
contemporâneas (CALEIAL; AZAIS, 2007, p. 409). 
6 Segundo Adalberto Cardoso (2019, p. 186), no que diz respeito ao contexto brasileiro, a instituição da 
legislação social e trabalhista transformou a relação entre o Estado brasileiro e a população ao trazer 
a expectativa de proteção social e uma promessa de integração cidadã, incorporando os trabalhadores 
como autores do processo de construção estatal.  
Entretanto, o projeto não pôde ser aplicado a grande parte da população ativa da época, pois se 
propunha a regular somente as relações trabalhistas urbanas e, em especial, aquelas pertencentes à 
indústria, objeto de fomento à época da edição da Consolidação das Leis do Trabalho brasileira.  
 Assim, se a estrutura de oferta de ocupações urbanas não permaneceu inerte ao longo das últimas 
cinco décadas também nunca foi predominante (CARDOSO, 2019, p. 280). 
Para Carleial e Azais (2007, p. 410), o período mais próximo à constituição de um modelo de Estado-
Providência que o Brasil viveu foi aquele no qual se deu a promulgação da Constituição de 1988, 
embora sua efetiva implementação via leis e decretos não tenha, em muitos casos, se dado até o 
presente. 
7 Ressalte-se que, para o presente estudo, adotou-se os termos “trabalho não protegido” ou “não 
assalariado” e “trabalho por conta própria” com a finalidade de comparar o trabalho regulamentado nos 
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tendem a se inserir como mais uma porta aberta ao trabalho como forma de 

sobrevivência8.  

Dentro deste cenário, se faz relevante analisar com mais profundidade se as 

plataformas digitais poderão levar à maior formalização do setor chamado informal ou 

se, pelo contrário, serão agravantes desse problema estrutural nos países em 

desenvolvimento (BENSUSAN, 2017, p. 136).  

De acordo com Antonio Casilli (2018, p. 27), o trabalho digital não deve ser tido 

como residual, apartado dos mercados atuais, pelo contrário, está no centro deles e 

tende a expor uma tendência geral da força de trabalho global de se “tornar marginal” 

e vulnerável à extração de valor que as plataformas realizam. Nesse sentido, a nova 

geração de trabalhadores que experimenta a situação confusa de integrar a força de 

trabalho e, ao mesmo tempo, ser tida como sobra da economia global, tornando-se 

invisível e excluída dos benefícios do bem-estar e segurança profissional – geralmente 

associados ao trabalho dependente – toma o trabalho de plataforma como um meio 

de remediar dificuldades (CASILLI, 2018, p. 28). 

As plataformas digitais são, assim, para Casilli (2018, p. 27), um mercado de 

trabalho real, com grande número de trabalhadores excluídos do emprego formal e 

submetidos a condições de trabalho flexíveis e instáveis.  

A proteção social é, neste contexto, um problema, especialmente nos países 

em desenvolvimento, que dependem fortemente das contribuições dos 

empregadores, de forma que, se estes contornam os regulamentos, e, nos casos em 

que se impõem altos índices de trabalho autônomo e trabalho familiar, o acesso à 

proteção social contributiva é limitado ou inexistente, a menos que intervenham os 

governos (CASILLI, 2018, p. 28).  

 
moldes do emprego e as demais modalidades de trabalho, as quais, uma vez à margem da estrutura 
do assalariamento, nos termos propostos, restam desprotegidas e com pouco acesso aos direitos 
sociais no contexto brasileiro. Não é objeto do presente texto as abordagens a respeito do conceito de 
informalidade no trabalho, o qual pode ser delimitado a partir de diversos sentidos. Contudo, quando 
citados textos de outros autores, os termos “informalidade” e “formalidade”, se utilizados, são replicados 
no presente trabalho, como forma de se preservar o conteúdo da ideia dos autores, delimitando-se a 
respeito da conceituação adotada, quando apresentada pelo autor.  
A respeito dos conceitos e abrangência da noção de informalidade com profundidade: PORTELLA, 
Gabriela Cardoso. O direito do trabalho do não-assalariado: nova informalidade e as zonas cinzentas 
do assalariamento no brasil (dissertação de mestrado), 2020, Universidade Federal do Paraná.  
8 A respeito do trabalho via plataformas digitais como principal fonte de sobrevivência, pesquisas 
realizadas pela Organização Internacional do Trabalho atestam que, no caso das chamadas 
plataformas baseadas em localização, através das quais se presta o chamado trabalho sob demanda 
via plataforma digital, as proporções de trabalhadores que contam com as plataformas como primeira 
fonte de renda são maiores nos países em desenvolvimento (OIT, 2021, p. 22). 
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Em países emergentes e em desenvolvimento, portanto, de acordo com Casilli 

(2018, p. 29), a produção mediada pelas plataformas digitais resta amplamente 

excluída dos marcos regulatórios, o que leva à perda do poder de barganha e à baixa 

oferta no pagamento pela de mão-de-obra, além de implementar uma dinâmica de 

competição interna que leva os salários a patamares mínimos. 

Sebastian Krull (2016, p. 31) aponta que, em razão de a força de trabalho na 

América Latina ser relativamente barata, para além das preocupações referentes à 

indústria transformadora do mercado de trabalho, também se pode esperar pelo 

desenvolvimento de novas modalidades de empregos, o que, na visão de Krull, 

poderia ser positivo. Ainda, devido às estruturas dos mercados de trabalho, pode-se 

supor que a criação e expansão de novas formas de empregos será mais provável na 

América Latina, onde há um grande número de trabalhadores autônomos, para os 

quais as mudanças tecnológicas ofereceriam novas oportunidades (KRULL, 2016, p. 

31), contudo, por outro lado, tais novas formas de emprego podem levar ao 

crescimento do trabalho de qualidade discutível (KRULL, 2016, p. 31). 

Para fins de valer-se, então, segundo Krull (2016, p. 31), das mudanças 

tecnológicas e das oportunidades digitais, de forma que também surjam empresas 

locais e não apenas empresas de outras regiões que entram nos mercados latino-

americanos, se faz necessário que existam trabalhadores com habilidades e acesso 

a recursos para criar novos negócios digitais. No mesmo sentido, Mario Castillo e 

Valeria Jordán (2015) argumentam que, no tocante ao contexto latino-americano, as 

transformações tecnológicas representariam uma oportunidade de contribuição 

positiva para a mudança estrutural do trabalho, contudo, para isso, seria necessário 

adaptar as estratégias e políticas industriais à economia digital. 

Ademais, tendo em vista que a desindustrialização teria se iniciado, no cenário 

latino-americano, antes das atuais mudanças tecnológicas, de acordo com Dani 

Rodrik (2016)9, e, sendo a indústria a estrutura a partir da qual se desenhou o modelo 

de proteção social garantido através do trabalho como vínculo de emprego, é possível 

que os efeitos oriundos das novas formas de se trabalhar no setor de serviços em 

 
9 Dani Rodrik (2016) aponta que há uma tendência significativa de desindustrialização nas últimas 
décadas, a qual se expande para muito além das economias pós-industriais avançadas. Os países 
asiáticos e exportadores de produtos manufaturados têm sido amplamente isolados dessas tendências, 
enquanto os países latino-americanos têm sido especialmente afetados (RODRIK, 2016). Não se pode 
olvidar, ainda, que a industrialização, no caso brasileiro, não se desenvolveu na mesma medida quando 
comparada ao caso europeu, sendo sua desconstituição, neste contexto, facilitada.  
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razão da inserção das plataformas digitais tornem ainda mais difíceis o 

desenvolvimento do emprego por excelência, o que tende a causar mudanças 

estruturais no mercado de trabalho e, com isso, polarizar tendências (KRULL, 2016, 

p. 31).  

Neste ponto, destaca-se a polarização do mercado de trabalho entre 

assalariados e autônomos, uma vez que a qualidade do trabalho costuma ser 

privilégio dos primeiros (KRULL, 2016, p. 33). Os efeitos dessa polarização, assim, 

são adversos, tendo em vista que os trabalhadores autônomos costumam ser 

informais e excluídos dos sistemas de garantia ligados ao trabalho (KRULL, 2016, p. 

33), de modo que caberia à política tomar providências a respeito da maneira como 

as novas modalidades de emprego serão tratadas (KRULL, 2016, p. 33; CASILLI, 

2018).  

As plataformas digitais, nesse sentido, de acordo com Sidnei Machado (2019, 

p. 76), podem estar potencialmente interligadas a formas de precariedade do trabalho 

e pavimentar o caminho para o surgimento de formas novas ainda menos protegidas 

de flexibilidade nas relações de trabalho.  

Estimativas também sugerem que as plataformas digitais levarão uma alta 

porcentagem da população ativa para a informalidade a partir dos dados que 

demonstram que até o ano de 2016, no contexto latino-americano, as projeções 

apontavam para a criação de mais de 2 milhões de empregos, enquanto 3,38 milhões 

teriam sido extintos (BENSUSAN, 2017, p. 111). 

Uma possível resposta, então, à questão, coloca em questionamento se esse 

modelo não atrairia desempregados e atores economicamente fracos para empregos 

sem proteção ou benefícios, até mesmo enfraquecendo, assim, a proteção existente 

(BENSUSAN, 2017, p. 136). Por outro lado, importa destacar as oportunidades que a 

nova economia oferece no que diz respeito à autonomia e flexibilidade (BENSUSAN, 

2017, p. 136).  

Pode-se argumentar, ademais, que, em razão da significativa expansão e 

relevância econômica das plataformas digitais, apenas em uma primeira fase estas 

seriam negócios desregulamentados, pois, cedo ou tarde, acabariam sendo 

regulamentados, contribuindo para a formalização do setor informal do trabalho, que 

também dependeria das plataformas para se expandir (BENSUSAN, 2017, p. 136-

137).  
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Em contrapartida, Robinson (2015), sustenta que, embora os novos negócios 

digitais criem oportunidades de trabalho, nada em sua natureza sugere ser provável 

que serão formalizados, a menos que haja regulamentação governamental específica.  

Ressalte-se, ademais, que, a despeito do fato de que a maioria dos 

trabalhadores pobres do setor informal não tem meios de trabalho para executar 

serviços via plataformas digitais a depender de sua natureza10, o que gera impactos 

quando se trata da adesão ao trabalho via plataforma digital, estão configurados todos 

os motivos para se esperar, por exemplo, que empregadas domésticas, cozinheiras e 

pequenos prestadores de serviços vindos do setor informal forneçam mão de obra 

para os serviços sob demanda via plataforma digital (ROBINSON, 2015).  

Além disso, tendo em vista que hotéis e táxis são – em sua maior parte – ainda 

atividades econômicas regulamentadas em termos de emprego, segurança, etc., 

eventual transposição de hotéis e taxistas para anfitriões do Airbnb e motoristas do 

Uber pode, em verdade, expandir ao invés de reduzir o setor informal (ROBINSON, 

2015). A mesma hipótese se aplica, no contexto brasileiro, ao trabalho dos 

motofretistas enquanto profissão regulada11 deslocada ao trabalho de entrega via 

plataformas digitais não regulado.  

Em última análise, entretanto, para Robinson (2015), a possibilidade de a 

economia compartilhada contribuir ou não para formalizar o setor informal nos aponta 

na direção errada na medida em que desvia a atenção do problema mais fundamental 

– a informalização e a precarização do trabalho enquanto consequências de uma 

economia global liberada da regulação social – e da necessidade de se impor 

novamente as proteções sociais. 

Ainda que se considere, portanto, o posicionamento de que possíveis 

implicações positivas em razão de modificações estruturais no trabalho poderiam 

decorrer de novas oportunidades geradas pelas plataformas digitais se adaptadas as 

estratégias e políticas industriais à economia digital, não se pode desconsiderar a 

provável catalização dos efeitos da polarização entre empregados e trabalhadores por 

conta própria através do aumento do número dos segundos, quando se trata da 

proteção do trabalho. 

 
10 Como por exemplo as atividades realizadas através de plataformas online, que exigem meios 
tecnológicos e conhecimento específico para seu exercício. 
11 Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009. 
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Neste sentido, em contextos nos quais os índices de trabalho desprotegido 

antes mesmo da inserção do trabalho via plataformas digitais já eram altamente 

significativos, como no caso brasileiro, a tendência — dentro da sistemática dualista 

de classificação como empregados ou trabalhadores por conta própria como critério 

de acesso a direitos ligados ao trabalho — caminha no sentido de que a inserção das 

plataformas digitais ocasionará índices ainda mais altos de trabalhadores à margem 

da proteção social, potencializando-se a problemática.  

No que diz respeito ao dimensionamento da inserção do trabalho via plataforma 

digital no contexto brasileiro em específico, conforme aponta Renan Bernardi Kalil 

(2019, p. 130), não existem estimativas suficientes a respeito do impacto das 

plataformas digitais no mercado de trabalho, de forma que os dados disponíveis são 

apenas os números de trabalhadores que prestam serviço, divulgados por algumas 

plataformas. 

De acordo com Antonio Aloisi (2016, p. 659), seria impossível delimitar de 

maneira exata o número de trabalhadores que desempenham atividades via 

plataformas digitais, na medida em que não há distinção entre as contas ativas e 

inativas nas plataformas, bem como os próprios conceitos de ativo e inativo são 

variáveis no setor, além do fato de que, não havendo cláusula de exclusividade, um 

único trabalhador pode se cadastrar em várias plataformas, de forma que os números 

fornecidos pelas plataformas podem não ser precisos, tudo isso somado à rotatividade 

significativa quando se trata do trabalho via plataformas digitais. 

A despeito da impossibilidade de dimensionar os números do trabalho sob 

demanda via plataformas digitais, sua inserção impacta no que diz respeito à 

expansão do trabalho não protegido, tornando ainda mais central a necessidade de 

discussões a respeito de instrumentos de proteção do trabalho como um todo, 

transcendendo-se os limites do trabalho classificado como emprego e essencialmente 

ligado ao modelo do assalariamento, anteriormente já não implementado no cenário 

brasileiro. 

Importa ressaltar, ainda, neste ponto, que o fenômeno da inserção das 

plataformas digitais no mercado de trabalho brasileiro ainda se encontra em 

andamento, de forma que seus efeitos poderão se modificar ao longo do tempo. 
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2.2 CLASSIFICAÇÃO E DIREITOS  

 

Dentro do sistema normativo laboral brasileiro impõe-se uma divisão dicotômica 

no que diz respeito à qualificação do trabalho, modelo com base no qual, quando 

cumpridos os requisitos postos, classifica-se a relação de trabalho como vínculo de 

emprego, incidindo as normas do Direito do Trabalho, baseadas na sistemática 

salarial e garantidoras do trabalho protegido.  

Por outro lado, nos casos em que não configurada a relação empregatícia, o 

trabalhado por conta própria é regulado por normas de direito civil e mercantil, não 

marcadas pelo protecionismo típico das normas trabalhistas.  

As plataformas digitais de trabalho oferecem dois tipos de relação de trabalho, 

segundo a Organização Internacional do Trabalho: os trabalhadores que são 

contratados diretamente pelas plataformas (emprego interno) e os trabalhadores cujo 

envolvimento e trabalho são mediados através das plataformas (emprego externo) 

(2021, p. 47). Estes executam a prestação dos serviços externos sob demanda – 

como, por exemplo, transporte de passageiros, entrega de mercadorias, execução de 

tarefas domésticas, etc., enquanto aqueles realizam o trabalho interno – como 

gerenciamento, marketing, financeiro, entre outras atividades.   

Trata-se, então, de um modelo híbrido de contratação de trabalho, conforme 

apontam Sarah A. Donovan, David H. Bradley, Jon O. Shimabukuro (2016, p. 2), no 

qual, a depender da atividade a ser desenvolvida, encontra-se pré-estabelecida a 

modalidade de classificação do trabalho, de acordo com os termos de cada plataforma 

digital. 

Quando se trata do trabalho sob demanda, em regra, as plataformas digitais 

qualificam os trabalhadores como contratados independentes que se utilizam das 

plataformas para obter referências e realizar transações com clientes, situação que é 

frequentemente explicitada através do acordo formal que estabelece os termos da 

relação trabalhador-empresa de plataforma (DONOVAN; BRADLEY; 

SHIMABUKURO, 2016, p. 2). 

E, assim, com base no fato de terem excluído a aplicação dos direitos ligados 

ao status de empregado através da adesão de seus termos de contratos de serviço, 

as plataformas são, em grande parte, afastadas da responsabilização decorrente da 

legislação de proteção do trabalho (OIT, 2021, p.199). A consequência desta 

caracterização, assim, é que, supondo que seja mantida como válida de acordo com 
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a legislação local, são negados aos trabalhadores de plataforma direitos relacionados 

ao trabalho nos moldes do emprego, os quais (a depender da jurisdição) incluem 

pagamento mínimo, horas de trabalho máximas, licença e direitos de seguridade 

social, conforme aponta Valerio De Stefano (2016). 

Murilo Sampaio Carvalho Oliveira, Tácio da Cruz Souza Santos e Wendy 

Santos Rocha (2020, p. 255), analisando o contexto brasileiro, ressaltam que as 

plataformas digitais, através do desenvolvimento de diferentes papéis sociais, 

estabelecem uma nova estrutura no mercado laboral, não mais submetido, prima 

facie, à legislação do trabalho. 

Carolina Salazar Daza e Kruskaya Hidalgo Cordeiro (2020, p. 85) destacam 

que as empresas que oferecem trabalhos via plataformas digitais edificam um 

imaginário de autonomia, empreendedorismo, rentabilidade e bem-estar, desligando-

se das relações de trabalho subordinado. Contudo, a faixa salarial desses 

trabalhadores é bastante diminuída, revelando o verdadeiro cenário por detrás do 

discurso do “vantajoso e autônomo” trabalho, que é oposto àquele difundido através 

das propagandas das plataformas digitais (OLIVEIRA; ASSIS; COSTA; 2020, p. 256).  

Nesse contexto, os proprietários das plataformas digitais impõem a condição 

de autônomos, empresários ou empreendedores a milhões de pessoas que trabalham 

sob demanda em todo o mundo, o que levanta problemas decorrentes de condições 

de trabalho inseguras, ausência de garantias e alta volatilidade da renda (CASILLI, 

2018, p. 16).  As empresas que adotam estas novas formas de organização, assim, 

chamadas por Abílio Ludmila Costhek (2018) de empresas-aplicativo, já não 

implementam mecanismos de transferência de riscos e custos a outras empresas a 

elas subordinadas, mas sim a uma multidão de freelancers, mobilizados e disponíveis 

para o trabalho, através de softwares e plataformas online de propriedade dessas 

empresas, que conectam usuários ativos a usuários consumidores, estabelecem e 

gerenciam as regras (incluindo custos e lucros) dessa conexão (ABÍLIO, 2018, p. 26). 

No que diz respeito à mercantilização do trabalho enquanto não protegido pelo 

Direito do Trabalho, as plataformas digitais, neste cenário, fornecem acesso a uma 

força de trabalho escalonável, concedendo um nível de flexibilidade nunca visto no 

passado: os trabalhadores são fornecidos “just-in-time” e remunerados com base em 

“repartição” (DE STEFANO, 2016, p. 4). Na prática, o que ocorre é que eles são pagos 

apenas nos momentos em que realmente trabalham para um cliente (DE STEFANO, 

2016, p. 4), não havendo, portanto, remuneração pelo tempo de “não trabalho”, 
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sistemática denominada por De Stefano (2016, p. 4) como “Humans-as-a-service” e 

que concretiza perfeitamente a ideia de uma forma extrema de mercantilização do 

trabalho e dos seres humanos. 

Mais um sério risco a ser ressaltado é o de que o fato de o trabalho ser 

“fornecido” por meio de canais como as plataformas online ou aplicativos que atendem 

a demanda e oferta de tarefas físicas, pode “distorcer” a percepção que empresas e 

clientes possam ter desses trabalhadores, contribuindo significativamente para uma 

percepção de desumanização de sua atividade (DE STEFANO, 2016, p. 4), 

transformando os trabalhadores em instrumentos a serviço dos algoritmos, de acordo 

com Christophe Degryse (2016, p. 38).  

A invisibilidade do trabalhador é, então, propiciada, tendo em vista que o 

algoritmo estabelece os preços a serem pagos pelos contratantes e os valores a 

serem recebidos por quem presta o serviço – afastando a relação de negociação da 

humanização da prestação. O trabalho é controlado via dispositivos tecnológicos e os 

contratantes nem sequer sabem, em regra, quem estão contratando, afastando-se a 

percepção de que as tarefas são, de fato, realizadas por seres humanos. 

Nesse sentido, o trabalho via plataformas digitais embaraça a natureza dos 

laços sociais, expandindo a margem para se impor maior flexibilidade, instabilidade e 

ausência de proteção ao trabalho (BENSUSAN, 2017, p. 94). Assim, a invisibilidade 

se estende não só aos trabalhadores, mas também às instituições jurídicas, o que 

dificulta a apreensão a respeito dessas novas formas de gestão e controle e, 

concomitantemente, facilita a desresponsabilização das plataformas, conforme 

apontam Karen Artur e Ana Cláudia Moreira Cardoso (2020, p. 362). 

A respeito dos efeitos jurídicos da classificação do trabalho como autônomo 

realizada pelas plataformas, em sua acepção estrita, o Direito do Trabalho, enquanto 

destinado à regulação das relações empregatícias, não engloba relações jurídicas em 

que a categoria básica não seja a relação empregado-empregador.  

O Direito do Trabalho conquista sua autonomia em relação aos demais ramos 

da ciência jurídica em razão de objetivar tutelar a parte hipossuficiente da relação de 

trabalho que tende a ser desigual, segundo Renata Orsi Bulgueroni (2011, p. 27). 

Maurício Godinho Delgado (2019, p. 731) delimita como obrigações do 

empregador quando se caracteriza o vínculo de emprego as obrigações de dar, isto 

é, obrigações de pagamento.  
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São manifestações de tal conjunto de obrigações de dar o pagamento das 

verbas salariais e outras diversas parcelas econômicas que decorrem do contrato de 

emprego, ainda que se tratem de verbas trabalhistas sem natureza salarial, como o 

vale-transporte, o FGTS – Fundo de Garantia de Tempo do Serviço e outras 

(DELGADO, 2019, p. 731), enquanto que, por parte do empregado, os principais 

efeitos do contrato empregatício se relacionam a obrigações de fazer12, isto é, 

obrigações de conduta (DELGADO, 2019, p. 731-732).  

O contrato de trabalho nos moldes do emprego, entretanto, origina, também, 

certas obrigações de fazer a serem adimplidas pelo empregador, como a assinatura 

de Carteira de Trabalho e Previdência Social (DELGADO, 2019, p. 731), somando-se, 

ainda, o recolhimento da contribuição previdenciária por parte do empregador. 

A relação empregatícia proporciona, assim, àqueles considerados 

empregados, dentro do âmbito de atuação do Direito do Trabalho, no sistema 

normativo brasileiro, garantias salariais como irredutibilidade salarial, salário mínimo 

(Art. 76 da CLT), jornada determinada (Art. 58 da CLT), pagamento diferenciado de 

horas-extras (Art. 59 da CLT) e outras espécies de adicionais específicos como 

adicional noturno (Art. 63 da CLT) ou adicional por insalubridade, intervalos 

intrajornadas (Art. 71 da CLT) e Inter jornadas (Art. 66 da CLT), descanso semanal 

remunerado, férias anuais remuneradas (Art. 129 da CLT), indenizações rescisórias, 

recolhimento de Fundo de Garantia de Tempo do Serviço – FGTS, décimo terceiro 

salário, licença maternidade e paternidade e estabilidades de emprego em casos 

específicos. 

Grande parte destes direitos são garantidos constitucionalmente, ainda, pelo 

artigo 7º da Constituição Federal de 198813, contudo, aos trabalhadores não 

 
12 A manifestação principal de tais obrigações de fazer do empregado é a prestação de serviços, e, 
somadas a essa principal obrigação, surgem diversas outras obrigações de conduta associadas à 
prestação de serviços, como por exemplo o comportamento de boa-fé, diligência e assiduidade na 
execução da atividade laboral (DELGADO, 2019, p. 732).  
Há obrigações de conduta que se consubstanciam, ainda, em omissões, isto é, obrigações de não 
fazer, como é o caso das hipóteses de abstenção de concorrência com as atividades do empregador 
e, ainda pode originar obrigações de dar a serem adimplidas pelo empregado, como a devolução dos 
instrumentos de trabalho (DELGADO, 2019, p. 732). 
13 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
III - fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
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qualificados como empregados, por outro lado, grande parte destes direitos não são 

assegurados, embora se refiram ao trabalho de forma geral, enquanto outros parecem 

se mostrar incompatíveis com o trabalho não assalariado.  

 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 
vedada sua vinculação para qualquer fim; 
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 
XII - salário-família para os seus dependentes; 
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;          
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva 
de trabalho;          
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva; 
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;          
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
XXIV - aposentadoria; 
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em 
creches e pré-escolas; 
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade 
em creches e pré-escolas;         
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 
XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de: 
a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do contrato; 
b) até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural; 
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 
trabalho;          
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil; 
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência; 
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos; 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz; 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador 
avulso 
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No que diz respeito ao acesso à Previdência Social também cabe pontuar a 

disparidade entre empregados e trabalhadores por conta própria. Neste ponto, importa 

ressaltar que o sistema de previdência pública brasileiro determina que é segurado, 

nos termos do artigo 11 e parágrafos da Lei nº 8.213/1991 e do artigo 12 e parágrafos 

da Lei nº 8.212/199114, de maneira obrigatória, a pessoa física que exerce atividade 

remunerada, efetiva ou eventual, de natureza urbana ou rural e com ou sem vínculo 

de emprego. 

Entretanto, embora de acordo com a determinação legal tanto empregados 

quando trabalhadores por conta própria sejam segurados obrigatórios, o acesso à 

previdência social a partir da realização do recolhimento previdenciário contínuo, que 

eleva o trabalhador ao status de segurado, não é facilitado quando se trata dos 

segundos, e, em específico, dos trabalhadores sob demanda via plataformas. 

No tocante às obrigações de recolhimento da contribuição para a Previdência 

Social, as normas previstas no artigo 30,15 da Lei nº 8.212/1991 e regulamentadas 

pelo artigo 216 do Decreto nº 3.048/1999,16 determinam que é atribuição da empresa  

 
14 Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: 
I - como empregado: 
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta 
serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a 
acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas; 
(...) 
V - como contribuinte individual:    
(...) 
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, 
sem relação de emprego; 
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins 
lucrativos ou não;                  
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços 
de natureza urbana ou rural definidos no regulamento; 
(...). 
15 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à 
Seguridade Social obedecem às seguintes normas: 
I - a empresa é obrigada a: 
a) Arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual 
a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;  
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o 
inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as 
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, 
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente 
ao da competência;  
16 Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à 
seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a 
Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais: 
I - a empresa é obrigada a: 
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arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do 

contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. 

Ainda, a Lei nº 10.666/0317 estabelece o dever da pessoa jurídica tomadora de 

serviços de descontar e proceder o recolhimento da contribuição previdenciária da 

pessoa física prestadora. 

Por outro lado, nos casos em que o trabalhador por conta própria, enquanto 

contribuinte individual, prestar serviço a pessoa física ou a outro contribuinte 

individual, será responsável, por iniciativa própria, pela realização de sua contribuição 

previdenciária, nos termos do inciso II do artigo 216 do Decreto nº 3.048/1999.  

 
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual 
a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração; 
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo incidentes sobre 
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos decorrentes 
de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e 
trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a 
serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, 
até o dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as importâncias 
retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou fatura, 
antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente 
bancário no dia vinte;                      
c) recolher as contribuições de que trata o art. 204, na forma e prazos definidos pela legislação tributária 
federal;                        
II - os segurados contribuinte individual, quando exercer atividade econômica por conta própria ou 
prestar serviço a pessoa física ou a outro contribuinte individual, produtor rural pessoa física, missão 
diplomática ou repartição consular de carreira estrangeiras, ou quando tratar-se de brasileiro civil que 
trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ou ainda, 
na hipótese do § 28, e o facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição, por iniciativa própria, 
até o dia quinze do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o 
vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia quinze, 
facultada a opção prevista no § 15;                       
(...) 
17 Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu 
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a 
contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil 
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.                      
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus associados como 
contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao de 
competência a que se referir, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário 
naquele dia.                       
§ 2o A cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS dos seus cooperados e contratados, respectivamente, como 
contribuintes individuais, se ainda não inscritos. 
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica ao contribuinte individual, quando contratado por outro 
contribuinte individual equiparado a empresa ou por produtor rural pessoa física ou por missão 
diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras, e nem ao brasileiro civil que trabalha no 
exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. 
Art. 5o O contribuinte individual a que se refere o art. 4o é obrigado a complementar, diretamente, a 
contribuição até o valor mínimo mensal do salário-de-contribuição, quando as remunerações recebidas 
no mês, por serviços prestados a pessoas jurídicas, forem inferiores a este. 
(...) 
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Contudo, ainda que as empresas sejam as responsáveis pelo recolhimento da 

contribuição previdenciária dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e 

contribuintes individuais a seu serviço, tal recolhimento não é efetuado pelas 

empresas de plataformas digitais tomadoras de serviço quando se trata dos 

trabalhadores não empregados, os quais realizam tarefas sob demanda. As empresas 

de plataforma Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e iFood.com Agência de Restaurantes 

Online S.A. orientam, inclusive, seus prestadores a respeito de como efetuar seu 

registro como Microempreendedores Individuais e realizar a contribuição 

previdenciária por conta própria18.  

Para além da questão da classificação excludente, portanto, com o 

descumprimento da norma previdenciária que se volta a estabelecer garantias 

mínimas para os trabalhadores por conta própria através da delegação do 

recolhimento previdenciário para as empresas, agrava-se a situação de desproteção, 

pois tais trabalhadores restam excluídos também da sistemática de garantias cobertas 

pelo Direito Previdenciário.   

Embora não seja, assim, totalmente estranha ao sistema normativo brasileiro, 

a expansão dos direitos sociais aos trabalhadores não empregados, tal extensão 

ainda é restrita, e parece assegurar a estes direitos que não pertencem exatamente à 

esfera do Direito do Trabalho, mas sim à proteção que deve ser garantida a toda e 

qualquer relação em que alguém coloca seus serviços à disposição de outrem 

(BULGUERONI, 2011, p. 190). 

A essas violações de direitos e à precarização do trabalho deve-se acrescentar 

o fato de que as empresas de plataformas terceirizam todos os custos de produção, 

sendo seu único meio de produção oferecido o aplicativo, enquanto telefones 

celulares, dados móveis, carros, motocicletas, bicicletas e mochilas são meios e 

custos de produção que ficam a cargo dos trabalhadores para o exercício de sua 

atividade (DAZA; CORDEIRO, 2020, p. 85; OLIVEIRA; ASSIS; COSTA; 2020, p. 256). 

Privados de direitos como salário mínimo, regulamentação de segurança e 

saúde, renda de aposentadoria e seguro saúde, os trabalhadores de plataforma são 

forçados a assumir formas e níveis de risco que antes eram arcados pelos 

empregadores e pelo Estado, o que inclui responsabilidade por lesões corporais, 

danos a ferramentas e ativos, cobertura em períodos sem tarefas pagas, prevaricação 

 
18https://entregador.ifood.com.br/dicas-ifood/conheca-mei/  
 https://www.uber.com/pt-BR/blog/inscricao-inss/.  
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financeira por parte de clientes, assédio, todos os custos de demandas inadequadas 

e dos ganhos perdidos, de acordo com Steven Vallas e Juliet B. Schor (2020, p. 16.8 

apud LADEGAARD ET AL. 2018, RAVENELLE, 2019, ROSENBLAT, 2018) e Oliveira,  

Assis e Costa (2020, p. 256). Portanto, a precariedade é frequentemente adequada 

como forma de descrever as condições que os trabalhadores das plataformas 

enfrentam para manter o equilíbrio sob condições de incerteza crescente (VALLAS; 

SCHOR, 2020, p. 16.8; OLIVEIRA; ASSIS; COSTA; 2020, p. 256).  

Evidente, então, que a classificação dos trabalhadores via plataformas digitais 

enquanto trabalhadores por conta própria, dentro do modelo posto, os afasta das 

garantias sociais que se ligam ao vínculo de emprego, os aproxima do trabalho 

precário e os responsabiliza por todos os riscos decorrentes do exercício da atividade.   

Para Valerio de Stefano (2016, p. 6), entretanto, seguindo a constatação de que 

os problemas ocasionados pelas plataformas digitais a respeito da proteção do 

trabalho não são disruptivos, a exclusão da cobertura trabalhista e da proteção social 

não está confinada às plataformas, ainda que se possa dizer que estas impõem 

dificuldades que antes eram absolutamente inéditas e únicas (DE STEFANO, 2016, 

p. 6). 

No caso brasileiro, conforme já exposto, os problemas decorrentes da exclusão 

da maior parte dos trabalhadores do sistema de proteção social em razão da ausência 

de implementação efetiva do assalariamento, enquanto modelo de proteção do 

trabalho subordinado, e da classificação dicotômica entre empregados e 

trabalhadores por conta própria — que afasta os segundos do acesso à referida 

proteção — de fato não se confina ao trabalho via plataformas digitais, ainda que se 

reconheça o surgimento de novas configurações de trabalho e que se defenda que 

estas tendem a ocasionar a catalização da desproteção.  

Se faz presente, nesse sentido, larga discussão doutrinária a respeito do 

alcance ou não dos requisitos para a caracterização do vínculo de emprego no caso 

dos trabalhadores sob demanda via plataformas digitais, tendo em vista que a 

autonomia defendida pelas plataformas enquanto argumento de classificação dos 

trabalhadores como não empregados é altamente questionável. 

Para Schor (2019, et.al) a relação de trabalho tradicional envolve a seleção 

para contratação de funcionários, controle detalhado sobre métodos e horários de 

trabalho e avaliação da gestão do desempenho do trabalhador, processos a respeito 

dos quais as plataformas usualmente abrem mão do controle, oferecendo uma relação 
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de trabalho aberta e que flexibiliza muito os critérios de seleção de pessoal, 

proporcionando aos trabalhadores uma autonomia considerável a respeito de quando 

e com que frequência trabalhar.  

Valerio de Stefano (2018, p. 16), sob outra ótica, enumera como o primeiro 

elemento chave a fim de descrever de maneira concreta a forma como o trabalho se 

desenvolve e sua consequente classificação é a forma de acesso à plataforma. A parte 

contratante mais fraca, nesse caso o trabalhador, tem apenas duas opções: pode 

aderir aos termos redigidos em bloco ou rejeitar as cláusulas inteiramente, não lhe 

sendo oportunizado negociar os termos e condições, pois os formulários eletrônicos 

padrão de contratação permitem apenas clicar em “Concordo” (DE STEFANO, 2018, 

p. 17).  

Nestes termos estão contidas uma variedade de cláusulas que englobam vários 

aspectos da relação de trabalho, como a seleção do fórum para resolução de disputas, 

o enquadramento legal do trabalhador e as limitações de responsabilidade (DE 

STEFANO, 2018, p. 17). Não há, ainda, canais diretos de comunicação entre empresa 

e trabalhadores, e estes são privados de uma voz coletiva que trate de seus interesses 

(DE STEFANO, 2018, p. 17). 

No que diz respeito ao poder de comando e execução, outro ponto chave para 

uma melhor compreensão a respeito da qualificação do trabalho via plataforma digital, 

existe variação de acordo com o tipo de serviço, contudo, em geral, confirma-se que 

quando se trata dos serviços de transporte de passageiros e entrega há supervisão, 

direção e controle notáveis sobre o modo como a tarefa é concluída (DE STEFANO, 

2018, p. 19)19.  

Assim, tanto a gestão – humana ou algorítmica – quanto o cliente final são 

responsáveis por avaliar o cumprimento das instruções fornecidas, de forma que a 

dependência dos trabalhadores pode ser descrita, neste caso, como econômica e 

organizacional (DE STEFANO, 2018, p. 19). Este chamado empregador "sem rosto", 

e muitas vezes "sem nome", pode, assim, sancionar comportamentos que não são 

considerados em conformidade com os padrões ou, ainda, avaliados como abaixo das 

 
19 Ao entregar refeições do restaurante para o endereço do cliente, por exemplo, os motofretistas têm 
de seguir o percurso sugerido para cumprir a sua função o mais rapidamente possível, contudo, têm 
de pagar por todas as despesas correntes (gasolina, seguro, impostos), e assumir todas as 
responsabilidades caso ocorra um acidente (DE STEFANO, 2018, p. 17). Alia-se, então, e 
paradoxalmente, o controle do trabalho com o fato de que os trabalhadores assumem todos os riscos 
da atividade.  
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expectativas do cliente (DE STEFANO, 2018, p. 19), configurando-se, para o autor, 

uma espécie de subordinação.  

Ainda, a ideia de extrema flexibilidade de cronograma, principalmente nos 

casos das atividades sob demanda (transporte de passageiros e entrega), para De 

Stefano (2018, p. 20), tem de ser firmemente desmistificada por duas razões 

principais: em primeiro lugar, porque embora seja correto sustentar que os 

trabalhadores são livres para estar online quando quiserem, o número de horas que 

passam à disposição é decisivo quando se trata do sistema de compensação, e, em 

segundo lugar,  porque as taxas de viagens/corridas aceitas e viagens/corridas 

canceladas contribuem para definir o ranking pessoal, não sendo, assim, a 

flexibilidade tão absoluta.  

Mais um elemento para se compreender as operações das plataformas digitais 

no que diz respeito ao trabalho qualificado como autônomo, segundo De Stefano 

(2018, p. 21), é a forma como se dá o monitoramento e classificação. Diversas são as 

ferramentas utilizadas para supervisionar o trabalhador, entre elas recursos de GPS 

em smartphones, os quais permitem que as empresas de entrega monitorem 

constantemente o desempenho no caso dos motofretistas/motoristas, assim como o 

sistema de avaliação pelo cliente garante um julgamento constante das condutas (DE 

STEFANO, 2018, p. 21), sendo, portanto, efetiva a supervisão, também de acordo 

com Rodrigo de Lacerda Carelli e Eunice Zanatta (2020).  

Por fim, no que diz respeito aos pagamentos pelas tarefas concluídas, De 

Stefano ressalta que são extremamente mal remuneradas, e, em muitos casos, as 

tarifas flutuam constantemente ou são alteradas sem que os trabalhadores tenham 

qualquer palavra ou controle a respeito de sua fixação, tornando a remuneração 

dificilmente previsível, além da gritante instabilidade de renda (DE STEFANO, 2018, 

p. 22).  

Assim, a despeito dos benefícios potenciais em termos da suposta flexibilidade, 

a estabilidade da renda continua não sendo uma realidade, situação que se torna 

ainda mais grave em países onde os instrumentos sociais básicos são fornecidos 

principalmente pelos empregadores aos empregados regulares e outros direitos 

sociais são reservados pelo ordenamento jurídico para "empregados", de forma que 

a maioria dos trabalhadores que são supostamente autônomos correm o risco de 

serem excluídos do sistema (DE STEFANO, 2016, p. 6).  

A Organização Internacional do Trabalho (2021g) também trata da 
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caracterização do trabalho via plataformas digitais como forma de avaliar a respeito 

da aferição ou não de verdadeira autonomia que possa justificar a classificação de 

tais trabalhadores enquanto trabalhadores por conta própria.  

Quanto ao recrutamento e correspondência entre trabalhadores e clientes, as 

plataformas digitais utilizam algoritmos para efetuar a atribuição de tarefas e 

possibilitar a comunicação entre clientes e trabalhadores, o que revolucionou a 

realização de atividades que habitualmente envolviam interação humana (OIT, 2021g, 

p. 20). A respeito das práticas de seleção, o algoritmo se baseia em indicadores como 

avaliações realizadas por clientes, índices de cancelamento ou aceitação de trabalho, 

perfil dos trabalhadores, e, ainda, nos planos de assinatura que o trabalhador tenha 

adquirido, o que pode excluí-los de ter acesso a tarefas, especialmente em países em 

desenvolvimento, onde os rendimentos são mais baixos, e, assim, os planos de 

assinatura menos aderidos (OIT, 2021g, p. 20). 

O terceiro elemento chave é a forma como se organizam os processos de 

trabalho e gestão de desempenho propriamente ditos, caracterizados pela 

centralidade da gestão algorítmica dos trabalhadores através de diversas ferramentas 

que facilitam o processo de trabalho, monitoram os trabalhadores – incluindo 

monitoramento via GPS e ferramentas que automaticamente capturam screenshots 

(OIT, 2021g, p. 20).  

As plataformas digitais também se utilizam de regras de governança próprias, 

moldando unilateralmente o direcionamento dentro da plataforma através de seus 

termos de acordos de serviço, que devem ser aceitos por trabalhadores, clientes e 

empresas contratantes a fim de que possam acessar a plataforma (OIT, 2021g, p. 20).  

Tais termos exigem a observância dos códigos de conduta e preveem questões como 

aceitação ou rejeição de trabalho, hipóteses de desativação de contas e uso de dados 

(OIT, 2021g, p. 20).  

Relativizando suposta autonomia no tocante ao trabalho realizado através das 

plataformas digitais, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (2021g, 

p. 177), o acompanhamento do trabalho e determinação dos métodos são comuns no 

trabalho prestado via plataforma digital. Ainda, as plataformas fornecem a clientes 

ferramentas que para que possam gerenciar e monitorar o trabalho em andamento, 

mecanismos que tendem a ser mais frequentes quando se trata de trabalhadores de 

países em desenvolvimento e mulheres (OIT, 2021g, p. 177). 
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Uma faceta chave quando se trata da autonomia e controle sobre os 

trabalhadores dos setores de transporte de passageiros e entrega baseados em 

aplicativo é o nível de possibilidade de escolher o horário de trabalho e descanso, bem 

como de recusar certos pedidos por razões como exaustão ou questões de segurança 

(OIT, 2021g, p. 177). Seus horários e destinos podem ser moldados com base em 

suas classificações e "níveis", bem como em outras estruturas de incentivo das 

plataformas, tais como aumento de preços dos serviços prestados, e, em muitos 

casos, se impõe a impossibilidade de recusar ou cancelar tarefas, visto que tal recusa 

ou cancelamento provavelmente traria implicações negativas para suas 

classificações, causando acesso reduzido ao trabalho, bônus perdidos, penalidades 

financeiras e até a desativação do conta do trabalhador da plataforma (OIT, 2021g, p. 

177). 

Ainda sobre a discussão a respeito da existência de autonomia que justifique a 

qualificação de tais trabalhadores enquanto trabalhadores por conta própria, para 

Donovan, Bradley e Shimabukuro (2016, p. 2), partindo da premissa da 

heterogeneidade do trabalho sob demanda via plataformas digitais, muitas empresas 

sob demanda ofereceriam aos trabalhadores alguma (ou absoluta) capacidade de 

selecionar ou recusar trabalhos, definir sua jornada e controlar outros aspectos de seu 

trabalho, de forma que o trabalho via plataforma digital pode ser tido como uma 

expansão do trabalho autônomo tradicional, contudo, algumas características comuns 

da relação trabalhador/empresa, quando consideradas em conjunto, separariam, para 

Donovan, Bradley e Shimabukuro (2016, p. 3), o trabalho sob demanda via plataforma 

digital do trabalho no modelo tradicional autônomo. 

A primeira característica seria o fato de que as plataformas digitais coletam uma 

parcela do que é pago pelo trabalho, ou seja, recebem comissões devidas pelo 

exercício de atividades solicitadas por meio destas (DONOVAN; BRADLEY; 

SHIMABUKURO, 2016, p. 3).  

Outro aspecto que separa o trabalho via plataforma digital do trabalho 

autônomo tradicional seria o controle da marca pelas plataformas digitais, as quais 

contam com os trabalhos intermediados para gerar receita e, portanto, têm um 

interesse claro em atrair e reter clientes, o que geraria, em graus variáveis, a 

seletividade quanto a quais trabalhadores poderiam operar sob sua marca, 

estabelecendo, muitas vezes, padrões de qualidade (DONOVAN; BRADLEY; 

SHIMABUKURO, 2016, p. 3). 
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Ademais, as plataformas digitais controlam a relação fornecedor-cliente, 

desencorajando ou impedindo, em muitos casos, os trabalhadores de aceitar trabalho 

fora da plataforma de clientes que utilizam a mesma plataforma, ou que a utilizaram 

por um determinado período de tempo recente, o que restringe a possibilidade do 

trabalhador de construir uma carteira de clientes e operar fora da plataforma 

(DONOVAN; BRADLEY; SHIMABUKURO, 2016, p. 3). A caracterização da autonomia 

em sua acepção tradicional, vez mais, não parece se fazer absoluta, ainda que 

sustentada por parte das plataformas digitais.  

Analisando o trabalho de entrega via plataformas digitais no contexto brasileiro, 

em específico, Oliveira et. al (2020, p. 69) ressaltam que as plataformas digitais de 

entregas são muito diversas entre si e na forma de organizar sua atividade e, ainda, é 

complexa a tarefa de estabelecer sua colocação enquanto ambiente virtual de 

conexão ou como atividade econômica organizada e orientada pela empresa que 

constitui a plataforma, o que as caracterizaria como empregadores. 

Para Oliveira (et.al, 2020, p. 77), os fundamentos da relação de trabalho 

persistem sendo os mesmos e os entregadores que são supostamente 

independentes, em verdade, estão sujeitos à organização empresarial. Assim, ainda 

que se afirme existir suposta liberdade de escolha no que diz respeito à jornada, as 

plataformas digitais, na realidade, controlam, inclusive, a realização de serviços em 

determinado horário e local, pois são criados incentivos econômicos para que os 

trabalhadores prestem os serviços quando a empresa mais precisa (OLIVEIRA; 

SANTOS; ROCHA, 2020, p. 77-78).  Ademais, em caso de recusa de realização de 

entregas, os trabalhadores podem ser punidos com suspensões ou desligamento 

(OLIVEIRA; SANTOS; ROCHA, 2020, p. 78). 

No que diz respeito à tarifa de entrega que é paga aos trabalhadores, esta é 

determinada pela plataforma através de algoritmos que se baseiam em uma série de 

fatores, como demanda e distância, e é apenas no momento em que os entregadores 

aceitam a tarefa de entrega que a informação a respeito do valor da tarifa é colocada 

à sua disposição (OIT, 2021, p. 88, OLIVEIRA; SANTOS; ROCHA, 2020, p. 79), ainda, 

os parâmetros podem ser alterados quando a plataforma pretende, sem qualquer 

transparência quanto ao modo de aferição das contraprestações (OLIVEIRA; 

SANTOS; ROCHA, 2020, p. 79).  

O entregador, assim, privado de acesso ao conjunto desses dados e à 

compreensão a respeito dos algoritmos da plataforma, resta sujeito a um controle 
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econômico sobre o valor de sua força de trabalho, sem sequer poder verificar a 

correção dos critérios adotados (OLIVEIRA; SANTOS; ROCHA, 2020, p. 79). 

Portanto, para Oliveira, Santos e Rocha (2020, p. 81), as formas de trabalho 

via plataformas digitais podem contar com certa flexibilidade, notadamente, quanto 

aos horários, entretanto, as relações socioeconômicas   continuam   se tratando de   

trabalho   assalariado, caracterizadas   por   dois polos:  empresas de alto valor global 

e ampla capacidade tecnológica versus trabalhadores que tão somente vendem a sua 

força de trabalho. Ademais, os nomes dados a tais relações jurídicas não seriam 

sozinhos constitutivos da sua natureza, tendo em vista que a realidade dos fatos se 

impõe sobre as denominações impostas pelo contratante, seguindo a tradição do 

princípio trabalhista da primazia da realidade (OLIVEIRA; SANTOS; ROCHA, 2020, p. 

81).  

O trabalho sob demanda via plataforma digital, para Valenduc e Vendramin 

(2016, p. 34), seria corretamente caracterizado como uma relação de emprego 

contínua sem trabalho contínuo. O empregador, dentro dessa sistemática, assina o 

contrato de trabalho com o empregado, mas não se compromete a fornecer trabalho 

de forma contínua, de modo que os contratos desta natureza, então, baseiam-se no 

princípio de que os trabalhadores serão chamados para realizar tarefas quando forem 

necessários (VALENDUC; VENDRAMIN, 2016, p. 34). 

 O trabalho sazonal ou intermitente – como pode ser tido, sob esta perspectiva, 

o trabalho sob demanda via plataforma digital – não é uma figura nova nos 

ordenamentos jurídicos e não há conexão automática entre esta forma de emprego e 

a economia digital, entretanto, as plataformas fornecem uma nova ferramenta para 

fazer corresponder à procura desta natureza de mão-de-obra (VALENDUC; 

VENDRAMIN, 2016, p. 34). 

De acordo com De Stefano (2016, p.6), o chamado emprego disfarçado, aqui 

compreendido como a classificação da relação de trabalho como autônomo quando, 

em realidade, se trata de vínculo de emprego, contribui para a informalização da 

economia formal, ao permitir que uma parcela da força de trabalho seja indevidamente 

excluída do trabalho e da proteção social, resultar significativamente em concorrência 

desleal com empresas cumpridoras da lei e, em última análise, estimular o dumping 

social que levará a termos e condições de trabalho ainda piores (DE STEFANO, 2016, 

p. 6). 
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Entretanto, De Stefano (2016, p. 8) ressalta que, ainda que os trabalhadores 

sob demanda via plataformas digitais fossem classificados como empregados, a 

natureza intermitente de sua atividade poderia ser obstáculo ao acesso à direitos 

sociais (DE STEFANO, 2016, p. 8), a depender de como se dá a regulamentação do 

trabalho intermitente em cada sistema normativo, no sentido do que pontuam 

Valenduc e Vendramin (2016). 

Philippe Auvergnon (2016, p. 29), ao analisar a classificação do trabalho via 

plataformas digitais, examina que, em determinados e frequentes casos, a irrelevância 

das soluções jurídicas tradicionais tem de ser verificada, lhe parecendo necessário 

imaginar formas específicas para o marco legal ou reabrir o debate acerca da definição 

de empregado. A pluralidade de modalidades que podem ser adotadas para 

enquadrar o chamado "trabalho digital uberizado" demonstra, para Auvergon (2016, 

p. 36), a diversidade de modelos de negócios, também podendo revelar o intento de 

evitar assumir direitos e obrigações, assim como práticas antissociais e 

economicamente injustas.  

Contudo, o recurso incerto à lei disponível também aponta que uma nova forma 

de economia não tem, atualmente, um arcabouço legal relevante para sua regulação, 

o que é necessário quando se intenta, por um lado, "tranquilizar juridicamente" o 

trabalho digital para garantir seu desenvolvimento e, por outro, evitar a precariedade 

dos trabalhadores, garantindo-lhes uma autonomia que, segundo Auvergnon (2016, 

p. 36) lhes parece determinante. 

O Direito do Trabalho, assim, estaria, para Emanuelle Dagnino (2016, p. 23), 

enfrentando essa transformação nos termos de suas antigas estruturas e, 

principalmente, de sua antiga dicotomia entre empregado e não empregado. 

Consequentemente, o Direito do Trabalho posto não tem dado conta de satisfazer os 

requisitos de regulação de uma nova realidade do trabalho, de forma que um exame 

geral da economia sob demanda revelaria as deficiências da regulação trabalhista ao 

permitir analisar as condições da força de trabalho envolvida neste modelo econômico 

(DAGNINO, 2016, p. 30). Para Dagnino (2016, p. 23), assim, evidente a necessidade 

de intervenção legislativa. 

O desenvolvimento de novas formas de trabalho que se diferenciam do modelo 

tradicional da relação empregatícia bilateral, portanto, levanta questões no que diz 

respeito à possibilidade de as categorias existentes no ordenamento jurídico 
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contemplarem as novas realidades e, ainda, acerca da necessidade de inovar os 

desenhos regulatórios para proteger o trabalhador (KALIL, 2019, p. 209).  

De acordo com Renan Kalil (2020, p. 91), a discussão a respeito do 

enquadramento jurídico dos trabalhadores se faz insuficiente, tendo em vista que as 

legislações trabalhistas atuais não foram concebidas a partir dos modelos de relações 

de trabalho que predominam no capitalismo de plataforma e diversos aspectos 

centrais no que diz respeito ao desenvolvimento dessas atividades laborais 

necessitam de regulação adequada. A título ilustrativo, menciona o caso dos sistemas 

de avaliações, os quais usualmente ocupam papel relevante nas possibilidades de os 

trabalhadores receberem trabalho e cujas regras são fixadas unilateralmente pelas 

plataformas digitais em um cenário no qual não há parâmetro legal sobre o tema. 

No contexto brasileiro, assim, insuficientemente, o trabalhador via plataforma 

digital pode ser qualificado como empregado ou como autônomo, enquanto que em 

determinados outros ordenamentos foram criadas figuras intermediárias a fim de 

enquadrar aqueles que desempenham serviços que se encontram em uma zona 

cinzenta entre a subordinação e a autonomia (KALIL, 2019, p. 209). 

No mesmo sentido, de acordo com Machado (2019, p. 76), no Brasil a ausência 

de regulação suficiente seria o principal desafio no que diz respeito às novas formas 

de trabalho resultantes da digitalização e à determinação de sua qualificação 

contratual. 

Tais questões parecem colocar em evidência a inadequação dos binômios 

interpretativos – como os binômios “subordinado versus autônomo” ou “dependente 

versus independente” – em um contexto no qual as categorias de análise, herdadas 

em grande medida do período fordista, não servem mais para evocar situações de 

trabalho atuais (AZAIS, 2012, p.  174). 

 De acordo com Azais, essas derrogações em relação às normas de emprego 

até então vigentes, que tornam aquilo que antes era atípico corriqueiro, podem ser 

qualificadas como “as zonas cinzentas do assalariamento” (AZAIS, 2012, p.  175).  

Tais situações soam como um convite para a reflexão acerca das inovações 

jurídicas observáveis nos contratos de trabalho e nas zonas de sombra, como no caso 

tanto das novas profissões, que ainda não passaram por um processo de 

sedimentação e de institucionalização dinâmico e evolutivo, quanto daquelas que se 

encontram atravessando um processo de desconstrução das estruturas que até então 

haviam marcado sua especificidade (AZAIS, 2012, p. 178).  
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As zonas cinzentas do emprego remetem, portanto, tanto às transformações 

no que diz respeito ao conteúdo da atividade ou das profissões quanto no que diz 

respeito aos deslizamentos nos estatutos (AZAIS, 2012, p.  177), examinadas a partir 

da natureza movediça das fronteiras tradicionais do assalariamento (AZAIS, 2012, p.  

176).  

Assim, nesta zona cinzenta intermediária, situações denominadas por Azais de 

informais, em razão de não estarem ainda sedimentadas, acabam por acomodar-se 

em situações formais, nas quais predomina a regra do direito, que opera, então, em 

situações ainda não previstas pela lei, dando margem a situações confusas (AZAIS, 

2012, p. 188). 

O conceito de zona cinza, contudo, não tem a pretensão de capturar a relação 

de trabalho nas margens do assalariado (AZAIS, et.al, 2017, p. 8), trata-se de uma 

noção transversal que tem por fim compreender a fragilidade estrutural da relação 

laboral decorrente da relação de subordinação e proteção subjacente ao contrato de 

trabalho (AZAIS, et.al, 2017, p. 8). A Zona cinza pode ser tida, assim, como um espaço 

de transição, aberto ao desenvolvimento de novas formas de regulamentação da 

relação de trabalho (AZAIS, et.al, 2017, p. 8).  

Supiot (2000, p. 143) também ressalta o dilema do reconhecimento legal de 

qualquer forma atípica de emprego, defendendo que reconhecê-las é promover o seu 

desenvolvimento, enquanto que não as reconhecer é abandonar os trabalhadores 

atípicos à sua própria sorte. A partir da teoria das zonas cinzentas, propõe-se, então, 

o reconhecimento legislativo de novas formas de relações de trabalho como forma de 

proteção, uma vez que, de fato, a divisão entre trabalho protegido e desprotegido ou 

subordinado e não subordinado tende a se tornar cada vez menos estrita. 

Também de acordo com Orly Lobel (2016, p. 11), existem formas de se 

trabalhar que não podem ser encaixadas nas categorias empregado ou não 

empregado, pois constituídas por características que não se enquadram em nenhum 

destes moldes, de forma que a lei deve, então, reconhecer uma categoria 

intermediária de trabalhador entre o empregado e o autônomo, a qual contemplaria as 

proteções concedidas aos trabalhadores que laboram sob acordos intermediários. 

Essa terceira categoria, segundo Lobel (2016, p. 11), deve, necessariamente, contar 

com organização e negociação coletiva somadas a normas de segurança do trabalho 

e, destacando como ponto positivo, examina que seu reconhecimento evitaria que se 
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fechasse os olhos aos riscos em razão do medo da classificação generalizada dos 

trabalhadores como empregados (LOBEL, 2016, p. 11).  

Lobel (2016, p. 12), cita, ainda, que há aqueles que temem a criação de terceira 

categoria intermediária com base na ideia de que sua legitimação significaria arriscar 

privar os trabalhadores que, de outra forma, seriam classificados como empregados, 

dos benefícios de que poderiam desfrutar.  

No entanto, a respeito deste ponto, destaca que a realidade posta é a de que 

a legislação existente deixa de proteger um número cada vez maior de trabalhadores, 

independentemente da existência de uma categoria intermediária (LOBEL, 2016, p. 

12). O que ocorre, de fato, é que esses trabalhadores são classificados como 

contratantes independentes com pouquíssimos direitos, e a falta de um status 

intermediário, para Lobel (2016, p. 12), fornece maiores incentivos para que referida 

classificação se dê deste modo por parte das empresas.  

Para Juan Raso Delgue (2017, p. 22), no mesmo sentido, poder-se-ia optar por 

forçar a classificação das novas realidades nos moldes das categorias tradicionais, 

contudo, a experiência demonstraria que a realidade “se vinga das normas 

construídas, ignorando sua existência”, de modo que, no caso das plataformas 

digitais, a vingança se expressa através dos enormes índices de informalidade, 

presentes, em especial, nos países latino-americanos.  

A ideia central de Delgue (2017, p. 23), então, ao examinar as novas formas de 

organização do trabalho ocasionadas pelas plataformas digitais, é que elas - enquanto 

fatos empíricos redondamente novos e, portanto, desconhecidos no passado - exigem 

a construção de novas categorias que possam responder à realidade, que não pode 

mais ser interpretada com base nos estereótipos tradicionais do Direito do Trabalho 

subordinado (DELGUE, 2017, p.22). As transformações do trabalho revelam, assim, 

novas realidades, de modo que o desafio do jurista é reconhecê-las e regulá-las, 

abandonando-se a ideia de tentar comprimi-las nos "contentores" das categorias 

tradicionais (DELGUE, 2017, p.23). 

Delgue (2017, p. 26) fundamenta, portanto, que se deve elaborar um novo 

estatuto voltado a esta categoria de trabalhadores, o qual oscilaria entre a 

dependência e a independência, de forma que estes seriam caracterizados como 

semiautônomos ou semidependentes (DELGUE, 2017, p.26), tendo em vista que, 

embora se reconheça a existência de novas formas de dependência, é complexo 

inseri-las na categoria do contrato de trabalho tradicional. 
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De Stefano (2016, p. 19), em oposição à proposta de regulamentação de 

terceira categoria de trabalhadores, sustenta que, embora possa ser interessante, 

uma vez que desafia alguns dos limites existentes para a aplicação da proteção do 

trabalho, poderia desencadear potenciais implicações negativas que não devem ser 

subestimadas.  

Em primeiro lugar, pontua que propor uma nova classificação legal para os 

casos de zona cinzenta pode tornar a situação ainda mais complexa ao invés de 

simplificar as questões em torno da classificação, pois se faz real a possibilidade de 

deslocar a zona cinzenta para outro lugar, sem de fato remover o risco de arbitragem 

e litígio significativo a este respeito, especialmente se os direitos conferidos aos 

trabalhadores dessa categoria oferecerem proteção significativa (DE STEFANO, 

2016, p. 19). As categorias intermediárias poderiam, portanto, ser um obstáculo para 

o alcance da proteção plena no trabalho quando as relações de trabalho são 

usualmente disfarçadas (DE STEFANO, 2016, p. 20). 

Ademais, para De Stefano (2016, p. 21), a introdução de uma categoria 

intermediária seria ainda mais discutível se fosse aplicável somente aos trabalhadores 

de plataforma, tendo em vista que, conforme aponta, os problemas relativos ao status 

de emprego e à classificação incorreta estendem-se para muito além dos limites do 

trabalho via plataforma, de forma que prever uma categoria específica de trabalhador 

neste setor, para o autor, segmentaria artificialmente o mercado de trabalho e a 

regulamentação do emprego, além de aumentar a complexidade da questão (DE 

STEFANO, 2016, p. 21). 

À luz de todos os argumentos pontuados, a proposta de introdução de uma 

nova categoria de emprego com a finalidade de regular as formas de trabalho via 

plataformas, para De Stefano (216, p. 21), não parece uma solução ideal quando se 

trata de proteger o trabalho e fornecer um quadro previsível de direitos, custos e 

responsabilidades para as partes envolvidas. 

Segundo Bensusan (2017, p. 94), tendo em vista a necessidade de 

regulamentar essas novas modalidades de trabalho e desenhar políticas específicas, 

deve-se realizar uma distinção entre os antigos conceitos (típico ou atípico, 

dependente ou independente, emprego formal e informal) e sua relação com as 

formas de trabalho emergentes na chamada nova economia. É necessário levar em 

consideração, ainda, as premissas de que entre estes antigos e os novos conceitos 

existe uma sobreposição, bem como uma marcada heterogeneidade das condições 
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de trabalho dentro de cada categoria dentro do trabalho via plataformas digitais 

(BENSUSAN, 2017, p. 94) 

Se antes da atual fase de globalização se esperava que o emprego atípico 

tivesse caráter excepcional - assim como era esperado, inclusive, seu 

desaparecimento - mercados altamente competitivos e os fatores que os moldam 

criaram as condições para que, ao contrário, sua expansão deva ser esperada 

(BENSUSAN, 2017, p. 114). Portanto, a discussão gira em torno da necessidade de 

ampliar as fronteiras da proteção do trabalho sem ignorar o peso que os empregos 

típicos têm como modelo ou esquecer a heterogeneidade de situações que se inserem 

no trabalho atípico e autônomo (BENSUSAN, 2017, p. 114). 

Se faz central, então, no que diz respeito a tais problematizações, o fato de 

que, em sistemas normativos como o Direito do Trabalho brasileiro, o acesso aos 

direitos que se ligam ao ato de trabalhar somente é garantido nos casos em que o 

trabalhador é classificado como empregado20. Tal situação se torna ainda mais 

gravosa em um contexto historicamente caracterizado por altas taxas de 

trabalhadores não empregados, de forma que a dificuldade de acesso aos direitos 

ligados ao trabalho se torna posta e naturalizada, e não excepcional ou temporária, e 

o modelo de parcial desmercatilização do trabalho através da efetiva inserção de 

estatuto no contrato de trabalho não necessita sequer ser desconstruído, pois nunca 

implementado de fato. 

Inserem-se as plataformas digitais, então, neste cenário, como catalizadoras 

do aumento do percentual de trabalhadores à margem da proteção ligada ao trabalho 

dentro da sistemática dualista de acesso aos direitos, que não parece, ao menos como 

regra geral, contemplar as novas formas de organização do trabalho, nos parecendo 

adequada a proposta de criação legislativa de categoria intermediária que contemple 

os trabalhadores sob demanda via plataformas digitais e não descartável a hipótese 

de reclassificação judicial como vínculo de emprego, quando cabível, a partir da 

adoção de análise individual, ainda que se considere que tão somente estes dois 

instrumentos não se façam suficientes para proteger o trabalho sob demanda via 

plataformas digitais. 

 
20 Renata Bulgueroni (2011, p. 192) aponta que os direitos que são estendidos aos trabalhadores por 
ela designados como autônomos são aqueles denominados “pseudotrabalhistas”, na medida em que 
excluídos da esfera do Direito do Trabalho.  
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Uma vez examinadas as limitações da sistemática dicotômica de acesso a 

direitos que se ligam ao trabalho no caso brasileiro e, dentro deste panorama, as 

implicações da inserção do trabalho sob demanda via plataformas, seguidas das 

discussões a respeito de sua caracterização a partir da autonomia defendida pelas 

plataformas, no tópico seguinte será tratado especificamente a respeito dos 

entendimentos judiciais e legislativos quando se trata da classificação jurídica do 

trabalho sob demanda via plataformas digitais no Brasil.  

 

2.3 ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 

Quanto ao posicionamento atual do judiciário brasileiro, dentre os 

entendimentos adotados pelos Tribunais Regionais do Trabalho, encontra-se julgados 

favoráveis à caracterização do vínculo de emprego sob o fundamento de que se faz 

presente o controle e monitoramento algorítmico, ainda que exista certa autonomia 

dos trabalhadores quanto à organização de seu trabalho.  

É o caso do acórdão proferido no Recurso Ordinário nº 0000699-

64.2019.5.13.002521, da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, 

que reconheceu a caracterização de relação de emprego em caso de motorista da 

Uber fundamentando que “embora se reconheça que o motorista de UBER tem certa 

autonomia para se pautar no seu cotidiano e distribuição do trabalho, a empresa (...) 

tem total possibilidade de exercer controle telemático sobre sua jornada”, tendo em 

vista que “a atividade é exercida mediante uso de plataforma digital, com equipamento 

em conexão online, o que, por óbvio, permite o monitoramento remoto do trabalho, e, 

por conseguinte, afasta a hipótese contida no art. 62, I, da CLT”. 

O Tribunal da 13ª região, portanto, adotou entendimento no sentido de que a 

plataforma exerce controle remoto sobre a jornada de trabalho dos motoristas através 

da adoção de equipamentos de conexão e fundamentou pela não aplicação do art. 

62, I, da CLT, que estabelece o não pagamento de horas extras aos empregados que 

exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, 

determinando pelo pagamento das horas extraordinárias. 

Também a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

reconheceu vínculo de emprego em análise de relação de trabalho sob demanda de 

 
21 TRT-13. Recurso Ordinário: 0000699-64.2019.5.13.0025, 2ª Turma, Data de Publicação: 25/09/2020. 
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entregador de mercadorias da plataforma iFood.com Agência de Restaurantes Online 

S.A., no julgamento do Recurso Ordinário nº 0010761-96.2019.5.03.0008, à luz da 

teoria dos indícios qualificadores visando permitir uma necessária releitura da 

dependência econômica. 

O juízo entendeu que a ausência de horário pré-determinado ou fiscalização da 

jornada não equivalem a autonomia, mas tão somente evidenciam o trabalho sem 

sujeição a horário pré-determinado. Não foram tecidas maiores digressões, contudo, 

em relação às possibilidades de o entregador escolher os horários de labor e recusar 

corridas.   

Em relação ao requisito da subordinação, a turma apontou que o entregador 

poderia sofrer punição no caso de ficar fora de área e não realizar o login e, ainda, há 

um padrão de qualidade traçado pelas empresas de plataforma de entrega de 

mercadorias, existindo fiscalização realizada por meio das avaliações dos clientes, o 

que se trataria de expressão do poder diretivo daquele que organiza, controla e 

regulamenta a prestação dos serviços. 

Quanto à presença da pessoalidade, a turma sustentou que no processo de 

cadastramento do motociclista, a empresa de plataforma identifica o profissional e o 

cadastramento dos motociclistas revela uma individualização do labor. A onerosidade 

também se apresentaria evidente, na medida em que a empresa é quem determina o 

preço da entrega contratada, sobre a qual cobra uma taxa de serviços. 

Ainda, sob outra ótica, a 9ª Turma do mesmo Tribunal Regional do Trabalho da 

da 3ª Região, no Recurso Ordinário de nº 0011359-34.2016.5.03.0112, entendeu não 

existir prova de pessoalidade na prestação de serviços, tendo em vista que o motorista 

poderia fazer-se substituir por outro trabalhador que também fosse cadastrado na 

plataforma e que o cadastramento dos motoristas se daria por questões de segurança, 

a fim de se evitar mau uso da plataforma, garantindo sua própria segurança e a dos 

usuários. Ademais, sustentou que o veículo do motorista era dirigido por ele e por 

outros, que era possível cadastrar motorista auxiliar, não existindo exigência de que 

fosse o autor o único a conduzir o veículo e que o interessado no uso do aplicativo 

poderia ser até mesmo pessoa jurídica ou detentores de frota de veículos. 

No tocante ao requisito da não eventualidade a 9ª Turma considerou que o 

objetivo do aplicativo desenvolvido e utilizado pela empresa de plataforma seria 

conectar quem necessita da condução com quem fornece transporte, inexiste escolha 

no que diz respeito ao veículo ou seu condutor, restando também não caracterizada. 
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Em relação à subordinação, a definição da jornada, fosse ela extensa ou não – 

compreendida como tempo com a utilização do aplicativo – ficava a critério do 

trabalhador e que as orientações fornecidas não caracterizam subordinação jurídica 

na medida em que não implicariam na ingerência da empresa quanto à forma da 

execução do contrato, sendo aferida somente a adequação dos serviços e 

infraestrutura prestados pelo motorista às necessidades do sistema de atendimento 

projetado pela empresa.  

De acordo com a decisão, ainda, o conceito de subordinação estrutural adotado 

na decisão de primeiro grau, que havia reconhecido o vínculo de emprego, em 

verdade possibilitaria o reconhecimento da relação de emprego em quase qualquer 

situação de contratação, de maneira irrestrita, sem sequer necessidade da produção 

de provas e afastando-se a aferição dos requisitos e que não se concebe relação 

empregatícia em que o empregado possa optar por permanecer afastado do serviço, 

por meses e a ele possa retornar. 

Além disso, em outras decisões que negam a caracterização de relação de 

emprego também se encontra o fundamento de que as atividades são desenvolvidas 

com total autonomia pelos trabalhadores e quaisquer ingerências das plataformas não 

seriam no sentido de configurar subordinação, mas sim necessidade de conservação 

de confiabilidade, conforme decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho do estado do Paraná22. 

O acórdão apontou que de acordo os depoimentos das testemunhas, bem 

como afirmado pelo próprio reclamante “ficou demonstrado que o autor detinha ampla 

autonomia para escolher os dias, horários e forma de labor” e tinha possibilidade de 

“recusar corridas e desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que 

entendesse necessário, sem que houvesse uma sanção em tais situações”, 

confirmando-se que a atividade seria exercida por conta própria. 

De acordo com o relator, a possibilidade de os passageiros avaliarem o 

motorista e tal avaliação ser levada em consideração pelo aplicativo para fins de 

bloqueio, por si só, não significaria ingerência da plataforma na forma de prestação 

de serviços, assim como “o fato de o aplicativo ser bloqueado por 5 minutos quando 

o motorista recusa diversas corridas de forma sequencial, não configura 

subordinação”. Se tratariam, segundo o magistrado, de situações que configuram a 

 
22 TRT-PR-0000383-67.2020.5.09.0303 (RemNecRO), 2ª Turma. Relator: Carlos Henrique de Oliveira 
Mendonça. Publicado no DEJT em 10/06/2021. 
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necessidade de a plataforma preservar a confiabilidade e manutenção do aplicativo 

no mercado concorrencial.  

Também, fundamenta-se a inexistência de vínculo de emprego com base no 

argumento de que as plataformas não são tomadoras de serviço que se beneficiam 

do trabalho, mas sim colaboradoras interdependentes, assim como os trabalhadores, 

na medida em que todos se beneficiam reciprocamente do exercício da atividade, 

conforme decisão proferida pela 7ª Turma também do Tribunal Regional do Trabalho 

do Paraná no recurso ordinário de nº 0000737-03.2018.5.09.012923, tratando de caso 

de entrega de mercadorias via plataforma digital. 

A turma fundamentou que “o comércio digital só é realizado se todos os 

parceiros cooperam como usuários recíprocos, não havendo como se identificar um 

tomador e um prestador” e que da mesma forma que a plataforma utilizaria do trabalho 

do entregador para atender ao fornecedor, este se utilizaria da plataforma para ter 

acesso aos fornecedores, além de todos utilizarem a operadora de pagamentos para 

saldarem suas operações, de forma que não se caracterizaria dependência, mas sim 

cooperação e colaboração. 

A despeito, contudo, de entendimentos em diversos sentidos sustentados por 

magistrados de primeiro grau e Tribunais Regionais do Trabalho, em  07/02/2020, a 

5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, através do julgamento de agravo de 

instrumento que negou seguimento ao Recurso de Revista n° 1000123-

89.2017.5.02.003824 – no qual se discutia a respeito da possiblidade de caracterização 

de vínculo de emprego de motorista do aplicativo UBER – expôs posicionamento no 

sentido de que a relação de trabalho estabelecida seria de parceria. 

O Tribunal sustentou que resta evidente a autonomia na prestação de serviços 

analisada, o que caracterizaria a ausência de subordinação, requisito paradigmático 

para a configuração da relação empregatícia.  

Ainda, argumentou-se que o recebimento pelo motorista de percentual 

equivalente a 75% a 80% do valor pago pelo usuário pela atividade realizada evidencia 

vantagem remuneratória que, no entendimento já firmado pela corte, não 

corresponderia ao percentual significativamente menor que recebem os empregados.  

 
23 TRT-PR-0000737-03.2018.5.09.0129. 7ª TURMA. Relator: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 
MENDONÇA. Publicado no DEJT em 08/12/2020). 
24 TST - Recurso de Revista n° 1000123-89.2017.5.02.0038. 5ª TURMA. Relator: BRENO MEDEIROS. 
Publicado em: 05/02/2020. 
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Por fim, a decisão enfatiza que a intenção de proteção ao trabalhador pelo 

Direito do Trabalho não deve se sobrepor a ponto de inviabilizar as novas formas de 

trabalho emergentes, baseadas em critérios menos rigorosos e que admitem, 

supostamente, maior autonomia mediante suposto livre arranjo entre as partes. 

Segundo Carelli (2020), a decisão analisada não seria apta a representar 

entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que foi proferida por 

somente uma de suas oito câmaras. Entretanto, ressalta que se a questão da condição 

de trabalhador empregado ou autônomo é intensamente discutida nos tribunais de 

primeira instância, os tribunais superiores, tendo em vista os raros processos que 

julgaram, tendem a favorecer a tese de empresas, ignorando a disposição legal que 

abrange a subordinação algorítmica, e até mesmo protegendo-as de medidas de 

proteção excepcionais em face da pandemia COVID-19 (CARELLI, 2020) e, ainda, 

que mais processos precisarão ser levados aos tribunais superiores para que se 

possa verificar uma tendência a julgar ou mesmo fixar posição acerca da natureza 

jurídica da relação entre trabalhadores e plataformas (CARELLI, 2020). 

Contudo, ainda que decisões de primeiro grau ou expedidas pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho possam ter reconhecido a caracterização do vínculo de 

emprego nos casos de trabalho sob demanda via plataforma digital e que os tribunais 

superiores pouco tenham se pronunciado a respeito da temática, o entendimento no 

sentido da configuração de relação de parceria reflete provável posicionamento 

desfavorável do Tribunal Superior do Trabalho, o que parece dificultar a referida 

caracterização. 

Ademais, não se pode deixar de pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, 

em 28 de agosto de 2019, ao decidir o conflito negativo de competência nº 

164.544/MG25, relativo ao julgamento de ação de obrigação de fazer cumulada com 

reparação de danos morais e materiais ajuizada por motorista do aplicativo Uber que 

pretendia a reativação de sua conta, estabeleceu que a justiça comum seria 

competente para julgar os processos que dizem respeito às relações entre 

trabalhadores e empresas detentoras da plataforma digital, em razão do caráter 

estritamente civil da relação. O Tribunal declarou que os motoristas são empresários 

individuais, sem vínculo laboral, e a que a prestação de serviços é intermediada por 

 
25 CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 164.544 - MG (2019/0079952-0). 
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aplicativos geridos por empresas de tecnologia, sobressaindo-se, vez mais, o 

entendimento que parece prevalecer, até o momento, no judiciário brasileiro. 

No que diz respeito às previsões legislativas específicas, de acordo com 

Machado (2019, p. 76), no tocante aos serviços de transporte privado brasileiro 

através das plataformas digitais, foram regulados em 2018, através da Lei n ° 

13.640/2018, que aborda questões fiscais e obrigações governamentais26, contudo, 

sem a pretensão legal de regular as relações de trabalho (MACHADO, 2019, p. 76).  

A normativa brasileira, no entanto, permite que os motoristas reivindiquem a 

previdência social como autônomos, o que sugere claramente a ausência de relação 

empregatícia (MACHADO, 2019, p. 76). A inscrição individual na segurança social 

usualmente corresponde ao estatuto de empreendedor27 (Microempreendedor 

Individual MEI - Lei Complementar nº 128/200628), que dá acesso a determinados 

 
26 O Art. 11-A da referida lei trata sobre as questões fiscais, contratação de seguro e contribuição 
previdenciária, nos seguintes termos: 
Art. 11-A Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o 
serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta 
Lei no âmbito dos seus territórios. 
Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de 
passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista 
a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço: 
I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço; 
II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT); 
III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213/1991. 
27 De acordo com Cinara Rosenfield, embora o autoempreendedorismo sempre tenha sido presente, a 
figura do Microempreendedor Individual lhe elevou ao status de norma, fomentando sua difusão e lhe 
outorgando reconhecimento legal e simbólico. Ainda, o instituto tem uma dimensão cultural que se 
relaciona ao valor conferido à autogestão, transformando trabalhadores em autoempreendedores, 
contexto em que a responsabilidade pelo seu trabalho no mercado cabe unicamente a eles, donos de 
seus próprios destinos (ROSENFIELD, 2018, p. 337-340). 
28 A definição de microempreendedor individual é encontrada no artigo 18-A, § 1º da Lei Complementar 
nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 128/2008: 
Art. 18-A.  O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e 
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da 
receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. 
§ 1o  Para os efeitos desta Lei, considera-se MEI o empresário individual a que se refere o art. 966 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-
calendário anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), optante pelo Simples Nacional e que 
não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.   
O Art. 966 do Código Civil prevê o seguinte: 
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.  
O MEI é, então, considerado um empresário individual com receita bruta limitada e é enquadrado, para 
fins previdenciários, na modalidade de contribuinte individual, entretanto, llhe foi concedido tratamento 
diferenciado quando se trata de sua contribuição à Previdência Social e dos benefícios a que tem 
direito, de acordo com o disposto no § 2º do art. 21 da Lei 8.212/1991: 
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benefícios sociais, como pensão de aposentadoria, mas não a outros direitos 

específicos dos trabalhadores assalariados (negociação coletiva, salário-mínimo, 

tempo máximo de trabalho, etc.) (MACHADO, 2019, p. 76). 

No mesmo sentido, Karen Artur e Ana Cláudia Moreira Cardoso (2020, p. 372) 

ressaltam que as alterações legislativas no Brasil têm se configurado com a finalidade 

de afastar vedações contra a existência das plataformas e de regular somente 

aspectos mais gerais dos serviços, sem entrar na questão relativa ao enquadramento 

jurídico da relação laboral.  

Dentro dessa tendência foi publicado também o Decreto nº 9.792/19, que trata 

da inscrição dos motoristas que prestam serviços sob demanda via plataformas como 

contribuintes individuais do Regime Geral da Previdência Social29, mais uma vez sem 

 
Art. 21, § 2º. No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de 
contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de 
contribuição será de: 
(...) 
II – 5% (cinco por cento):  
No caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar n. 123, de 14 
de dezembro de 2006.  
29 Art. 1º Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o 
serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, além das exigências previstas na 
Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, a inscrição do motorista como contribuinte individual do Regime 
Geral de Previdência Social. 
Art. 2º A inscrição como segurado contribuinte individual será feita diretamente pelo motorista de 
transporte remunerado privado individual de passageiros, preferencialmente pelos canais eletrônicos 
de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
Parágrafo único.  O motorista poderá optar pela inscrição como microempreendedor individual, desde 
que atenda aos requisitos de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 
Art. 3º A comprovação da inscrição perante as empresas responsáveis por aplicativos ou por outras 
plataformas digitais de transporte remunerado privado individual de passageiros é de responsabilidade 
do motorista e caberá ao INSS fornecer os respectivos comprovantes, preferencialmente por meio de 
seus canais eletrônicos de atendimento. 
§ 1º  Para fins da confirmação da existência ou não da inscrição dos segurados no Cadastro Nacional 
de Informações Sociais e do respectivo número de inscrição, as empresas responsáveis pelos 
aplicativos ou por outras plataformas digitais de transporte remunerado privado individual de 
passageiros poderão firmar, após autorização do INSS, contrato de prestação de serviços com a 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, ressalvado o acesso aos 
dados protegidos pelo sigilo fiscal. 
§ 2º Os dados necessários ao cumprimento do disposto neste artigo serão disponibilizados, por meio 
eletrônico, a cada empresa exploradora, que será responsável pelo custeio do acesso direto às 
informações dos sistemas do INSS e pela manutenção do sigilo dos dados, nos termos do disposto na 
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 
Art. 4º O motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros recolherá sua 
contribuição ao Regime Geral de Previdência Social por iniciativa própria, nos termos do disposto no 
inciso II do caput do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
O referido artigo dispõe o seguinte: 
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à 
Seguridade Social obedecem às seguintes normas:             
I - a empresa é obrigada a: 
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tratar de legislação trabalhista específica sobre o tema (ARTUR; CARDOSO, 2020, p. 

372), e determina que, no caso dos motoristas de passageiros, o recolhimento da 

contribuição previdenciária deverá ser realizado por iniciativa própria do trabalhador, 

contrariando a sistemática previdenciária que responsabiliza, como forma de proteção 

mínima ao trabalhador por conta própria, a empresa pelo recolhimento previdenciário 

quando o serviço for prestado por pessoa física.  

Para as autoras, através da efetivação somente desta regulação mais geral, 

reforça-se a ideia da caracterização do conceito de mercado enquanto um espaço 

autorregulado, de desconstrução dos direitos sociais, incluindo-se os de organização 

dos trabalhadores, e de associação do modelo do emprego a uma abordagem 

individualista, o que resulta em um desequilíbrio de poder entre os atores envolvidos, 

fortalecendo-se a autoridade das plataformas digitais de trabalho, que têm o poder, 

então, de “nomear” e determinar o que é o novo (ARTUR; CARDOSO, 2020, p. 382).  

Visualiza-se, também, a atuação estratégica das empresas-plataforma com o 

objetivo de afastar o Direito do Trabalho e todas as discussões sobre justiça social 

que possam se contrapor à relação de total desequilíbrio que as plataformas buscam 

estabelecer (ARTUR; CARDOSO, 2020, p. 365). 

A Consolidação das Leis do Trabalho, que rege as relações de emprego na 

sistemática normativa brasileira, por sua vez, determina, em seu Art. 3º30, a definição 

de empregado enquanto pessoa física que presta serviços a empregador de forma 

não eventual, remetendo-se à noção de continuidade, mediante salário e sob 

dependência, condição que se liga à ideia de subordinação enquanto abdicação da 

autonomia em razão da estabilidade e proteção proporcionadas pelo contrato de 

emprego.  

 
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, 
descontando-as da respectiva remuneração; 
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o 
inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as 
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, 
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente 
ao da competência; 
(...) 
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por 
iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;   
30 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual 
a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, 
nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 



55 
 

Quanto à regulação do trabalho por conta própria, a Consolidação das Leis do 

Trabalho não contempla conceito expresso, tendo em vista que este não se insere em 

seu âmbito de proteção. Contudo, tal definição pode ser extraída do Art. 3º da CLT 

como configuração contrária à presença dos elementos necessários para a 

caracterização da relação de emprego, ou seja, quando ausente o conjunto dos 

elementos caracterizadores do vínculo de emprego, e, em especial, a subordinação, 

presente a relação de trabalho autônomo (BULGUERONI, 2011, p. 178)31, regida pelo 

Código Civil e legislação esparsa.  

De acordo com Bulgueroni (2011, p. 27-28), a subordinação é o critério central 

na tutela das relações laborais pois pauta-se nas diferenças entre trabalhadores 

subordinados e não subordinados, sendo as normas trabalhistas mecanismos de 

tutela dos primeiros, impossibilitados de impor sua vontade diante do empregador.  

Também segundo Supiot (2013), a inserção do estatuto no contrato de trabalho 

é uma forma de manutenção da renúncia da autonomia da vontade dos sujeitos que 

trabalham subordinadamente em troca do salário, evidenciando-se, vez mais, a 

centralidade da subordinação quando se trata do modelo do emprego. 

Sendo a subordinação, então, critério central para a qualificação da modalidade 

de trabalho, quando se trata do enquadramento do trabalho sob demanda via 

plataformas digitais como vínculo de emprego, a adoção dos conceitos clássicos de 

subordinação se coloca como óbice ao reconhecimento da relação de emprego.  

Para Maurício Godinho Delgado (2016, p. 311), a subordinação consiste na 

“situação jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado 

compromete-se a acolher o poder de direção empresarial no modo de realização de 

sua prestação de serviços”, o autor, ainda, compartilha da definição de Amauri 

 
31 O conceito de empregador previsto no Art. 2º da CLT também agrega para a caracterização do 
trabalhador autônomo, em especial no que diz respeito à assunção dos riscos da atividade, pois, em 
contrapartida à liberdade de atuação, o autônomo arca com os riscos decorrentes dos serviços 
prestados, os quais são assumidos, na relação de emprego típica, pelo empregador (BULGUERONI, 
2011, p. 178). 
Cabe ressaltar, ainda, que a doutrina entende que a referida inexistência de elucidação dos elementos 
que caracterizariam o trabalho autônomo pela legislação trabalhista brasileira é suprida, em parte, pelo 
direito previdenciário (BULGUERONI, 2011), na medida em que Regulamento da Previdência Social 
(Decreto nº 3.048/99), ao classificar os contribuintes individuais elenca trabalhadores eventuais como 
“quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 
relação de emprego” e, ainda, trabalhadores autônomos como “a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não ”. Entretanto, a regulação 
previdenciária do trabalho autônomo se restringe a esse âmbito, de forma que o fato de o trabalhador 
se enquadrar como autônomo não confere a certeza de que a prestação de serviço será interpretada 
como autônoma para fins de aplicação da legislação trabalhista (BULGUERONI, 2011, p. 179). 
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Mascaro Nascimento (1989, p. 103), para quem a subordinação se trata de uma 

“situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da 

autonomia de sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção 

sobre a atividade que desempenhará”. 

De acordo com Delgado (2016, p. 311), a subordinação deve ser encarada sob 

um prisma objetivo pelo Direito do Trabalho, de forma que atua sobre a realização da 

prestação e não sobre a pessoa do trabalhador. Portanto, para Delgado (2016, p. 312), 

a natureza jurídica da subordinação é de caráter jurídico, tendo em vista que deriva 

do assentimento das partes em relação ao contrato de trabalho, ou seja, é em razão 

do contrato que a subordinação se estabelece, noção intimamente ligada ao modelo 

do assalariamento. 

De acordo com Todoli Signes (2015, p. 6), no que diz respeito ao trabalho via 

plataformas digitais, se configura uma nova modalidade de subordinação, pois 

observa-se que a plataforma virtual mantém grande parte do controle sobre a forma 

como o serviço é prestado, através das avaliações dos clientes e da possibilidade de 

desligamento dos trabalhadores que não cumprirem com a recomendações 

realizadas, contudo, tal modalidade de subordinação não decorreria da submissão 

assentida pela via contratual.  

Segundo Marie-Christine Bureau (et.al., 2019, p. 2), através do serviço 

prestado, em princípio, os trabalhadores estão vinculados aos seus clientes apenas 

por uma obrigação de resultado, contudo, em muitos casos, a dependência econômica 

leva esses trabalhadores a uma situação de subordinação de fato, quebrando o 

princípio de igualdade entre as partes, que seria a base do direito comercial, 

evidenciando-se, vez mais, a incerteza quanto à natureza do vínculo. 

Partindo-se para a análise do contexto brasileiro, Oliveira, Assis e Costa (2020, 

p. 264), ressaltam que quando se trata das atividades desenvolvidas via plataformas, 

a dimensão clássica da subordinação jurídica é de complexa visualização e 

caracterização, tendo em vista que os requisitos do contrato de trabalho podem ser 

facilmente maquiados e afastados, mesmo nos casos em que se observa a presença 

de alguns de seus elementos. 

Segundo Rodrigo Carelli (2020), desde 2011, a CLT prevê que "os meios 

telemáticos e informatizados de comando, controle e fiscalização equivalem, para 

efeito de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e 
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fiscalização do trabalho de outrem32", sob esta ótica, seria possível dizer que a 

legislação já prevê expressamente a subordinação algorítmica. 

Assim, apesar das variações possíveis, sendo uma questão jurídica central –

que atrai a proteção trabalhista ou a afasta – o fato de os trabalhadores serem 

caracterizados como subordinados ou autônomos (ARTUR; CARDOSO, 2020, p. 

366), atores sociais e institucionais têm buscado demonstrar o controle exercido pelas 

plataformas sobre os trabalhadores e sobre o mercado, de modo que, trata-se, ao fim 

e ao cabo, de uma luta pelos próprios sentidos do Direito do Trabalho, “que transborda 

o meio jurídico para mudar as formas institucionais pelas quais a proteção social dos 

trabalhadores tem sido constituída (ARTUR; CARDOSO, 2020, p. 365)”.  

Sidnei Machado (2019, p. 80), analisando a jurisprudência brasileira a respeito 

do trabalho sob demanda, ressalta que, para decidir a respeito da existência de 

trabalho subordinado, os magistrados usualmente se apoiam na delimitação legal da 

subordinação, que é estabelecida através da averiguação da existência de controles 

e restrições.  

E, assim, embora algumas decisões possam ter mostrado inovação que diz 

respeito à natureza tecnológica e disruptiva do trabalho no caso dos motoristas de 

Uber, os elementos de subordinação decorrentes das particularidades de se trabalhar 

em plataformas digitais não são levados em consideração na definição jurídica da 

relação de subordinação (MACHADO, 2019, p. 80). Nestes casos, os tribunais 

sustentaram que, embora o motorista pudesse escolher quando e como executar 

esses serviços, isso não foi suficiente para suprimir a relação de subordinação e a 

possibilidade de sancionar o trabalhador ou excluí-lo da plataforma (MACHADO, 

2019, p. 80). 

Partindo-se de um ponto de vista mais teórico, o principal debate em curso 

quando se trata da jurisprudência, então, é se esta nova forma de trabalho deve ser 

julgada de acordo com o critério clássico da relação de subordinação (MACHADO, 

2019, p. 80). A jurisprudência brasileira, entretanto, não menciona a hipótese de uma 

inadequação do modelo normativo atual para analisar novas formas de trabalho 

 
32 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. 
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. 
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resultantes do uso intensivo de plataformas digitais e, no conteúdo intrínseco às 

decisões judiciais, nenhum esforço parece realmente ter sido feito com a finalidade de 

desenvolver novos critérios de subordinação, o que, se realizado, poderia destacar a 

falta de autonomia dos trabalhadores (MACHADO, 2019, p. 80). 

Há, de acordo com Oliveira (et. al. 2020, p. 77), uma crise da ideia tradicional 

de subordinação enquanto jornada de trabalho imposta e fiscalizada pela empresa, o 

que enseja a necessidade de se redefinir a noção de subordinação ou de se buscar 

outros critérios. A subordinação tradicional passou, então, por uma transformação, 

motivo pelo qual é necessário analisar a dependência conforme outros indicadores, 

de acordo com Delgue (2017, p. 16), no mesmo sentido, posicionamento ao qual nos 

alinhamos.  

A clivagem entre subordinação e autonomia, assim, antes claramente 

demarcada, não se encontra mais tão evidente e uma infinidade de conjunturas que 

se caracterizam deixam espaço às mais diversas interpretações. Tais questões já 

colocavam em evidência, antes mesmo as inserção do trabalho via plataformas 

digitais, o desajuste dos binômios interpretativos em um contexto no qual as 

categorias de análise existentes não servem mais para evocar as situações de 

trabalho atuais, ou seja, o que servia como um divisor de águas a respeito das 

situações de trabalho, como o binômio subordinado/autônomo não dá mais conta do 

real, o que ressalta a necessidade de se enveredar por outras categorias de análise 

(AZAIS, 2012, p. 176). 

As contradições inerentes, portanto, ao trabalho sob demanda via plataforma 

digital parecem ser inegáveis e o Direito do Trabalho, “segue desconectado das 

plataformas digitais, as quais estabelecem condições fáticas da atividade laboral dos 

usuários parceiros em uma zona cinzenta (OLIVEIRA; ASSIS; COSTA; 2020, p. 264)”.  

Ainda que problematizável, no entanto, a temática da forma de regulamentação 

do trabalho via plataformas digitais, inegável a necessidade de defesa do acesso dos 

trabalhadores aos direitos sociais ligados ao trabalho, sem olvidar a premissa de que 

existem assimetrias quanto aos métodos de organização do trabalho mesmo dentro 

de uma mesma modalidade de trabalho e, ainda, mais especificamente, dentro de 

uma mesma plataforma digital (DE STEFANO, 2016, p. 3; VALLAS; SCHOR, 2020, p. 

16.9).  

Foram examinadas, portanto, as especificidades da inserção do trabalho sob 

demanda via plataformas digitais no contexto brasileiro de alta exclusão da garantia 
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de direitos que se ligam ao trabalho, a classificação jurídica dos trabalhadores 

enquanto critério de acesso a tais direitos dentro do sistema dualista que divide 

empregados e trabalhadores por conta própria e traçado um panorama a respeito das 

formas como tem sido realizado o enquadramento de tais trabalhadores no sistema 

normativo e na jurisprudência brasileira.  

O capítulo seguinte, como forma de se dimensionar concretamente os efeitos 

do conjunto de problemas que se relaciona à regulação do trabalho sob demanda via 

plataformas digitais no Brasil, versa a respeito do trabalho dos entregadores de 

mercadorias – segmento do trabalho sob demanda via plataformas digitais - durante 

o contexto da pandemia do COVID-19, que evidenciou sua relevância social bem 

como a precariedade da atividade.  
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3. A PANDEMIA DO COVID-19 COMO SUBSTÂNCIA DE CONTRASTE 
 

A ausência de proteção ao trabalho sob demanda via plataformas digitais se 

fez ainda mais evidente no contexto da pandemia do COVID-19, em que a demanda 

por entregas de mercadorias sofreu aumento significativo em razão da necessidade 

de adoção do isolamento social e em que a precariedade das condições de trabalho 

dos entregadores de mercadorias se tornou ainda mais manifesta. 

O contexto pandêmico evidencia, assim, de fato, e através de um exame 

concreto, de que maneira a inacessibilidade de tais trabalhadores aos direitos que se 

ligam à condição de empregado enquanto trabalhador subordinado — e que estão 

restritos ao âmbito do Direito do Trabalho em sentido estrito — os coloca em situação 

de marcante desproteção, conforme será exposto no presente capítulo.   

3.1  ENTREGAS VIA PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE A PANDEMIA 

 

A fim de conter a disseminação dos casos de infecção pela COVID-19, a 

Organização Mundial da Saúde recomendou a adoção do isolamento social33, tal 

posicionamento foi corroborado, no Brasil, pela Lei nº 13.979/202034, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, para além da edição dos decretos estaduais. 

O contexto da pandemia, passou, também, a demandar normas jurídicas específicas 

para o seu enfrentamento, incluindo-se a edição de normas no que diz respeito às 

relações de trabalho. 

 
33 Orientações da Organização Mundial da Saúde para prevenir a infecção e retardar a transmissão 
de COVID-19: 
Lave as mãos regularmente com água e sabão ou com um produto à base de álcool. 
Mantenha uma distância de pelo menos 1 metro entre você e as pessoas que tossem ou espirram. 
Evite tocar em seu rosto. 
Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. 
Fique em casa se não se sentir bem. 
Evite fumar e realizar outras atividades que enfraquecem os pulmões. 
Pratique o distanciamento físico, evitando viagens desnecessárias e mantendo-se longe de grandes 
grupos de pessoas.  
Disponível em: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_2 
34 Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata 
esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes 
medidas: (Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020) 
I - isolamento; 
II - quarentena; 
(...) 
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Quanto aos impactos da pandemia do COVID-19 sobre o trabalho, o primeiro 

relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho, publicado em 18 de 

março de 2020, previa que, para além das preocupações urgentes com a saúde dos 

trabalhadores e suas famílias, a pandemia e os choques econômicos subsequentes 

teriam impacto no mundo do trabalho em três dimensões principais: na quantidade de 

empregos (tendência ao aumento do desemprego e subemprego); na qualidade do 

trabalho (por exemplo, quanto a salários e acesso à proteção social); e, ainda, efeitos 

sobre grupos específicos que são mais vulneráveis aos resultados adversos do 

mercado de trabalho (OIT, 2020a, p. 3).  

As estimativas iniciais da OIT, embora inicialmente ainda incertas, já 

apontavam para um aumento significativo do desemprego e subemprego a nível 

global e no sentido de que o choque na demanda de trabalho provavelmente se 

traduziria em ajustes significativos para baixo nos salários e nas horas de trabalho 

(OIT, 2020a, p. 3-4). E, neste cenário, embora o trabalho por conta própria usualmente 

não reaja às crises econômicas, se coloca como uma opção “padrão” para a 

sobrevivência ou manutenção da renda, em regra, na economia informal35, motivo 

pelo qual a Organização Internacional do Trabalho previa, neste primeiro relatório, 

que, assim como em crises anteriores, o trabalho informal tenderia a aumentar em 

razão da crise da pandemia do COVID-19 (OIT, 2020a, p. 4).  

Ainda, o segundo relatório publicado pela Organização Internacional do 

Trabalho, em 07 de abril de 2020, a respeito da pandemia e seus impactos no trabalho, 

apontava que, em países de renda baixa e média, os setores mais afetados seriam 

aqueles compostos por uma alta proporção de trabalhadores informais e 

trabalhadores com acesso limitado à saúde, serviços e proteção social (OIT, 2020b, 

p. 1). Dessa forma, sem medidas políticas apropriadas, tais trabalhadores 

enfrentariam um alto risco de cair na pobreza e experimentar maiores desafios para 

recuperar seus meios de subsistência durante o período de recuperação após a 

pandemia (OIT, 2020b, p. 1)36. 

 
35 O termo “economia informal” refere-se, para efeito dos relatórios publicados pela OIT sobre os 
impactos do mercado de trabalho, a todas as atividades econômicas realizadas por trabalhadores e 
unidades econômicas que - na legislação ou na prática - não estão cobertas ou são insuficientemente 
cobertos por acordos formais, incluindo-se trabalhadores assalariados sem proteção social ou outros 
arranjos no setor informal e formal (OIT, 2020b, p. 6). 
36 Ainda, de acordo com a OIT (2020c, p. 1), entre os mais vulneráveis no mercado de trabalho por 
região, o declínio de renda era, quando da publicação do terceiro relatório sobre os impactos da 
pandemia no trabalho, esperado maior na África e na América Latina. 
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Os impactos da pandemia do COVID-19 sobre o trabalho, assim, seriam mais 

sentidos pelos trabalhadores chamados informais, e, em especial, em países onde o 

trabalho é mais vulnerável, de acordo com a referida análise preliminar da OIT.  

Os impactos da pandemia sobre o mercado de trabalho brasileiro, 

posteriormente contabilizados de maneira mais concreta, segundo Marina Regitz 

Montenegro (2020, p. 4), apontam, de fato, para um processo conjunto de ampliação 

do desemprego, diminuição da renda, desestruturação das pequenas atividades e 

fechamento de empresas. No que diz respeito ao trabalho sob demanda via 

plataforma digital, em específico - enquanto segmento do trabalho por conta própria - 

a necessidade do isolamento social tem favorecido uma potencialização das 

demandas às empresas detentoras de plataformas digitais que intermediam entregas 

(MONTENEGRO, 2020, p. 7). 

Ademais, em face do aumento do desemprego e da queda de remuneração, 

muitos trabalhadores têm se cadastrado nas plataformas digitais para laborar como 

entregadores durante a pandemia (MONTENEGRO, 2020, p. 7). De acordo com 

Montenegro (2020, p. 7), segundo relatório da empresa Rankmyapp37, nos meses de 

abril e maio de 2020, registrou-se um aumento de 200% na instalação de aplicativos 

para desenvolver atividades de entregas. 

Ainda, em pesquisa realizada acerca das condições de trabalho de 

entregadores das principais empresas detentoras de plataformas digitais no Brasil, 

especialmente iFood, Uber Eats, Rappi e Loggi, de acordo com as próprias empresas, 

durante a pandemia da COVID-19 houve ampliação significativa do número de 

pedidos de cadastros de trabalhadores nos últimos meses e, dos respondentes ao 

questionário aplicado para o desenvolvimento da pesquisa, 9,4% tornaram-se 

entregadores durante a pandemia (ABÍLIO et.al. 2020). 

A mesma pesquisa citou que foi constatado, no período compreendido entre 20 

de fevereiro e 16 de março de 2020, aumento do número de downloads de aplicativos 

de entregas em 24% quando comparado com o mesmo período do ano de 2019 

(ABÍLIO et.al. 2020, p.4). Ademais, o pico de 126% do referido aumento se deu no dia 

 
37 “Covid-19 e os impactos nos apps de delivery brasileiros”, disponível em 
https://pages.rankmyapp.com/impacto-apps-delivery-covid19/. 
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06 de março, data em que o Ministério da Saúde anunciou o acontecimento da 

transmissão comunitária do coronavírus no país38 (ABÍLIO et.al. 2020, p.4). 

Também de acordo com as estimativas da OIT o trabalho de entrega via 

plataforma digital se expandiu durante a pandemia do COVID-19 (OIT, 2021, p. 76). 

O intermédio entre a oferta e a demanda via plataformas alcança, assim, no momento 

atual, um patamar inédito em razão das medidas de isolamento social desencadeadas 

pela pandemia. 

O desenho desse cenário convoca, então, ao desvendamento de suas 

implicações no que diz respeito às dinâmicas urbanas e ao cotidiano de parcela 

expressiva da população, que passa a ter suas vidas mediadas através de novas 

formas de trabalho, as quais se potencializam no contexto pandêmico 

(MONTENEGRO, 2020, p. 9). E, neste cenário, o malabarismo normativo das 

empresas visando se desresponsabilizar pelos trabalhadores e transferir para estes 

os riscos da atividade também se potencializa ainda mais (MONTENEGRO, 2020, p. 

9).  

Ainda, se em momento anterior à pandemia, o contexto brasileiro se 

caracterizava pelo cenário de grande parte de sua população urbana encontrando 

ocupação e renda através de atividades realizadas com recursos escassos, conforme 

apontam María Laura Silveira (2011) e Marina Regitz Montenegro (2014), com a 

pandemia do COVID-19, à catalização da pobreza e do desemprego, soma-se, ainda, 

o imperativo da maior exposição aos riscos à saúde e à letalidade por parte dos 

trabalhadores que dependem do exercício de seu trabalho nas ruas para sobreviver, 

agravando-se, desse modo, as desigualdades (MONTENEGRO, 2020, p. 4-5).  

A respeito dos impactos da pandemia do COVID-19 sobre o trabalho 

vulnerável, qual seja, aquele dos trabalhadores denominados “precários, informais e 

autônomos”, Boaventura de Sousa Santos (2020, p. 16-17) pontua que, para tais 

trabalhadores, dependentes de uma remuneração diária, a indicação para trabalhar 

em casa e em autoisolamento é impraticável, pois os obriga a escolher entre ganhar 

o alimento diário ou ficar em casa e passar fome. Esses trabalhadores desprotegidos, 

entre os quais se encontram os que laboram sob demanda via plataformas digitais, se 

 
38  MEIRELES, Leandro. Quarentena pelo coronavírus impacta downloads de aplicativos de entregas. 
Consumidor Moderno, 2020. Disponível em: 
<https://www.consumidormoderno.com.br/2020/03/24/quarentena-coronavirus-impacta-aplicativos-
entregas/>.Acesso em: 10 de fevereiro de 2021. 
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depararam, então, com o conflito entre o dever de se alimentar e alimentar suas 

famílias e o dever de resguardar suas vidas39 conforme apontam Boaventura de 

Sousa Santos (2020, p. 16-17) e Renata Queiroz Dutra e Raianne Liberal Coutinho 

(2020, p. 16).  

De acordo com Montenegro (2020, p. 2), nas cidades brasileiras, o contexto de 

quarentenas prolongadas e restrição à circulação, tem, com efeito, revelado a 

contradição entre a possibilidade ou o privilégio do isolamento social por parte das 

camadas mais abastadas e a imperiosidade do trabalho fora de casa e, assim, da 

maior exposição ao risco de infecção, pelos trabalhadores mais pobres. Por outro 

lado, considerando que a economia informal tem a capacidade de absorver 

trabalhadores sem ocupação, poder-se-ia afirmar que se configura um aumento deste 

setor durante as crises que incrementam o desemprego (DUTRA; COUTINHO, 2020, 

p. 216), como a crise causada pelo contexto pandêmico.  

Segundo Wanessa Mendes de Araújo (2020, p. 55), em um contexto de 

progressiva recessão econômica e altas taxas de desemprego somadas ao mantra do 

empreendedorismo e da retórica de liberdade e independência, a prestação de 

serviços via plataformas digitais, em especial no que diz respeito àquelas que exigem 

atuação em ambientes físicos, revela a flagrante vulnerabilidade a que estão sujeitos 

os trabalhadores informais, conjuntura que se mostra ainda mais agravada pelo 

contexto da pandemia, tendo em vista que, diferentemente dos trabalhadores 

formalmente registrados, cujas empresas tiveram de atender inúmeras medidas 

sanitárias a fim de tornar o ambiente de trabalho seguro, as empresas de tecnologia 

não estão sujeitas às mesmas obrigações . 

No que diz respeito à atividade de entrega de mercadorias, esta foi prevista, 

desde o início da pandemia do COVID-19, através do Decreto nº 10.282, de 20 de 

março de 202040, alterado pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020, como 

 
39 Diz-se, contudo, se tratar de um falso dilema tendo em vista que “quando a outra opção é inanição, 
não há possibilidade de uma escolha verdadeira. Assim, (...) se submetem ao risco de contraírem a 
doença. São acompanhados pelo medo da morte pelo contágio, mas também de não conseguirem 
renda suficiente (DUTRA; COUTINHO, 2020, p. 216)”. 
40 Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. 
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: 
(...) 
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serviço essencial, não sendo abrangida pelas medidas de isolamento, pois 

resguardado seu exercício. A despeito do enquadramento, contudo, da atividade de 

entrega como primordial para a manutenção do isolamento social41, o que evidenciou 

a necessidade e relevância social do serviço prestado, a precariedade e desproteção 

do trabalho da categoria dos entregadores via plataformas digitais agravou-se.  

Para Araújo (2020, p. 55), a essencialidade da prestação de serviços de 

transporte de bens encobre a vulnerabilidade e precariedade a que estão sujeitos tais 

trabalhadores, tendo em vista que, sem protocolos sanitários obrigatórios e 

fiscalização em relação ao cumprimento das medidas de prevenção e proteção, estão 

mais suscetíveis à contaminação e ao adoecimento.  

No que diz respeito à exposição à infecção pelo COVID-19, os trabalhadores 

informais e, dentre eles, os trabalhadores que prestam serviços via plataformas 

digitais, dependem da realização de atividades desenvolvidas externamente e 

diariamente para auferir renda, dificultando-se a adoção de medidas de isolamento 

social.  

A partir de maio de 2020, a PNAD-Covid 19, pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que objetiva estimar o número de 

pessoas com sintomas associados à síndrome gripal e monitorar os impactos da 

pandemia da COVID-19 sobre o mercado de trabalho brasileiro, passou a 

disponibilizar os dados levantados. 

Com base nessa pesquisa, o gráfico a seguir demonstra o cotejo entre os 

índices de isolamento social, no período compreendido entre maio e novembro de 

2020, quando comparados os trabalhadores empregados com carteira assinada e os 

trabalhadores tidos, dentro dos parâmetros adotados pela pesquisa, como informais42. 

 
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do 
comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de 
construção; (Redação dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020). 
41 Importa ressaltar, neste ponto, que a atividade de entrega sob demanda via plataformas digitais se 
insere como subcategoria da categoria de entregas de forma geral, prevista pelo Decreto nº 10.282, de 
20 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020 como atividade essencial.  
42 Os trabalhadores foram classificados como informais quando ocupados como empregados do setor 
privado sem carteira de trabalho, como trabalhador doméstico sem carteira de trabalho, empregador 
que não contribui para o INSS, trabalhador por conta própria que não contribui para o INSS, ou 
trabalhador não remunerado em ajuda a morador do domicílio ou parente (IBGE, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios - PNAD COVID19). 
São considerados empregados com carteira assinada pessoas que trabalham para um empregador 
(pessoa física ou jurídica), usualmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e 
recebendo, em contrapartida, remuneração, e que tem a carteira de trabalho assinada (IBGE, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD COVID19). 
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Fonte: PNAD-Covid 19/IBGE - Elaboração Própria 

 

Os dados demonstram que o índice de afastamento ou adoção do trabalho 

remoto como forma de realização de distanciamento social, desde o mês de maio de 

2020, foi maior entre os empregados com carteira assinada. Ainda, é possível verificar 

que a diferença entre os índices de trabalhadores em distanciamento social, quando 

comparados empregados com carteira assinada e trabalhadores informais, tendem a 

se alargar no decorrer do período pandêmico.  

A partir da análise de dados, portanto, resta claro que no caso dos 

trabalhadores qualificados como informais, parecem se configurar piores condições 

de se resguardar da infecção pelo COVID-19 através da adoção do isolamento social, 

seja pelo afastamento do trabalho ou pela implementação do trabalho remoto.  

Confirmando-se, ainda, a hipótese de que o isolamento social é dificultado no 

caso dos entregadores via plataformas digitais, os dados extraídos pelo IBGE, a partir 

da realização da PNAD/COVID-19, e filtrados para a elaboração do presente texto, 

demonstram que os índices de afastamento do trabalho para a realização de 

isolamento social são maiores, em regra, quando se trata dos empregados com 

 
Para a elaboração do gráfico somou-se, para cada coluna, as duas seguintes categorias: empregados 
do setor privado com carteira assinada não afastados do trabalho em trabalho remoto somada à 
categoria empregados do setor privado com carteira assinada afastados do trabalho em razão do 
distanciamento social e trabalhadores informais não afastados do trabalho em trabalho remoto somada 
à categoria trabalhadores informais afastados em razão do distanciamento social. 
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carteira assinada se comparados à categoria dos entregadores de mercadorias sem 

carteira assinada, os quais são classificados como trabalhadores por conta própria43. 

 

 
Fonte: Microdados PNAD/COVID. Elaboração própria. 

 

Os dados demonstram que os níveis de isolamento social foram decaindo no 

decorrer do ano de 2020 - quando comparados os meses de maio de 2020 até 

novembro de 2020 - chegando a 2,59% entre os empregados com carteira assinada 

no mês de novembro de 2020 e a 0,59% entre os entregadores de mercadorias sem 

carteira assinada.  

Ainda, verifica-se a diferença, em geral, no que diz respeito aos meses 

comparados, de dois pontos percentuais de diferença entre os índices de afastamento 

dos empregados do setor privado com carteira assinada e dos entregadores de 

mercadorias sem carteira assinada.  

Importa ressaltar, entretanto, que se entendeu ser mais adequado, para fins 

comparativos, excluir-se, para a elaboração do presente gráfico, os dados relativos 

aos empregados com carteira assinada em regime de trabalho remoto – considerando 

 
43 A partir da análise dos microdados disponibilizados pelo IBGE foi possível realizar o cotejo entre os 
dados relativos ao afastamento do trabalho em razão do isolamento social quando se trata dos 
trabalhadores considerados empregados do setor privado com carteira assinada e daqueles que se 
enquadram na categoria entregador de mercadorias de modo geral (de restaurante, de farmácia, de 
loja, Uber Eats, IFood, Rappy etc.).  
Ressalte-se que, para a extração dos dados citados, filtrou-se, dentro da categoria “entregadores de 
mercadorias” aqueles que não possuem carteira de trabalho assinada, por se entender que é a 
subcategoria, dentre as possíveis para a filtragem dos dados, que melhor representa os entregadores 
sob demanda via plataformas digitais.  
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apenas aqueles afastados do trabalho em razão do isolamento social – tendo em vista 

não ser possível comparar os índices de trabalho remoto desta categoria aos dos 

entregadores de mercadorias que não possuem carteira de trabalho assinada, pois 

sua atividade não pode ser exercida de forma remota. 

Assim, considerando-se que, entre os meses de maio e novembro de 2020, os 

índices de empregados do setor privado com carteira assinada não afastados do 

trabalho em razão do isolamento social, mas trabalhando remotamente, variou entre 

36,8% e 41%, é possível se afirmar que as diferenças entre os índices de adoção do 

afastamento do trabalho ou do trabalho remoto como forma de realização do 

isolamento social é ainda maior quando comparadas as categorias dos empregados 

com carteira assinada e dos entregadores de mercadorias sem carteira assinada.  

Ademais, verificou-se, através da filtragem dos microdados, que, dentro da 

categoria dos trabalhadores afastados do trabalho em razão do isolamento social, 

nem todos continuaram a ser remunerados, sendo os índices de afastados e 

remunerados muito mais altos entre os empregados com carteira assinada quando 

comparados aos entregadores de mercadorias sem carteira assinada:  

 

 
 

Os dados demonstram, assim, que, em casos de adoção do afastamento do 

trabalho em razão do isolamento social, única possibilidade para os entregadores de 

mercadorias, tendo em vista que suas atividades não podem ser exercidas de forma 

remota, tais trabalhadores restam, majoritariamente, sem remuneração, confirmando-
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se a hipótese de que lhes resta escolher entre manter sua subsistência ou aderir às 

medidas de isolamento como forma de prevenção à infecção pelo COVID-19.  

Ademais, se por um lado a pandemia do COVID-19 apressou a transformação 

digital das empresas, dando maior visibilidade e ampliação ao modelo de negócios 

das plataformas digitais de entregas e promovendo um acréscimo nessa atividade 

econômica, a ponto de destoar das outras atividades em declínio em razão da 

pandemia, por outro lado, os trabalhadores, ainda que com a alta demanda, tiveram o 

valor do seu trabalho reduzido e têm arcado, de forma ainda mais potencializada, com 

os riscos inerentes à atividade econômica, incluindo-se aquele de estar nas ruas 

entregando as mercadorias para os que podem se preservar em isolamento social 

(OLIVEIRA; SANTOS; ROCHA, 2020, p. 64). Tal situação caracteriza o paradoxo de 

que, mesmo com o número aumentado de demandas e maior risco na atividade, os 

entregadores via plataformas digitais têm sua condição social piorada, em contradição 

aos resultados econômicos para as plataformas (OLIVEIRA; SANTOS; ROCHA, 2020, 

p. 64). 

A já citada pesquisa realizada através da aplicação de questionários online 

respondidos pelos entregadores via plataformas digitais acerca das condições de 

trabalho durante a pandemia, no que diz respeito à duração do tempo de trabalho 

antes e durante o contexto pandêmico, constatou, dentro do conjunto de fatores que 

demonstram a intensificação da precariedade do trabalho da categoria, o aumento da 

jornada dos trabalhadores.  

De acordo com as respostas apresentadas, somente 2,2% dos entrevistados 

afirmaram trabalhar até quatro horas diárias antes da pandemia, enquanto nenhum 

apontou trabalhar essa mesma quantidade de horas durante a pandemia (ABÍLIO, 

2020, et. al. p.6). Comparando-se, ainda, a distribuição por faixa de tempo de trabalho, 

mais de 57% dos trabalhadores afirmavam trabalhar em faixas acima das nove horas 

diárias no período pré-pandêmico, ampliando-se o percentual para 62% durante a 

pandemia (ABÍLIO, 2020, et. al. p.7). Ainda, durante a pandemia, 51,9% dos 

entrevistados afirmaram trabalhar nos sete dias da semana, enquanto 26,3% 

relataram trabalhar seis dias por semana, de forma que 78,1% dos entrevistados 

trabalham ao menos seis dias por semana (ABÍLIO, 2020, et. al. p.8). 

Por outro lado, a maior parte dos entrevistados (58,9%) relatou queda 

remuneratória durante o contexto pandêmico quando comparado com o momento 

anterior, enquanto 29,6% dos trabalhadores relataram que a remuneração se manteve 
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inalterada, 10% relataram que houve aumento e 1,5% não respondeu à questão 

(ABÍLIO, 2020, et. al. p.8).  

Ainda, constatou-se que, durante a pandemia, a quantia de entregadores que 

auferem remuneração abaixo de R$ 260,00 semanais aumentou quase 100%, 

passando a compor 34,4% dos entrevistados (ABÍLIO, 2020, et. al. p.8), percentual de 

trabalhadores que não chegou a auferir, mensalmente, após o início do período 

pandêmico, remuneração correspondente sequer ao valor do salário-mínimo.  

De acordo com os pesquisadores, a expressiva queda na remuneração 

constatada decorre dos fatos de que, conforme alegado pelas próprias empresas, 

houve aumento expressivo do número de pedidos de cadastros de trabalhadores e de 

que o valor da hora de trabalho e/ou a bonificação foram diminuídas durante a 

pandemia, a despeito do alto crescimento do número de entregas (ABÍLIO, 2020, et. 

al. p.9).  

Seria possível, então, de acordo com Abílio et.al (2020, p. 9), levantar a 

possibilidade de que as empresas estariam rebaixando o valor do trabalho daqueles 

que já realizavam esta atividade antes da pandemia, prática que se ampararia na 

expansão do contingente de trabalhadores de reserva e na adoção de forma danosa 

de política de acréscimo do número de entregadores. A hipótese da combinação dos 

dois fatores, assim, torna mais intenso o quadro da precariedade por rebaixamento da 

remuneração (ABÍLIO, et. al., 2020, p.10). 

Observa-se, portanto, que a elevação da carga horária não foi acompanhada 

pelo aumento da remuneração semanal, e que, ainda, quase 50% dos trabalhadores 

que responderam ao questionário assinalaram queda no bônus concedido pelas 

empresas detentoras das plataformas de entrega (ABÍLIO, 2020, et. al. p.11). 

Ademais, de acordo com Abílio et. al. (2020, p. 12), alguns fatores podem ser 

debatidos como justificadores dessa situação de redução da remuneração e aumento 

de jornada no caso dos entregadores via plataformas digitais. A percepção dos 

entregadores é a de que o aumento da jornada se relaciona à contratação de muitos 

novos entregadores durante a pandemia, gerando-se uma oferta maior de 

trabalhadores disponíveis, o que provoca, em consequência, a redução das chamadas 

para entregas, de forma que, para manter a remuneração, os entregadores tiveram 

de trabalhar mais horas44 (ABÍLIO, 2020, et. al. p.11). Associado a essa situação, se 

 
44 Tais hipóteses foram extraídas, pelos pesquisadores, das falas dos trabalhadores em grupos de 
WhatsApp e Facebook. 
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efetivou a redução dos períodos com valores dinâmicos e a redução dos prêmios e 

bonificações (ABÍLIO, 2020, et. al. p.11).  

A redução nos rendimentos, portanto, afetou tanto os entregadores que 

ampliaram suas jornadas de trabalho quanto os que a mantiveram (ABÍLIO, et. al, 

2020, p.11). Constatou-se que, levando-se em consideração que dos entregadores 

que passaram a laborar mais horas durante a pandemia, 52% relataram queda nos 

ganhos, 21% assinalaram inalteração dos rendimentos e 21% apontaram que os 

ganhos aumentaram (ABÍLIO, 2020, et. al. p.11) e, ainda, levando em conta aqueles 

que não alteraram a carga horária durante a pandemia, 54% assinalaram queda no 

rendimento, 39% apontaram a sua manutenção e 6% o seu aumento (ABÍLIO, 2020, 

et. al. p.11-12). 

Portanto, constatado o aumento da precariedade do trabalho da categoria dos 

entregadores durante a pandemia do COVID-19, a despeito do aumento da demanda 

por entregas e da qualificação da atividade como essencial.  

Ainda, evidenciada a situação de desproteção e maior exposição destes 

trabalhadores enquanto trabalhadores por conta própria, para os quais a usual 

necessidade de auferir remuneração diária ou semanalmente através da execução de 

atividades presenciais não permitiu a realização de isolamento social como forma de 

prevenção contra o contágio.  

Traçado um panorama a respeito da situação fática de precariedade 

evidenciada e aumentada pelo contexto pandêmico, no tópico seguinte será tratado a 

respeito das escassas medidas adotadas com a finalidade de proteger o trabalho via 

plataformas digitais enquanto qualificado como trabalho por conta própria durante o 

período. 

 

3.2 A INSUFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO 

 

A respeito das medidas de enfrentamento aos efeitos econômicos e sociais da 

pandemia do COVID-19 sobre os trabalhadores, a Organização Internacional do 

Trabalho recomendou, desde o início da pandemia, medidas integradas e em grande 

escala em todas as áreas da política e através do diálogo (OIT, 2020b, p. 7).  As 

respostas políticas recomendadas, assim, deveriam considerar quatro pilares: 

estimular a economia e o emprego, apoiar empresas, empregos e rendimentos, 

proteger os trabalhadores no local de trabalho e contar com o diálogo social para 
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encontrar soluções e prestar apoio imediato para os setores e grupos populacionais 

mais afetados, especialmente para os trabalhadores que operam na chamada 

economia informal, de forma que medidas específicas e direcionadas seriam 

necessárias em países com altos níveis de informalidade (OIT, 2020b, p. 7). 

No quinto relatório, expedido em 30 de junho de 2020, já em tom mais 

conclusivo a respeito dos efeitos do contexto pandêmico sobre o trabalho, a OIT 

apontou que a cobertura limitada de benefícios de desemprego e outras formas de 

sistemas de proteção social vinham tornando mais desafiador conter os danos de 

forma eficaz em países emergentes e em desenvolvimento, especialmente, vez mais, 

quando se trata dos trabalhadores que dependem da economia informal, para os quais 

políticas devem ser orientadas (OIT, 2020c, p. 7). Reforçada a necessidade de 

fornecimento de suporte aos mais atingidos, entre eles os trabalhadores informais, 

também no sexto e sétimo relatório, expedidos em 23 de setembro de 2020 e em 21 

de janeiro de 2021, respectivamente (OIT, 2020d, p. 15; OIT, 2020e, p. 15). 

Com a finalidade de tornar os efeitos da pandemia do COVID-19 sobre o 

trabalho mais brandos, diversos países estenderam a cobertura de seus programas 

já em andamento para trabalhadores autônomos, enquanto outros destacaram 

especificamente grupos-alvo para tais medidas (OIT 2020f).  

No que diz respeito ao cenário brasileiro, a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020 

foi editada com a finalidade de estabelecer medidas de proteção social destinadas 

aos trabalhadores não empregados ativos a serem adotadas durante o período de 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 

A referida lei estabeleceu o pagamento de auxílio emergencial por um período 

de três meses, quando cumpridos os requisitos previstos45, dentre os quais se incluiu 

 
45 Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio 
emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra 
cumulativamente os seguintes requisitos: 
I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes;  
II - não tenha emprego formal ativo; 
III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego 
ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa 
Família; 
IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda familiar 
mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos; 
V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e 
oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e 
VI - que exerça atividade na condição de: 
a) microempreendedor individual (MEI); 
b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do caput ou 
do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou 
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a ausência de emprego formal ativo, limitação da renda familiar e necessidade de 

exercício da atividade de microempreendedor individual (MEI) ou qualificação como 

contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social ou trabalhador informal 

inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou que, nos 

termos de autodeclaração, cumpra o requisito da limitação da renda familiar. 

Embora os trabalhadores autônomos e informais tenham sido expressamente 

incluídos na lista de possíveis beneficiários do auxílio, desde que cumpridos os 

demais requisitos, em 14 de maio de 2020 o presidente da república vetou o § 2º-A 

do Art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 202046, alterado pelo art. 2º do projeto de 

Lei nº 13.998, de 14 de maio de 2020, a qual promovia mudanças a respeito do auxílio 

 
c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive 
o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do 
inciso IV. 
46 § 2º-A. Sem prejuízo de outras categorias profissionais, incluem-se naquelas a que se refere a alínea 
"c" do inciso VI do caput deste artigo os que, de todas as etnias, exerçam profissão regulamentada por 
lei específica, desde que estejam devidamente inscritos no respectivo conselho profissional; os 
pescadores profissionais artesanais e os aquicultores; os agricultores familiares; os arrendatários, os 
extrativistas, os silvicultores, os beneficiários dos programas de crédito fundiário, os assentados da 
reforma agrária, os quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais; os técnicos agrícolas; os 
trabalhadores das artes e da cultura, entre eles os autores e artistas, de qualquer área, setor ou 
linguagem artística, incluídos os intérpretes, os executantes e os técnicos em espetáculos de diversões; 
os artistas, inscritos ou não no Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários 
(Cadsol), no CadÚnico, no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, nos Cadastros 
Estaduais de Cultura, nos Cadastros Municipais de Cultura ou no Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais (SNIIC); os cooperados ou associados de cooperativa ou associação de 
catadores e catadoras de materiais recicláveis; os cooperados ou associados de cooperativa ou 
associação; os taxistas e os mototaxistas; os motoristas de aplicativo; os motoristas de transporte 
escolar; os trabalhadores do transporte de passageiros regular; os microempresários de vans e ônibus 
escolares; os caminhoneiros; os entregadores de aplicativo; os diaristas; os agentes de turismo e os 
guias de turismo; os seringueiros; os mineiros; os garimpeiros, definidos como aqueles que, 
individualmente ou de forma associativa, atuem diretamente no processo de extração de substâncias 
minerais garimpáveis; os ministros de confissão religiosa e profissionais assemelhados; os profissionais 
autônomos da educação física; os trabalhadores do esporte, entre eles os atletas, os paratletas, os 
técnicos, os preparadores físicos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os psicólogos, os árbitros e os 
auxiliares de arbitragem, de qualquer modalidade, incluídos os trabalhadores envolvidos na realização 
das competições; os barraqueiros de praia, os ambulantes, os feirantes, os camelôs e as baianas de 
acarajé; os garçons; os marisqueiros e os catadores de caranguejos; os artesãos; os expositores em 
feira de artesanato; os cuidadores; as babás; os manicures e os pedicures, os cabeleireiros, os 
barbeiros, os esteticistas, os depiladores, os maquiadores e os demais profissionais da beleza 
reconhecidos pela Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012; os empreendedores individuais das 
categorias de beleza, cosméticos, terapias complementares, arte-educação e de atividades similares; 
os empreendedores independentes das vendas diretas; os ambulantes que comercializem alimentos; 
os vendedores de marketing multinível e os vendedores porta a porta; os sócios de pessoas jurídicas 
inativas, dispensada a apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis); 
os produtores em regime de economia solidária, assim considerados os membros diretamente 
envolvidos na consecução do objetivo social de organizações coletivas de caráter associativo e 
suprafamiliares que realizem atividades econômicas permanentes, exceto as relativas à intermediação 
de mão de obra subordinada, e cujos participantes sejam trabalhadores do meio urbano ou rural que 
exerçam democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos resultados; e os professores 
contratados que estejam sem receber salário. 
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emergencial instituído pela Lei nº 13.982/2020 e incluía explicitamente as categorias 

dos motoristas de aplicativos e entregadores via aplicativos entre os trabalhadores 

que teriam direito ao recebimento do auxílio. 

As razões apresentadas para o veto, no que diz respeito aos motoristas e 

entregadores via plataformas digitais, foram no sentido de que a proposta legislativa 

apresentada, ao especificar categorias para a percepção do auxílio, em detrimento de 

outras, ofenderia ao princípio da isonomia ou igualdade material contido no Art. 5º da 

Constituição da República47, além de, supostamente, excluir da lei em vigor os 

trabalhadores informais em situação de vulnerabilidade social em razão da pandemia 

(MENSAGEM Nº 268/2020).  

Ademais, sustentou-se que o dispositivo proposto, ao ampliar as hipóteses de 

recebimento e o rol de beneficiários do auxílio emergencial, instituiria obrigação ao 

Poder Executivo e criaria despesa obrigatória ao Poder Público, sem que tenha sido 

indicada a respectiva fonte de custeio, além de ausente o demonstrativo do respectivo 

impacto orçamentário e financeiro (MENSAGEM Nº 268/2020). 

Posteriormente, o Decreto nº 10.412, de 30 de junho de 2020, alterou o Decreto 

nº 10.316, de 7 de abril de 2020 – que regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 

2020 – para fins de prorrogar o período de pagamento do auxílio emergencial de que 

trata a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020 pelo período complementar de dois 

meses48.  

Subsequentemente, foi editada a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro 

de 2020, a fim de instituir o auxílio emergencial residual pelo período suplementar de 

mais quatro meses49 e, ainda, na data de 18 de março de 2021, a Medida Provisória 

 
47 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
48 Art. 9º-A Fica prorrogado o auxílio emergencial, previsto no art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, pelo 
período complementar de dois meses, na hipótese de requerimento realizado até 2 de julho de 2020, 
desde que o requerente seja considerado elegível nos termos do disposto na referida Lei. 
49 Art. 1º Fica instituído, até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até 
quatro parcelas mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao trabalhador beneficiário do auxílio 
emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, a contar da data de publicação 
desta Medida Provisória. 
§ 1º A parcela do auxílio emergencial residual de que trata o caput será paga, independentemente de 
requerimento, de forma subsequente à última parcela recebida do auxílio emergencial de que trata o 
art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, desde que o beneficiário atenda aos requisitos estabelecidos nesta 
Medida Provisória. 
§ 2º O auxílio emergencial residual será devido até 31 de dezembro de 2020, independentemente do 
número de parcelas recebidas. 
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nº 1.039/2021, que instituiu o Auxílio Emergencial para o ano de 2021 no valor de 

quatro parcelas de duzentos e cinquenta reais50. 

Mesmo após as prorrogações do benefício assistencial, contudo, a inclusão 

explícita dos trabalhadores via plataformas digitais entre as categorias beneficiárias 

do auxílio emergencial não se efetivou, embora seja possível a interpretação de que, 

ainda que ocupante da categoria, se enquadrado nos demais requisitos, o trabalhador 

teria acesso ao benefício. Contudo, inegável que a exclusão da previsão expressa dos 

entregadores via plataformas digitais enquanto beneficiários do auxílio emergencial 

tende  

No que diz respeito às medidas de proteção contra a infeção por COVID-19 

durante o exercício da atividade, foram amplamente recomendadas pela Organização 

Mundial da Saúde e pela Organização Pan Americana de Saúde para todos os 

ambientes de trabalho51, em especial quando há contato direto com grande número 

de pessoas. Entretanto, no caso das plataformas digitais, em específico, não houve, 

no contexto brasileiro, dentro do período delimitado de pesquisa, previsão legislativa 

específica que tratasse de impor medidas de proteção adequadas para a continuidade 

da execução das atividades. 

Sendo assim, o Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Geral do 

Trabalho, através da CONAFRET - Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes 

nas Relações de Trabalho, expediu, na data de 19 de março de 2020, a Nota Técnica 

nº 01/2020, com a finalidade de “orientar, auxiliar e subsidiar a atuação finalística do 

Ministério Público do Trabalho, com diretrizes a serem observadas por empresas de 

transporte mercadorias e de transporte de passageiros, por plataformas digitais (MPT, 

2020, p. 1)” visando a garantia da observância das medidas sanitárias que se voltam 

à preservação da saúde dos trabalhadores e demais pessoas que com eles tenham 

contato durante a execução de suas atividades profissionais (MPT, 2020, p. 1). 

 
50 Art. 1º Fica instituído o Auxílio Emergencial 2021, a ser pago em quatro parcelas mensais, a partir da 
data de publicação desta Medida Provisória, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) aos 
trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril 
de 2020 e do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro 
de 2020, elegíveis no mês de dezembro de 2020. 
51 Recomendações expedidas pela Organização Pan Americana de Saúde para fins de evitar o contágio 
nos locais de trabalho: lavagem das mãos com água e sabão ou desinfetante para as mãos à base de 
álcool, higiene respiratória, distanciamento físico de pelo menos 1 metro ou mais, uso de máscaras, 
limpeza e desinfecção regular do ambiente e limitação de viagens desnecessárias. Ainda, recomenda-
se a adoção de políticas e mensagens claras, treinamento e educação para funcionários e gerentes, a 
fim de aumentar a conscientização sobre a COVID-19. Informações disponíveis em: 
https://www.paho.org/pt/covid19. 
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Dentre as considerações para a elaboração da referida nota, ressalta-se que o 

Ministério Público do Trabalho citou o contato direto dos trabalhadores, em razão da 

natureza móvel de suas atividades profissionais, com número significativo de pessoas, 

devendo, inclusive, ser considerados ao menos como integrantes do grupo de "risco 

mediano" (MPT, 2020, p.4). 

Outra consideração relevante foi no sentido de que o MPT reforçou o 

posicionamento institucional sobre a necessidade de se reconhecer o vínculo 

trabalhista desses trabalhadores quando presentes os requisitos da relação de 

emprego, para fins de assegurar-lhes os direitos mínimos garantidos pela Constituição 

Federal e pela CLT (MPT, 2020, p.5).  

O Ministério Público do Trabalho ainda cita que é direito dos trabalhadores a 

diminuição dos riscos inerentes ao trabalho, devendo ser-lhes garantido, também, 

seguro contra acidentes de trabalho, nos termos da Constituição Federal de 198852, e 

que, de acordo com o Código Civil53 e com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, há obrigação de reparar o dano independentemente de culpa quando a 

atividade implica risco aos direitos de outrem, e, em especial quando implicar ao 

trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade (MPT, 2020, p.5). 

E, nesse sentido, tendo em vista que as empresas de transporte de mercadorias e 

passageiros via plataformas digitais admitem o risco de colocar, durante a pandemia, 

passageiros, fornecedores e consumidores em contato com trabalhadores que correm 

o risco de estar infectados, faz-se necessário que adotem medidas de precaução e 

prevenção, sob pena de responsabilidade civil objetiva e penal54 (MPT, 2020, p.7).  

A Nota Técnica nº 01/2020 orientou, ainda, a atuação das procuradoras e 

procuradores do Ministério Público do Trabalho à expedição de notificação de 

recomendação às empresas de transporte de passageiros e de transporte de 

mercadorias por plataformas digitais, visando garantir aos trabalhadores informações 

e orientações a respeito das medidas de controle, bem como das condições sanitárias, 

 
52 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
(...) 
 XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 
53 Art. 927, parágrafo único, do Código Civil: “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 
54 Art. 132 do Código Penal: “Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.” 
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protetivas, sociais e trabalhistas, de acordo com as orientações técnicas, a fim de se 

reduzir, ao máximo, o risco de contaminação pelo COVID-19 durante o 

desenvolvimento de suas atividades profissionais. Nesse sentido, enumerou 

providências mais específicas a serem tomadas pelas plataformas, como orientações 

e medidas voltadas à contenção do contágio, tanto no que diz respeito aos 

entregadores quanto no tocante aos estabelecimentos cadastrados e disponibilização 

de itens de prevenção55. 

A Nota Técnica nº 01/2020 tratou, ademais, de orientar a respeito da 

necessidade de garantir aos trabalhadores que façam parte do grupo de alto risco – 

tidos como os maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, 

imunocomprometidos e gestantes – auxílio financeiro para fins de subsistência, para 

que pudessem se manter em distanciamento social sem que restassem desprovidos 

de recursos mínimos. Foi orientado, também, que a mesma garantia fosse 

implementada para os trabalhadores que possuam encargos familiares que 

demandem necessariamente o distanciamento social, como filhas ou filhos, idosos, 

deficientes ou pessoas com doenças crônicas de quadro agravado pelo coronavírus 

deles dependentes e prevista a garantia de assistência financeira para os 

trabalhadores que necessitem interromper o trabalho em razão da contaminação pelo 

coronavírus.  

Sobre a adoção de medidas por parte das empresas de plataforma vale 

destacar, em face da natureza de contratação independente entre prestador de 

serviços e plataformas digitais, a fiscalização no que diz respeito à saúde dos 

trabalhadores e à segurança do meio ambiente de trabalho escapa às autoridades 

públicas, não sendo viável assegurar que foram, de fato, colocadas à disposição dos 

trabalhadores, o que deixa evidente seu estado de vulnerabilidade e sua necessidade 

de tutela (ARAÚJO, 2020, p. 60). 

Nesse sentido, a mesma pesquisa realizada por Abílio (et. al., 2020, p. 12), no 

tocante às medidas preventivas seguidas pelas empresas pesquisadas visando a 

diminuição dos riscos de contaminação por COVID-19, atestou que 57,7% dos 

entrevistados não receberam suporte das empresas de plataforma para a diminuição 

dos riscos de contaminação existente durante a realização do suas atividades, 

 
55 Álcool-gel (70%, ou mais), disponibilização de lavatórios com água corrente e sabão, locais para 
higienização, etc. 
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enquanto que 42,3% afirmam ter recebido insumos de proteção das empresas ou 

orientações sobre maneiras de se trabalhar de forma mais segura . No tocante às 

medidas preventivas adotadas por conta própria pelos entregadores a fim de diminuir 

os riscos de contaminação, 96% dos entrevistados disseram ter adotado alguma 

forma de proteção e 4% disseram não tê-lo feito (ABÍLIO, et. al. p.13). 

O Ministério Público do Trabalho, ainda objetivando a proteção do trabalho dos 

entregadores durante o contexto pandêmico, no âmbito do estado do Paraná, ajuizou 

a Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada de nº 0000749-

58.2020.5.09.0028 em face da Loggi Tecnologia Ltda., plataforma digital de entregas, 

pleiteando pela garantia da segurança dos trabalhadores e pela proteção social em 

situações de impossibilidade de exercício do labor. 

A referida plataforma digital informou, diante de solicitação do Ministério Público 

do Trabalho, que aguarda comunicação do entregador no que diz respeito a eventual 

contaminação pelo COVID-19, circunstância na qual é realizada a desabilitação 

temporária do trabalhador por um período mínimo e até o momento em que o mesmo 

apresente declaração de cura.  

Contudo, de acordo com a fundamentação do Ministério Público do Trabalho, 

no decorrer deste período de desabilitação e impossibilidade de labor em razão da 

infecção, o trabalhador fica também sem renda. A sistemática adotada pela empresa, 

então, fundamenta o Ministério Público do Trabalho, faz com que o trabalhador seja 

compelido a não noticiar a ocorrência de contaminação, tendo em vista que, nessas 

circunstâncias, será afastado compulsoriamente da atividade sem qualquer garantia 

de renda.  A plataforma, ainda, também em desconformidade com o conteúdo da Nota 

Técnica nº 01/2020, não concede qualquer auxílio aos trabalhadores integrantes de 

grupo de risco ou qualquer política de auxílio aos trabalhadores com encargos 

familiares. 

Se instaurou, portanto, o Inquérito Civil Público, em decorrência das medidas 

insuficientes para contenção da epidemia no tocante às atividades exercidas e, tendo 

em vista a indisposição da plataforma para a efetivação de quaisquer providências, 

subsequentemente, a referida Ação Civil Pública foi proposta. 

O pedido de antecipação de tutela foi negado pelo juízo de primeiro grau sob 

os argumentos de que não fora apontada, pelo Ministério Público do Trabalho, 

“...indicação precisa da conduta antijurídica da requerida, em confronto com fonte de 

direito positivo, que evidencie a probabilidade do direito invocado” e de que não 
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haveria “...legitimidade (poderes) a autoridade judicial para impor a particulares 

condutas a serem construídas, e ainda não positivadas com sanção correspondente 

em normas jurídicas” e, até o momento de escrita deste texto, o julgamento de mérito 

ainda não havia ocorrido.  

Ainda, se manifestou o Tribunal Superior do Trabalho a respeito da proteção 

do trabalho sob demanda em Correição Parcial com pedido de liminar apresentada 

pela Uber do Brasil Tecnologia Ltda. em face da decisão singular proferida por 

desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região no Mandado de 

Segurança nº 0000451-80.2020.5.08.0000. Tal decisão indeferiu a tutela de urgência 

pleiteada e manteve a tutela provisória objeto do mandado de segurança, deferida na 

Ação Civil Pública nº 0000325-18.2020.5.08.0004, para fins de condenar a empresa 

ao pagamento de ajuda compensatória a título de remuneração mínima por hora 

trabalhada, entrega de equipamentos de proteção individual (EPI), pagamento de 

remuneração aos motoristas afastados da atividade por licença médica ou em razão 

de imposição de restrição de circulação e redução da taxa devida à plataforma de 25% 

para 15%. 

A Corregedoria Geral do tribunal determinou, primeiramente, pela realização 

de audiência de conciliação entre as partes visando promover composição para a 

implementação de medidas que respondam aos objetivos de proteção da saúde, bem 

como a mitigação de prejuízos à prestação de atividade essencial desenvolvida, 

contudo, posteriormente, proferiu decisão em que deferiu a liminar para conceder 

efeito suspensivo ao Agravo Regimental interposto à decisão prolatada no mandado 

de segurança, suspendendo, assim, a liminar concedida.  

Ressalte-se que o objeto da ação comentada tratava do trabalho dos motoristas 

da Uber e não a respeito de todos os trabalhadores sob demanda, deixando de 

abranger os entregadores de mercadorias, contudo, tal posicionamento elucida que o 

entendimento adotado pelo TST a respeito da temática não caminhou no sentido do 

amparo aos trabalhadores durante o contexto pandêmico, nem mesmo enquanto 

considerados trabalhadores por conta própria. 

No que diz respeito às políticas de garantias de subsistência para os 

entregadores contaminados pela COVID-19 recomendadas pelo Ministério Público do 

Trabalho, outras plataformas de empresas como Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e 

iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A., através de seus sites, orientaram a 
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respeito de procedimentos para o recebimento de auxílios custeados por fundos 

solidários.  

No caso da plataforma da IFood, os valores podem ser recebidos por 

entregadores que apresentem sintomas ou tenham sido comprovadamente infectados 

pela COVID-19 e que tenham realizado ao menos uma entrega nos 30 dias anteriores 

à solicitação. Para isso, o entregador deverá apresentar o laudo médico que comprove 

o contágio ou a necessidade de afastamento em razão da apresentação dos sintomas. 

O período de afastamento é de 28 dias, de forma que, neste período, o trabalhador 

fica desligado da plataforma. Ainda, o valor recebido é calculado com base no valor 

da média das remunerações diárias dos últimos 90 dias antes do afastamento 

multiplicado por 28 dias, e tem como limite mínimo trezentos reais e limite máximo três 

mil e quinhentos reais56.  

No caso da plataforma Uber do Brasil Tecnologia Ltda., uma primeira política 

preliminar de concessão de auxílio foi adotada desde março de 2020 até abril de 2020, 

e, a partir desta segunda data, alguns critérios se alteraram. Ainda, foi fixada a data 

de maio de 2021 para validade desta última política de concessão.  

Desde abril de 2020, então, para receber o auxílio, o entregador precisa ter 

realizado uma entrega nos 30 dias anteriores à data de emissão da documentação 

médica que ateste o contágio ou da solicitação de assistência. O valor é calculado 

com base na média de remuneração semanal dos últimos três meses antes da 

solicitação ou desde a primeira viagem, caso ainda não tenham se configurado três 

meses de atividades. O entregador deve enviar à plataforma, dentro do prazo de 30 

dias após a emissão, documento médico que comprove diagnóstico confirmado de 

COVID-19, suspeita de COVID-19 ou necessidade de isolamento em razão de 

problemas de saúde preexistentes que o enquadrem como grupo de risco de 

desenvolver de maneira grave a infecção por COVID-19. 

O auxílio da plataforma Uber é recebido por 14 dias, durante os quais o 

entregador permanece desativado, e apenas uma vez, ainda que se caracterize 

reinfecção. Cabe ressaltar, ainda, que, uma vez apresentados os documentos 

requeridos, o entregador será desligado da plataforma pelos referidos 14 dias, e, 

 
56 Disponível em: https://entregador.ifood.com.br/covid-19-nossa-entrega/fundo-solidario-e-de-
protecao-o-que-voce-precisa-saber/. Acesso em: 10 de janeiro de 2021. 
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somente após o desligamento é que a plataforma analisará a respeito da concessão 

ou não do auxílio.  

A respeito dos auxílios oferecidos pelas plataformas cabe, então, ressaltar 

alguns pontos. O primeiro diz respeito aos valores recebidos. No caso da plataforma 

IFood, o valor mínimo do auxílio nos 28 dias de afastamento é de trezentos reais, 

enquanto a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. não delimita valores mínimos ou máximos.  

Em ambos os casos, a forma de cálculo dos auxílios permite que os valores 

percebidos não atinjam o valor do salário-mínimo mensal, garantia assegurada 

quando se trata dos benefícios concedidos pela Previdência Social57 aos contribuintes 

individuais e aos empregados quando do afastamento do trabalho em razão de 

moléstia.  

Ainda, no tocante aos prazos, no caso do auxílio concedido pela Uber, o prazo 

de 30 dias para entrega da documentação pelo entregador sucedido de período de 

análise da documentação pela plataforma com a finalidade de decidir pela concessão 

ou não, faz com que, durante o período de infecção e contágio58, o trabalhador tenha 

de permanecer ativo, pois somente receberá o benefício, se concedido, muito tempo 

depois de infectado. Portanto, ainda que supostamente existente o benefício custeado 

pela plataforma para fins de afastamento, o procedimento de concessão estipulado 

faz com que os entregadores infectados exponham clientes e outros trabalhadores à 

transmissão, além de não lhes ser possibilitado qualquer repouso ou período de 

recuperação enquanto estiverem acometidos pela moléstia.  

No caso da plataforma Uber, ademais, o benefício somente poderá ser recebido 

uma vez, ainda que o entregador seja novamente infectado, e a sistemática permite 

que os entregadores sejam desligados da plataforma sem vinculação ao recebimento 

do auxílio59.   

 
57 Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, 
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: 
(...)  
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado 
terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
58 O período de transmissão dos pacientes infectados por coronavírus é de, na média, sete dias após o 
início dos sintomas, no entanto, dados preliminares sugerem que a transmissão pode ocorrer no 
período de incubação, que é o tempo entre a infecção pelo vírus e o início dos sintomas da doença, e, 
de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no caso do COVID-19 esse intervalo varia de 
1 a 14 dias. Disponível em: https://mooc.campusvirtual.fiocruz.br/rea/coronavirus/modulo1/aula2.html. 
5 DIAS é o período médio de incubação da COVID-19 
59 Disponível em: https://www.uber.com/pt/blog/update-covid-19-financial/. Acesso em: 10 de janeiro de 
2021. 
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As plataformas Uber e IFood também contam, em seus sites, com orientações 

a respeito de medidas de prevenção e de distribuição ou ressarcimento por 

equipamentos de proteção como máscaras e álcool em gel.  

No caso da Uber60, o ressarcimento pela compra de álcool em gel antisséptico, 

luvas descartáveis e máscaras é de até quarenta reais, sendo necessário o 

recebimento de um e-mail prévio da plataforma, que será enviado aos elegíveis ao 

reembolso, a posterior realização de solicitação através do aplicativo e o envio de foto 

da nota fiscal referente à compra.  

A plataforma IFood61, por sua vez, noticiou disponibilizar a distribuição de kits 

de proteção individual compostos de 500 ml de álcool em gel, 4 máscaras reutilizáveis 

e materiais informativo para que os entregadores desenvolvam suas atividades sem 

a necessidade de aglomerações de pessoas. Para o acesso aos kits de proteção, aos 

entregadores deverá ser disponibilizada, via aplicativo, a opção retirá-los em 

diferentes pontos de sua cidade, através de suposta logística específica para a 

retirada a fim de evitar aglomerações e não reduzir os ganhos dos entregadores, os 

quais recebem um aviso como se fosse um pedido e são pagos pelo deslocamento. 

Ainda, a plataforma noticiou que, para os entregadores que não retiraram o kit, foi 

repassado o valor de trinta reais a fim de o próprio entregador pudessem adquirir os 

itens62. A IFood S.A. ainda noticiou ter instalado duas plataformas de higienização na 

cidade de São Paulo e a pretensão de instalação de outras pelo país63.  

Os sites das plataformas Rappi e Loggi não ofereciam, no momento do 

levantamento de informações para a escrita do presente texto, informações a respeito 

de medidas de proteção, de possibilidade de concessão de qualquer auxílio financeiro 

aos entregadores infectados pelo coronavírus, e, nem tampouco, a respeito de 

concessão ou ressarcimento por compra de equipamentos de proteção.   

Do exame da sistemática de concessão dos referidos auxílios e de 

fornecimento ou ressarcimento pela compra de equipamentos de proteção, portanto, 

resta claro que, mesmo nos casos em que as empresas de plataformas de entrega 

 
60 Disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/blog/reeembolso-articulos-de-proteccion-personal/. 
Acesso em: 10 de janeiro de 2021. 
61 Disponível em: https://institucional.ifood.com.br/nossa-entrega/distribuicao-alcool. Acesso em: 10 de 
janeiro de 2021. 
62 Disponível em: https://institucional.ifood.com.br/nossa-entrega/protecao-covid. Acesso em: 10 de 
janeiro de 2021. 
63 Disponível em: https://institucional.ifood.com.br/nossa-entrega/protecao-covid. Acesso em: 10 de 
janeiro de 2021. 
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tomaram medidas como auxílios financeiros aos entregadores infectados e de 

proteção ao meio ambiente do trabalho, tais medidas foram insuficientes e precárias. 

Ainda, sem fiscalização estatal efetiva, não há como se garantir que de fato tais 

concessões de auxílio, ressarcimentos por equipamentos de proteção e demais 

medidas de proteção à saúde tenham de implementado.  

À margem da proteção social do trabalho por parte do Estado e sem a 

possibilidade de se afastarem do trabalho como medida de prevenção, aos 

trabalhadores de entrega via plataformas digitais restou contar com o possível, mas 

não garantido ou suficiente, apoio concedido pelas plataformas digitais para fins de 

enfrentamento da pandemia do COVID-19.   

 

3.3 VULNERABILIDADE EVIDENCIADA 

 

Com a finalidade de proteger o emprego durante a pandemia do COVID-19, 

algumas medidas legislativas foram adotadas no cenário brasileiro. Primeiramente, 

em 22 de março de 2020, foi editava a Medida Provisória nº 927, a qual, sem ser 

convertida em lei, perdeu seus efeitos após o período de vigência64.  

Posteriormente, em 1º de abril de 2020, foi elaborada a Medida Provisória nº 

93665, convertida na Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, com a finalidade de manter 

empregos e renda para empregados durante o enfrentamento da pandemia através 

da implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda66. São medidas contempladas pelo referido programa o pagamento do 

 
64 A referida medida provisória permitia, para fins de preservação do emprego:  
I – o teletrabalho;  
II – a antecipação de férias individuais;  
III – a concessão de férias coletivas;  
IV – o aproveitamento e a antecipação de feriados;  
V – o banco de horas;  
VI – a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;  
VII – o direcionamento do trabalhador para qualificação;  
VIII – o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
65 Permitindo a a redução salarial combinada com redução de jornada por meio de acordo individual, 
esta Medida Provisória foi motivo de diversas críticas, as quais fundamentaram, inclusive, ações de 
declaração de inconstitucionalidade (FARIA, VALVERDE, 2020, p. 222). 
66 Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com 
aplicação durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei e com os seguintes 
objetivos: 
I - preservar o emprego e a renda; 
II - garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e 
III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública. 
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Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a redução 

proporcional de jornada de trabalho e de salários e a suspensão temporária do 

contrato de trabalho67. 

A Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, prevê que o referido benefício 

emergencial deverá ser pago nas hipóteses de redução proporcional de jornada de 

trabalho e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho68. A lei 

estabelece que os empregadores deverão informar o Ministério da Economia a 

respeito da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária 

do contrato de trabalho de seus empregados no prazo de 10 dez dias, contados da 

data da celebração do acordo, ou ficarão responsáveis pelo pagamento da 

remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da 

suspensão temporária do contrato de trabalho, inclusive pelos respectivos encargos 

sociais, até a que informação seja prestada69. 

O benefício visa complementar o salário dos empregados em razão da redução 

de jornada ocasionada pelos impactos econômicos da pandemia do COVID-19, tem 

como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego e será devido sem a 

exigência de cumprimento de período aquisitivo, sem delimitação de tempo de vínculo 

empregatício e sem previsão a respeito do número de salários recebidos70. 

 
67 Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda: 
I - o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; 
II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e 
III - a suspensão temporária do contrato de trabalho. 
68 Art. 5º Fica criado o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ser pago nas 
seguintes hipóteses: Vide Lei nº 14.058, de 2020 
I - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e 
II - suspensão temporária do contrato de trabalho. 
69 Art. 5º  
(...) 
I - o empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e do salário ou 
a suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da 
celebração do acordo;  
(...) 
§ 3º Caso a informação de que trata o inciso I do § 2º deste artigo não seja prestada no prazo previsto 
no referido dispositivo: 
I - o empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da 
jornada de trabalho e do salário ou à suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, 
inclusive dos respectivos encargos sociais e trabalhistas, até que a informação seja prestada; 
70 Art. 6º O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá como base 
de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do art. 
5º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, observadas as seguintes disposições: 
I - na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se sobre a 
base de cálculo o percentual da redução; e 
II - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal: 
a) equivalente a 100% (cem por cento) do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, 
na hipótese prevista no caput do art. 8º desta Lei; ou 
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Durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº 06/2020, o empregador pode acordar a redução proporcional de jornada de trabalho 

e de salário de seus empregados por até 90 dias, através de convenção coletiva de 

trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e 

empregado, preservado o valor do salário-hora de trabalho ou, ainda, poderá 

suspender o contrato de trabalho temporariamente, período no qual o empregado fará 

jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador, como, por exemplo, plano de 

saúde ou de assistência médica e ficará autorizado a contribuir para o Regime Geral 

de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo71.  

Uma questão relevante a se perguntar neste momento é a respeito dos 

impactos dessa medida sobre a renda dos trabalhadores, conforme apontam Lauro 

Mattei e Vicente Loeblein Heinen (2020, p. 658-659). No início de 2020 o rendimento 

médio dos empregados com carteira de trabalho assinada era de R$ 2.203,95, 

considerando essa média, a perda salarial seria de 24% no caso da suspensão do 

contrato de trabalho, de 19,8% em caso de redução de 70% da jornada de trabalho, 

de 14,1% para redução de 50% da jornada e de 7,1% para redução de 25% da jornada 

(MATTEI; HEINEN, 2020, p. 658-659).   

 
b) equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria 
direito, na hipótese prevista no § 5º do art. 8º desta Lei. 
§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao empregado 
independentemente do: 
I - cumprimento de qualquer período aquisitivo; 
II - tempo de vínculo empregatício; e 
III - número de salários recebidos. 
(...) 
71 Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o empregador 
poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de seus empregados, de 
forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, por até 90 (noventa) 
dias, prorrogáveis por prazo determinado em ato do Poder Executivo, observados os seguintes 
requisitos:  
I - preservação do valor do salário-hora de trabalho; 
II - pactuação, conforme o disposto nos arts. 11 e 12 desta Lei, por convenção coletiva de trabalho, 
acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado; e 
III - na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, encaminhamento da proposta de acordo ao 
empregado com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias corridos, e redução da jornada de trabalho 
e do salário exclusivamente nos seguintes percentuais: 
a) 25% (vinte e cinco por cento); 
b) 50% (cinquenta por cento); 
c) 70% (setenta por cento). 
(...) 
§ 2º Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a contribuição de 
que tratam o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 28 da Emenda Constitucional nº 
103, de 12 de novembro de 2019, poderá ser complementada na forma do art. 20 desta Lei. 
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A perda de rendimentos de fato será proporcionalmente menor quanto menor 

forem os salários, contudo, isso não alivia a situação dos trabalhadores de baixa 

renda, uma vez que um trabalhador cujo salário-base seja qualquer valor acima do 

salário-mínimo já passará a ter algum grau de perda salarial (MATTEI; HEINEN, 2020, 

p. 658-659). 

Há que se falar, ainda, na suposta imbricação entre desemprego e precarização 

do trabalho, quando esta serve, em verdade, ideologicamente, como estratégia de 

camuflar aquele, com a desculpa de combate ao desemprego decorrente da crise 

sanitária, desde que não se prejudique a esfera econômica/fiscal, segundo Diego de 

Oliveira Souza (2021, p. 5). 

A despeito, entretanto, das inúmeras críticas que devem ser tecidas no que diz 

respeito às medidas adotadas para a preservação do emprego, tais medidas não se 

estenderam àqueles que restam à margem do sistema de direitos que se liga ao 

trabalho.  

Esses programas, portanto, dizem respeito apenas aos trabalhadores com 

vínculos formais de trabalho caracterizados, de modo que, para o restante da 

população que depende de seu trabalho, a perspectiva é ainda mais grave (MATTEI; 

HEINEN, 2020, p. 660). A única medida implementada para fins de dar algum suporte 

aos trabalhadores por conta própria foi a implementação do auxílio emergencial, o 

qual não prevê, conforme examinado, no caso dos entregadores via plataformas 

digitais, inclusão explícita como beneficiários. 

Vale ressaltar, ainda, que inúmeras foram as reclamações de famílias que não 

conseguiram acessar o referido benefício e, além de todos os problemas causados 

pelo Governo Federal na implementação do programa, o próprio montante 

disponibilizado também é insuficiente (MATTEI; HEINEN, 2020, p. 660).  

Ainda que o referido auxílio promova um acréscimo na renda dos 

trabalhadores, cabe ressaltar que no trimestre encerrado em fevereiro de 2020 o 

rendimento médio dos trabalhadores por conta própria era de R$ 1.736, caso seja 

concedido, então, o Auxílio Emergencial cobriria apenas 35% desses rendimentos, 

que já eram baixos e, em muitos casos, insuficientes para garantir as condições 

básicas de subsistência das famílias (MATTEI; HEINEN, 2020, p. 660). 

No tocante à saúde dos trabalhadores durante a pandemia, o contexto de 

insegurança e instabilidade de rendimentos à qual se submetem os trabalhadores sob 

demanda via plataformas também traz consequências para sua saúde e segurança, 
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pois, dada a sua situação laboral, não são elegíveis para tais proteções sob a 

legislação laboral tradicional, e, tendo em vista os baixos rendimentos, a possibilidade 

e propensão de tais trabalhadores investirem em equipamentos adequados para fins 

de garantir sua própria segurança é baixa (DAGNINO, 2016, p. 10), situação que se 

evidencia durante o contexto pandêmico, que somou aos equipamentos usuais a 

necessidade de investimento financeiro em itens de proteção contra o contágio, como 

máscaras e álcool em gel. 

No sistema normativo brasileiro, o Art. 21, inciso XXIV72, da Constituição 

Federal de 1988 determina ser competência da União a organização, manutenção e 

execução da inspeção do trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho, por sua vez, 

estabelece que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e 

medicina do trabalho, instruir os empregados a respeito das precauções a tomar no 

sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, adotar as medidas 

que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente e facilitar o exercício da 

fiscalização pela autoridade competente. 

Embora a CLT verse sobre as relações em que caracterizado o vínculo 

empregatício, a Constituição Federal não delimita, cabe ressaltar, que a inspeção do 

trabalho tenha de ser feita somente no caso dos trabalhadores empregados, de modo 

que a previsão pode ser estendida a todos os trabalhadores, ainda que tal inspeção 

não tenha, de fato, se efetivado no caso dos entregadores via plataformas digitais 

durante o contexto pandêmico.  

Note-se que a necessidade de orientação e cumprimento das normas de 

segurança do trabalho foi objeto da Nota Técnica nº 01/2020, do Ministério Público do 

Trabalho, como forma de estender as precauções e orientações previstas na CLT e 

garantidas aos empregados àqueles que trabalham sob demanda via plataformas 

digitais, assim como a garantia do fornecimento de equipamentos de proteção 

individual para a prevenção da infecção por COVID-19 durante a pandemia73. 

 
72 Art. 21. Compete à União: 
(...) 
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; 
73 1.b. O custeio da divulgação das informações e orientações a respeito das medidas de controle do 
coronavírus voltadas aos profissionais do transporte de mercadorias e do transporte de passageiros, 
por plataformas digitais, bem como a garantia das condições sanitárias, protetivas, sociais e 
trabalhistas, voltadas à redução do risco de contaminação, caberá às empresas de transporte de 
mercadorias e de transporte de passageiros, por plataformas digitais, aí incluídos a distribuição de 
produtos e equipamentos necessários à  proteção e desinfecção, conforme orientação técnica dos 
órgãos competentes. 
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Cite-se, ainda, que a Consolidação das Leis do Trabalho prevê a observância 

do cumprimento de outras disposições relativas à matéria, que sejam incluídas em 

normativas dos Estados ou Municípios em que se situem os respectivos 

estabelecimentos, bem como normas oriundas de convenções coletivas de trabalho74. 

No mesmo sentido, a Nota Técnica nº 01/2020 prevê que as plataformas digitais de 

entrega e transporte deverão seguir os parâmetros e medidas oficiais, determinados 

pelos órgãos competentes para enfrentamento da pandemia do COVID-1975.  

As medidas de proteção, portanto, do meio ambiente do trabalho e da saúde 

dos entregadores, bem como de sua condição econômica durante a pandemia do 

coronavírus não se fizeram suficientes, a despeito do exercício de atividade 

considerada essencial e do risco constante ao qual se expõem em razão do contato 

com grande número de pessoas. 

No que diz respeito, mais especificamente, a benefícios de subsistência em 

caso de contágio durante a pandemia, conforme exposto, algumas plataformas digitais 

dizem ter adotado sistemáticas de concessão de auxílio financeiro para entregadores 

que tenham contraído COVID-19 como forma de afastá-los do trabalho, garantindo-

lhes, em tese, remuneração e contenção do contágio. 

A sistemática previdenciária do Regime Geral de Previdência Social, contudo, 

se diferencia em muitos aspectos dos auxílios oferecidos pelas plataformas digitais. 

Em se tratando de trabalhador empregado, enquanto segurado obrigatório do Regime 

Geral de Previdência Social, o período de ausência do trabalho em razão de 

isolamento, quarentena, realização compulsória de exames médicos, testes 

laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação, tratamentos médicos 

específicos, estudo ou investigação epidemiológica e restrição excepcional e 

temporária de locomoção tem natureza de interrupção do contrato de trabalho, sendo, 

 
74 Art. 154 - A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste capitulo, não desobriga 
as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em 
códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se situem os 
respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho.       
75 1.a. As condições sanitárias, protetivas, sociais e trabalhistas devem obedecer aos parâmetros e 
medidas oficiais estabelecidos pelos órgãos competentes, como a Organização Mundial de Saúde, o 
Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, bem como os respectivos 
conselhos, servindo-se as recomendações da Nota Técnica Conjunta nº 
02/2020/PGT/CODEMAT/CONAP também, mas não exclusivamente, como parâmetros de 
observância. 
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assim, o salário devido e o tempo de serviço, inclusive no que diz respeito ao 

recolhimento do FGTS, computado (GARCIA, 2020, p. 44). 

Os trabalhadores sob demanda via plataformas digitais, entretanto, em razão 

de não qualificados como empregados regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, não têm acesso à Previdência Social através do recolhimento efetuado pelo 

empregador, a não ser que efetuem o recolhimento diretamente, mediante subtração 

de valor do seu rendimento, o que se torna extremamente preocupante em períodos 

de crise de saúde pública, tendo em vista que, sem acesso ao auxílio-doença, tais 

profissionais não têm a opção de não trabalhar (DUTRA; COUTINHO, 2020, p. 217)76.  

A partir dos dados extraídos da PNAD/COVID, realizada pelo IBGE, constata-

se, ainda, que, durante o período pandêmico compreendido entre maio e novembro 

de 2020, os números de entregadores de mercadorias sem carteira assinada que 

declararam efetuar o recolhimento previdenciário é pouco significativo, variando entre 

14,48% e 10,77%: 

 

 

 
Fonte: Microdados PNAD/COVID-19. Elaboração própria. 

 

 
76 Não se pode deixar de ressaltar, a respeito desse ponto, que em casos de prestação de serviços nos 
quais o prestador é pessoa física e o tomador é pessoa jurídica, este tem a obrigação legal de efetuar 
o recolhimento previdenciário daquele, ainda que não reconhecido o vínculo de emprego, conforme já 
tratado. Entretanto, a obrigação legal não é de fato cumprida quando se trata das plataformas digitais, 
restando a incumbência de realizar o desconto e recolhimento para os trabalhadores. 



90 
 

Sendo assim, somente entre 14,48% e 10,77% dos integrantes da categoria 

tem acesso ao benefício de auxílio-doença77, previsto pela Lei nº 8.213/1991, que 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, em casos de 

afastamento do trabalho em razão da infecção por COVID-19, restando a ampla 

maioria dependente dos auxílios remuneratórios oferecidos, em tese, pelas 

plataformas digitais, sem qualquer regulação ou fiscalização estatal a respeito da 

efetiva implementação ou cumprimento dos critérios de concessão, estipulados pelas 

mesmas de acordo com sua conveniência. 

A Organização Internacional do Trabalho aponta que a falta de acesso a licença 

remunerada em razão de adoecimento e demais auxílios ou benefícios decorrentes 

de desemprego para os trabalhadores via plataformas digitais criou riscos únicos 

durante a pandemia COVID-19, pois, tendo em vista que muitos trabalhadores 

dependem inteiramente deste trabalho para auferir rendimentos, não puderam aderir 

ao isolamento social, mesmo quando os sintomas do COVID-19 se fizessem 

presentes, apresentando riscos para si próprios e para os demais (OIT, 2021, p.175). 

No caso do auxílio-doença, benefício concedido pela Previdência Social aos 

trabalhadores segurados que restem incapacitados para o trabalho, normativa 

especial foi editada para atender os casos de incapacidade decorrente de infecção 

por COVID-19, quando se trata dos segurados empregados. 

O §3º do Art. 60 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social78, estabelece que o auxílio-doença será devido ao segurado 

empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, de modo que, 

durante os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade por 

motivos de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário 

integral. No caso dos demais segurados, o caput do Art. 60 determina que o benefício 

será devido pela Previdência Social desde o início da incapacidade. 

 
77 Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 
período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
§1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social 
já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a 
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. 
78 Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do 
afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade 
e enquanto ele permanecer incapaz. 
(...) 
§ 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de 
doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. 
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A respeito do referido benefício, a Lei nº 13.982/2020, que estabelece medidas 

excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, 

determinou que as empresas poderão deduzir do repasse das contribuições à 

previdência social o valor devido ao segurado empregado, durante os primeiros quinze 

dias consecutivos de afastamento, cuja incapacidade temporária para o trabalho seja 

comprovadamente decorrente de sua contaminação pelo coronavírus79. Sendo assim, 

quando se trata dos segurados empregados, as empresas se desincumbem de arcar 

com os custos do período inicial de afastamento do trabalhador afastado por motivos 

de contaminação, facilitando-se a garantia do acesso ao benefício. 

Ainda, importa ressaltar que, mesmo nos casos em que os trabalhadores sob 

demanda sejam segurados da previdência social em razão de realizarem o 

recolhimento da contribuição previdenciária por conta própria, o direito ao recebimento 

do salário integral nos primeiros quinze dias de afastamento é mais benéfico do que 

o recebimento do auxílio doença desde o início da incapacidade, tendo em vista que 

o cálculo deste não se baseia na remuneração integral, e sim em cálculos de média80, 

evidenciando-se, vez mais, em face das medidas adotadas no que diz respeito à 

pandemia, a precariedade do acesso de tais trabalhadores aos direitos que se ligam 

ao trabalho. 

As condições econômicas e a situação de instabilidade de rendimentos, 

portanto, quando somadas à ausência de responsabilização das plataformas, excluem 

tais trabalhadores do acesso à proteção à saúde e à Previdência Social, tendo em 

vista que, além de não suportartem as despesas com os devidos equipamentos de 

proteção, se não fornecidos pelas plataformas, dificilmente terão condições de 

destinar parte de suas baixas rendas para a realização de contribuições 

previdenciárias de maneira contínua, cumprindo com os requisitos para o acesso aos 

benefícios.  

A discussão, portanto, a respeito das formas de se proteger o trabalho sob 

demanda via plataformas digitais não pode deixar de passar pela análise concreta das 

 
79 Art. 5º A empresa poderá deduzir do repasse das contribuições à previdência social, observado o 
limite máximo do salário de contribuição ao RGPS, o valor devido, nos termos do § 3º do art. 60 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho 
seja comprovadamente decorrente de sua contaminação pelo coronavírus (Covid-19). 
80 Art. 61, da Lei 8.213/91: O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá 
numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, 
observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.  
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mencionadas fragilidades no que diz respeito às garantias dos direitos da categoria 

ou à falta deles, ainda mais evidenciadas quando comparadas ao trabalho protegido 

no contexto pandêmico.  

De acordo com Dutra e Coutinho (2020, p. 217), a valorização do 

empreendedorismo, de relações tidas como autônomas com sujeitos vulneráveis e do 

desmonte da legislação protetiva correspondeu, em verdade, à fragilização da 

proteção ao trabalho, à precarização das relações de trabalho e à absoluta 

incapacidade do Estado brasileiro de garantir a segurança e a saúde no contexto 

pandêmico, que, em razão de consistir em um momento de crise, multiplica o conjunto 

de problemas que já eram antes vivenciados individualmente pelos trabalhadores. 

A pandemia e as crises que dela decorrem forçam os ramos jurídicos, desta 

forma, a se colocarem em uma encruzilhada: a continuidade da adoção de um modelo 

de flexibilidade, omissão e desproteção ao trabalho, ou, por outra via, o fortalecimento 

do Direito do Trabalho como estratégia de superação da crise social amplificada pelo 

contexto pandêmico, de modo a garantir proteções sociais a todos os trabalhadores 

(DUTRA, COUTINHO, 2020, p. 217). 

Histórias de profunda desigualdade social e condições precárias de trabalho já 

são, contudo, normalizadas em muitos países latino-americanos, incluindo-se o caso 

brasileiro, onde muitos trabalhadores laboram em condições precárias desde muito 

tempo antes do advento das plataformas digitais de trabalho, conforme aponta Kelle 

Howson (et. al., 2020, p.20). Ainda, os últimos anos testemunharam a erosão ainda 

maior dos direitos à seguridade social, educação, saúde, e direitos trabalhistas, 

abrindo caminho para o modelo de economia por algoritmos que gerencia trabalho 

inseguro se generalizar (HOWSON et. al., 2020, p.20) e, com o advento da pandemia 

do Covid-19, aumentou-se ainda mais a precariedade enfrentada pelos trabalhadores 

via plataformas digitais (HOWSON et. al., 2020, p.20).  

No que diz respeito aos entregadores, o risco de contrair o vírus é agora 

adicionado ao risco, sempre presente, de acidentes rodoviários, e, ainda, o 

fechamento de restaurantes aumenta o risco de não pagamento e desativação dos 

trabalhadores (HOWSON et. al., 2020, p.20).  

No centro desta questão, para Howson (et. al. 2020, p. 20), se encontra a 

prática de considerar os trabalhadores contratantes independentes, de forma que 

plataformas não são responsabilizadas pelos riscos que tais trabalhadores enfrentam 

em seu trabalho e, ainda, tal situação de disparidade se evidencia no contexto 
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pandêmico, tendo em vista a rede de segurança à qual têm acesso os trabalhadores 

formais.  

 A marginalização e vulnearabilidade dos trabalhadores por conta própria, os 

quais integram maioria nos países onde não implementado de fato o assalariamento, 

assim, se torna ainda mais manifesta no contexto pandêmico. 

Dentro da categoria, encontram-se os entregadores de mercadorias enquanto 

segmento do trabalho sob demanda via plataformas digitais, cuja atividade, ainda que 

considerada essencial para conter o contágio, resta absolutamente desprotegida e 

ainda mais precária durante a pandemia do COVID-19, de forma que a análise 

concreta da inacessibilidade ou dificuldade de acesso de tais trabalhadores aos 

direitos que se ligam ao trabalho durante o contexto torna ainda mais clara a 

precaridade da atividade. 

A pandemia, entretanto, não é causa dos problemas relacionados à 

precariedade do trabalho dos entregadores enquanto trabalhadores sob demanda via 

plataformas digitais, mas apenas potencializa e traz à tona de maneira mais concreta 

e evidente a desproteção à qual tais trabalhadores são submetidos e a necessidade 

de se tomar providências a respeito, tornando-se manifesta, vez mais, a necessidade 

de se repensar a classificação dualista como critério de acesso a direitos básicos. 

Neste cenário, com pouca ou nenhuma capacidade de mudar suas 

circunstâncias, tais trabalhadores recorreram às mídias sociais como ferramenta para 

trazer à tona suas reivindicações e solicitar o apoio do público e do consumidor 

(HOWSON et. al., 2020, p.20) e, a despeito de algumas divergências entre as 

organizações de trabalhadores, a experiência comum da pandemia estimulou tais 

trabalhadores a se organizarem em torno das demandas comuns por melhores 

condições de trabalho, o que evidencia as possibilidades de um futuro mais justo para 

o trabalho via plataformas digitais (HOWSON et. al., 2020, p.20).  

O contexto pandêmico, assim, para além de evidenciar a precariedade do 

trabalho considerado essencial dos entregadores, também aflorou a organização 

coletiva da categoria como forma de pleitear melhorias no que diz respeito às 

condições de trabalho e ao acesso a direitos.  

Sendo questão central quando se trata da proteção ao trabalho da categoria, 

então, a inadequação da classificação dicotômica entre empregados e trabalhadores 

por conta própria como critério de inclusão ou exclusão do acesso aos direitos que se 

relacionam ao trabalho, o capítulo seguinte tratará de propor soluções para a 
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efetivação da referida proteção a partir de uma leitura estendida do Direito do Trabalho 

para além das fronteiras do emprego, considerando o contexto em que a discussão 

se insere e a necessidade de participação política dos trabalhadores.   
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4.      DESAFIOS DO DIREITO DO TRABALHO  
 

Uma vez analisado o contexto em que se insere o trabalho sob demanda via 
plataformas digitais e realizado o exame de sua qualificação jurídica dentro do sistema 
normativo laboral brasileiro enquanto critério excludente destes trabalhadores do 
acesso aos direitos que se ligam ao trabalho, abordou-se o caso dos entregadores de 
mercadorias via plataformas durante a pandemia do COVID-19 como forma de 
demonstrar a concretude da referida exclusão.  

Contudo, o contexto pandêmico enquanto crise e o trabalho sob demanda via 
plataformas digitais inserido no âmbito do historicamente significativo percentual de 
trabalhadores por conta própria no Brasil, embora agravantes, não ocasionam 
situação disruptiva no que diz respeito ao conjunto de problemas que se relaciona à 
adoção do modelo dicotômico que divide empregados e não empregados enquanto 
critério de acesso a direitos.    

Neste cenário, entende-se que para se contribuir na construção de um debate a 
respeito de possibilidades mais efetivas de proteção dos trabalhadores sob demanda 
via plataformas digitais, o Direito do Trabalho deve ser compreendido a partir de uma 
aplicabilidade ampla. A proposição não deixa, importa ressaltar, de considerar outros 
instrumentos que possam ser complementares à efetivação da proteção do trabalho, 
como a criação de terceira categoria apta a regular o trabalho via plataformas, a 
rediscussão do critério de subordinação visando ampliar suas fronteiras ou a 
reclassificação judicial, quando cabível, a partir da análise individual.  

Assim, são propostos, neste capítulo, a efetivação do que se entende por 
finalidade última do Direito do Trabalho em sentido amplo: a proteção do trabalho 
como um todo, não limitado ao amparo dos trabalhadores qualificados juridicamente 
como empregados que trabalham de maneira subordinada nos moldes clássicos, 
visando-se a proteção do trabalho sob demanda via plataformas digitais e 
contemplando a participação política destes trabalhadores enquanto titulares de 
direitos.  
 
4.1 SERVIÇO ESSENCIAL INVISÍVEL: DISRUPÇÃO OU CONTINUIDADE? 

 

O paradigma da sociedade salarial proposta por Robert Castel (2010), 

caracterizado pela adoção do estatuto no contrato de trabalho e pela renúncia da 

autonomia da vontade dos sujeitos que trabalham em troca do salário e do acesso 
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aos direitos decorrentes da condição de empregado, onde efetivamente construído, 

desmercantilizou, em certa medida, o trabalho. No contexto brasileiro, a 

implementação se deu, conforme analisado, de forma precária, não logrando alcançar 

a maior parte dos trabalhadores e, portanto, somente estendendo a referida 

desmercantilização parcial àqueles classificados como empregados. 

No que diz respeito aos trabalhadores sob demanda via plataformas digitais, 

enquanto qualificados como trabalhadores por conta própria, restaram à margem da 

proteção social que se liga à caracterização do vínculo de emprego. Os efeitos dessa 

polarização antes já existente, assim, quando se trata da inserção do trabalho via 

plataformas digitais, são adversos, tendo em vista que os trabalhadores autônomos 

são, em regra, informais e excluídos dos sistemas de garantia ligados ao trabalho 

(KRULL, 2016, p. 33).  

No tocante à discussão sobre o caráter disruptivo da inserção das plataformas 

digitais no que diz respeito ao trabalho, para Juan Raso Delgue (2017, p. 17), embora 

seja difícil apreender plenamente as mudanças ocasionadas pelas plataformas – 

classificadas, por Delgue, enquanto expressões de tecnologias disruptivas – é 

possível sustentar que não só se alteram as formas de se trabalhar, mas se modificam 

também as formas de se conceber o trabalho, afastando-se os critérios tradicionais 

de solidariedade que marcaram as inter-relações entre os trabalhadores81 (DELGUE, 

2017, p.17).  

Nesse sentido, Delgue entende que o caráter “disruptivo” que se desenha não 

só demonstra alterações abruptas nas formas de produção ou prestação de serviços, 

mas também dá origem a uma nova relação de trabalho, afastada do contrato de 

trabalho tradicional. A empresa central continua, nesta relação, a reter as 

responsabilidades pelo empreendimento, contudo, o trabalhador desvia-se dos 

critérios típicos de subordinação e passa a assumir encargos (DELGUE, 2017, p.29).  

De acordo com Emanuelle Dagnino (2016, p. 23), no mesmo sentido, a 

economia sob demanda seria um fenômeno disruptivo que se desenha no contexto 

de uma transformação considerável do trabalho.  

 
81 Na proposta de caracterização da sociedade salarial de Castel (2010, p. 34) a última condição da 
sociedade organizada nos moldes do assalariamento é tida como a estruturação de um direito do 
trabalho que situa o trabalhador como parte de um coletivo com estatuto social, o qual ultrapassa a 
dimensão individual.  
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Valerio De Stefano (2016, p. 6), ressalta, contudo, que, não sendo, todavia, 

confinados à gig-economy82 os problemas relacionados à exclusão dos trabalhadores 

dos direitos relacionados ao emprego, embora seja verdadeiro que algumas de suas 

dimensões são peculiares, seria equivocado presumir que esta seria uma espécie de 

estanque dimensão da economia e do mercado de trabalho. Em acordo com o 

entendimento adotado por De Stefano, Benjamin Sachs (2015) aponta que não seria 

correto presumir que as instituições existentes são absolutamente desatualizadas ou 

inadequadas, e que, portanto, teríamos necessariamente de abandonar as instituições 

e regulamentos existentes e introduzir novos, e possivelmente "mais leves", a fim 

acompanhar os desafios apresentados pela gig-economy.  

Também em oposição ao posicionamento de que as plataformas de trabalho 

representariam novas entidades que sinalizam uma ruptura, mas sob outro viés, 

Steven Vallas e Juliet B. Schor (2020, p. 16.8) propõem um exame cauteloso quanto 

à natureza transformadora das mudanças ocasionadas.  

A noção prevalecente, para Vallas e Schor (2020, p. 16.8) é a de que as 

relações de emprego vêm sendo flexibilizadas há décadas, de forma que as 

plataformas representam manifestação de uma tendência muito mais ampla, que 

permitiu às empresas externalizar riscos que antes eram obrigadas a assumir com a 

finalidade de  mercantilizar o tempo de trabalho e afastar o trabalhador dos sistemas 

anteriores de proteção social (apud Polanyi, 1944 e Wood et al., 2019).  

De acordo com Orly Lobel (2016, p. 4), em análise que se aproxima da realizada 

por Vallas e Schor, as angústias acerca do futuro do emprego e do Direito do Trabalho 

em razão do surgimento do trabalho via plataformas digitais, embora sejam reais, não 

são exclusivas desta modalidade de trabalho, pois a ascensão da força de trabalho 

contingente83 precede a ascensão das plataformas digitais. A comparação, portanto, 

entre um trabalho desenvolvido off-line, de alto pagamento, em tempo integral e de 

longo prazo e o trabalho contingente on-line não seria, assim, adequada (LOBEL, 

2016, p. 5). Em vez disso, para Lobel (2016, p. 5), o foco deve ser na cada vez mais 

precária realidade que os trabalhadores enfrentam online e off-line. 

 
82 O termo gig-economy, para Valerio de Stefano (2016), compreende o trabalho via plataformas digitais 
nas modalidades crowdwork e trabalho sob demanda.  
83 Para definir trabalho contingente o autor adota o conceito proposto por Patty Murray e Kirsten 
Gillibrand (2015), no sentido de que o trabalho contingente é aquele, definido de forma ampla, como 
trabalhador que labora sem uma relação de trabalho de tempo integral padrão. 
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De acordo, também, com Antonio Casilli (2018, p. 27), o trabalho digital não 

deve ser considerado como residual, ou seja, apartado dos mercados atuais, pelo 

contrário, está no centro deles e evidencia uma tendência geral da força de trabalho 

global de se “tornar marginal” e, ainda, vulnerável às plataformas.  

As plataformas digitais se colocam, assim, para Casilli (2018, p. 27), em um 

mercado de trabalho real, onde a maior parte dos trabalhadores é praticamente 

excluída do emprego formal e submetida a condições de trabalho flexíveis e instáveis. 

A proteção social é, então, uma questão a ser analisada, em especial nos chamados 

países em desenvolvimento e nas economias em transição, os quais dependem 

fortemente das contribuições dos empregadores (CASILLI, 2018, p. 28). 

Para Ludmila Costhek Abílio (2018, p. 27), analisando o contexto brasileiro, 

essas novas formas de organização do trabalho, que trazem reformas qualitativas nas 

condições de trabalho, na configuração das empresas e nas formas de controle, 

administração e exploração do trabalho não surgem com o universo da economia 

digital, tendo em vista que seus alicerces se desenvolvem no mundo do trabalho há 

décadas.  

Definidas por Abílio (2018) como caracterizadoras da chamada uberização, tais 

novas formas de organização consolidam, entretanto, a passagem da condição de 

trabalhador para a de nanoempreendedor de si mesmo, permanentemente disponível 

para o trabalho (ABÍLIO, 2018, p. 26)84 e não se trata, aqui, apenas da eliminação da 

relação de emprego, a empresa Uber evidenciou um novo passo nas formas de 

dominação e subordinação do trabalho (ABÍLIO, 2018, p. 26). 

De acordo com Murilo Carvalho Sampaio Oliveira (et. al., 2020, p. 68-69), no 

mesmo sentido, ainda que se considere que as inovações tecnológicas sejam 

disruptivas, a inserção das plataformas digitais e as consequentes alterações no 

 
84 Abandona-se, as antigas disciplinas que se destinavam, somente pela coerção, a adestrar os corpos 
e a dobrar os espíritos para torná-los mais dóceis, trata-se agora de governar um ser cuja subjetividade 
deve estar inteiramente envolvida na atividade que se exige que ele cumpra (DARDOT; LAVAL, 2016, 
p. 327).  
Nesse sentido, a racionalidade neoliberal produz o sujeito de que necessita ordenando os meios de 
governá-lo para que ele se conduza realmente como uma entidade em competição e que, por isso, 
deve maximizar seus resultados, expondo-se a riscos e como o trabalho se torna, então, um “produto” 
cujo valor mercantil pode ser medido de forma cada vez mais precisa, chega-se a hora de substituir o 
contrato salarial por uma relação contratual entre “empresas de si mesmo”. (DARDOT; LAVAL, 2016, 
p. 335) 
O auto empreendedorismo, então, influi sobre o campo das políticas de emprego e o acesso aos direitos 
sociais, encorajando os indivíduos a se encarregarem de sua precariedade e, em particular, a se ajustar 
ao desemprego ou subemprego (BUREAU, et al. 2019, p. 42), absorvendo-se o discurso neoliberal de 
necessidade afastamento do Estado da regulamentação do trabalho. 
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mundo do trabalho não demonstram o surgimento despretensioso de um novo 

modelo, mas representam um direcionamento do Direito do Trabalho, como um todo, 

à precarização das relações laborais.  

Essas novas formas de trabalho repetem, em verdade, problemas trabalhistas 

como baixos salários, jornadas exaustivas, inexistência de cobertura por acidentes e 

sujeição aos riscos do negócio e, por outro lado, empresas plataformas com 

exponencial crescimento e valorização da marca, geração de lucros e glamourização 

deste modelo organizacional como o padrão futuro das empresas (OLIVEIRA; ASSIS; 

COSTA; 2020, p. 257). 

Correto, então, o posicionamento de que, embora em certa medida as 

plataformas digitais possam trazer inovações nunca antes vistas no que diz respeito 

à organização do trabalho, situação que gera enormes desafios para o Direito do 

Trabalho, a maneira como o trabalho via plataforma digital é mercantilizado 

acompanha um movimento geral de desligamento do trabalho do acesso a direitos. 

Assim, o desafio da desproteção dos trabalhadores por conta própria se 

intensifica em decorrência da inserção do trabalho via plataformas digitais, em 

especial no âmbito brasileiro, em que os níveis de exclusão são historicamente 

elevados85.   

Quando se trata do trabalho sob demanda via plataformas digitais, é possível 

depreender que diversos elementos são absolutamente novos, entre eles o controle 

via algoritmo, a intermediação das plataformas, a delimitação dos preços por corrida 

e as ressignificações da subordinação. Tais elementos, somados a outros, tomando-

se como exemplo o caso do trabalho de entregas, diferenciam os entregadores via 

plataformas dos motofretistas celetistas contratados para realizar as entregas 

vinculadas a empresas determinadas.  

Contudo, a problemática da qualificação jurídica da relação laboral enquanto 

critério inclusivo ou exclusivo não é disruptiva, mas histórica, em especial nos 

contextos em que não efetivamente implementado o assalariamento. Portanto, 

entende-se que, a despeito das inovações nunca antes vislumbradas, a 

marginalização do trabalho por conta própria é antecedente, sem deixar de se 

 
85 Azais (2012, p. 179) ressalta que, se por um lado a chamada informalidade é mais presente nos 
mercados de trabalho latino-americanos, a desconstrução de benefícios sociais é mais ampliada nos 
países que tiveram um Estado-previdência de fato consolidado, o que permite entender os motivos 
pelos quais as transformações se configuram de maneiras diversas. 
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reconhecer seu agravamento decorrente da inserção do trabalho sob demanda via 

plataformas digitais. 

Neste contexto, aponta Niels Van Doorn (2017, p. 908), que a esquerda tem se 

esforçado para acompanhar o panorama global de rápida transformação do trabalho 

digitalmente mediado, contudo, sua resposta provisória tem sido largamente limitada 

a dois tipos de iniciativa: litígio e regulamentação. Entretanto, o cerne da questão não 

se limita às lacunas de regulamentação ou aos casos em específico de inadequação 

no processo de subsunção da situação à norma. 

No que diz respeito à litigância no contexto brasileiro, parece restar claro que, 

a despeito das decisões judiciais de primeiro e segundo grau que reconheçam 

trabalhadores sob demanda via plataformas digitais, entre eles entregadores de 

mercadorias, como empregados, o posicionamento atual do Tribunal Superior do 

Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça não parecem abrir possibilidades de 

consolidação deste entendimento. 

Para que a reclassificação fosse medida mais efetiva, ainda, importa dizer, 

oportuna a reconfiguração das noções a respeito da subordinação (SIGNES, 2015; 

DELGUE, 2017; MACHADO, 2019; OLIVEIRA; ASSIS; COSTA, 2020), tendo em vista 

que o critério de subordinação clássica, uma vez que não contempla a subordinação 

algorítmica na maior parte dos casos86, parece se colocar como dique que impede o 

reconhecimento do vínculo de emprego. Ademais, imperioso que a análise da 

possiblidade de reclassificação, embora não descartada, deve ser realizada de 

maneira específica a partir dos casos concretos, quando presentes os requisitos 

previstos para a caracterização da relação de emprego.   

A respeito da reclassificação judicial, Dagnino (2016, p. 15) aponta que 

modificar os critérios e indícios adotados para determinar o tipo de relação de trabalho, 

assim como complementar ou expandir a legislação pertinente, é tarefa extremamente 

difícil, e, mesmo que realizada, não inibe a possibilidade de que tais critérios possam 

não ser capazes de abordar as diversas formas diferentes de economia sob demanda, 

resultando em diferentes classificações para os trabalhadores das empresas de 

plataforma, ainda que compartilhem características e vulnerabilidades semelhantes. 

 
86 Encontra-se trabalhadores que vivenciam a condição econômica de assalariamento mas degustam 
de uma dimensão de liberdade para fins de determinar quando e quanto tempo trabalhar, de forma que, 
pela ótica tradicional da lente fordista e através de sua concepção clássica de subordinação jurídica, é 
complexo aplicar a tais trabalhadores o regime legal trabalhista tradicional (OLIVEIRA; ASSIS; COSTA; 
2020, p. 247). 



101 
 

Além disso, ressalta a grande chance de imprevisibilidade da classificação e também 

adverte a respeito da inadequação da reclassificação com base nas antigas definições 

especificadas pelos estatutos do Direito do Trabalho, as quais não parecem ser 

capazes de dar conta das peculiaridades do novo modelo econômico (DAGNINO, 

2016, p. 15). 

Dagnino (2016, p. 19), ainda, aponta como problemas relacionados à 

reclassificação a dificuldade em individualizar uma definição de trabalhador que cubra 

suficientemente os diferentes tipos de trabalhadores que merecem proteção na 

economia sob demanda e no mercado de trabalho considerado no seu todo e que a 

reclassificação se mantém baseada no sistema do «empregado leva tudo», impondo-

se a consequência de permitir tentativas de disfarçar a relação de emprego 

(DAGNINO, 2016, p. 19). 

Por fim, aponta que, uma vez reclassificados, os trabalhadores passarão a ser 

contemplados por um conjunto de proteções destinadas a outra natureza de trabalho, 

que corresponde às características desta (DAGNINO, 2016, p. 15). 

Dagnino (2016, p. 15), por outro lado, considera válido, tanto no que diz respeito 

à intervenção legislativa quanto para a interpretação judicial dos critérios de 

reconhecimento do vínculo de emprego, o argumento discutido por Sachs (2015) no 

sentido de que, a partir de uma perspectiva de competição de mercado, a 

reclassificação poderia ser instrumento para encorajar a competição entre plataformas 

e evitar a formação de monopólios. A sugestão, entretanto, embora positiva para os 

clientes, pode, para os trabalhadores, dificultar a reclassificação proposta, além de 

fomentar a concorrência em detrimento das políticas de proteção ao trabalhador 

(DAGNINO, 2016, p. 15).  

Vale ressaltar, ainda, que, conquanto os processos judiciais crescentes 

indiquem a natureza altamente contestada do trabalho de plataforma, tais questões 

estão longe de ser exclusivas da plataforma, de forma que, na economia gig, a 

distinção entre contratante independente e empregado continua a apresentar desafios 

de definição e revela a dificuldade prática generalizada na aplicação dos critérios 

(LOBEL, 2016, p. 7-8), embora já fossem anteriormente presentes. Sendo assim, 

dificilmente poder-se-ia sustentar que a aplicação dos critérios clássicos, já 

insuficiente anteriormente, seria instrumento principal e efetivo de proteção ao 

trabalho sob demanda via plataformas em um contexto em que se operam mudanças 

nas formas de se trabalhar.    
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Lobel (2016, p. 8-9) não descarta, contudo, a possibilidade de reclassificação 

como um dos instrumentos de proteção à vulnerabilidade, mas, para isso, propõe a 

adoção de critérios de classificação mais simplificados e amplos, evidenciando-se, 

mais uma vez, a inadequação da reclassificação judicial como regra a partir da adoção 

dos conceitos clássicos. 

No que diz respeito às tentativas de regulação, se faz presente uma resistência 

combinada de empresas por meio de esforços de lobby e mobilização de sua base de 

clientes para protestar contra os regulamentos propostos, além de recrutar atores 

políticos de alto nível para expandir seu poder político no âmbito dos governos e no 

âmbito internacional e na formulação de políticas (VAN DOORN, 2017, p. 908 apud 

Christie (2016); Fiegerman (2015); Lomas (2016); Said (2015).  

Sobre este ponto, ademais, cabe ressaltar que, ainda que nova 

regulamentação não seja medida descartável e possa ser editada para fins de 

classificação da categoria de entregadores ou trabalhadores sob demanda via 

plataformas digitais, não existe garantia de que a exclusão da classificação protetiva 

do trabalho seja extinta.  

Nesse sentido, Azais (2012, p. 190), aponta que a institucionalização do vago 

não significa seu fim, como se o vago fosse se sedimentar em uma norma ou 

instituição e tornar-se imutável. No mesmo sentido, Delgue (2017, p. 26) aponta que 

na medida em que o objetivo seja incluir a relação de trabalho de tais trabalhadores 

como trabalho subordinado formal - com todos os benefícios que isso implica - o risco 

se encontra em criar novos bolsões de informalidade com novas características.  

Portanto, da mesma maneira que trabalhadores subordinados acabam por 

restarem excluídos do sistema de proteção social do emprego, abandonando-se a 

ideia de que o assalariamento, a longo prazo, se tornaria regra, aqueles qualificados 

como integrantes da terceira categoria posicionada entre empregados e trabalhadores 

por conta própria também poderiam restar excluídos, se mostrando insuficiente, por si 

só, a criação de nova categoria que contemplasse o trabalho sob demanda via 

plataforma. 

Sendo assim, para além da necessidade de nova regulamentação do trabalho 

sob demanda via plataformas digitais, e do possível reconhecimento do vínculo de 

empregado pelo poder judiciário através da análise dos casos concretos, o que se 

propõe é a ampliação do Direito do Trabalho para além dos moldes do emprego como 

principal instrumento de proteção ao trabalho sob demanda via plataformas digitais.  
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Não se descarta, importa dizer, a hipótese de reclassificação judicial do 

trabalhador, quando cabível, e, nem tampouco, se deixa de reconhecer a adequação 

de nova regulamentação voltada ao trabalho via plataformas digitais. Ambas as 

propostas são complementares quando se trata da proteção desta modalidade de 

trabalho.  

O trabalho, vale dizer, enquanto atividade organizadora da vida, tem um papel 

insubstituível nas sociedades capitalistas e, a despeito de tender a se reduzir a fator 

produtivo, integra as dimensões materiais e espirituais da vida cotidiana (DAZA; 

CORDEIRO, 2020, p. 121).  

No entanto, o trabalho ainda permanece oculto e posicionado como um fator 

de produção oferecido e demandado: uma mera mercadoria a ser trocada (DAZA; 

CORDEIRO, 2020, p. 123). Assim, considerar o trabalho como atividade organizadora 

da vida e não como simples fator de produção permite questionar modelos de 

negócios que emergem da pura exploração, sem oferecer uma contrapartida com 

cobertura mínima (DAZA; CORDEIRO, 2020, p. 126).  

No mesmo sentido e em contraposição à transformação do trabalho e ao 

surgimento do trabalho virtual, Valenduc e Vendramini (2016, p. 43) destacam a 

necessidade de enfocar o real significado atual do trabalho, e, no mesmo sentido, 

apontam que o trabalho desempenha um papel central nas sociedades e sustenta o 

seu funcionamento, não só proporcionando segurança econômica, mas também 

colaborando na construção de identidades pessoais e na colocação dos indivíduos 

em uma escala de prestígio social. 

O trabalho, assim, enquanto ato social e atividade pública coletiva indissociável 

da sociedade, tem de ter sua utilidade reconhecida pelo Direito do Trabalho e ser 

enquadrado em um sistema de direitos e deveres orientado por suas características 

políticas, sociais, públicas e coletivas, onde se encontrará a cidadania social, 

conforme apontado por António Casimiro Ferreira (2011, p. 261). É neste quadro, 

então, que a relação de inclusão e exclusão pelo trabalho permanecem categorias 

sociopolíticas centrais (FERREIRA, 2011, p. 261).  

Entende-se, assim, que a ampliação da proteção trabalhista, estendendo sua 

aplicação para além dos casos em que se reconhece o vínculo de emprego, seja 

central. 
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 4.2 DIREITO DO TRABALHO EM SENTIDO AMPLO 

 

O Direito Social surge como instrumento de humanização da técnica, visando 

proteger a saúde e a seguridade física e econômica durante a vida humana e 

converter a exploração do trabalho como mercadoria em algo econômica e 

politicamente sustentável (SUPIOT, 2013, p. 163). A partir desta ideia são 

direcionados os moldes a partir dos quais o trabalho vai sendo regulamentado no 

modelo do assalariamento, de forma que os direitos sociais se interligam, então, 

essencialmente, ao trabalho, à atividade laborativa.  

Ainda, de acordo com Walter D. Giglio (2004, p. 273), o direito é produto de 

uma posição ideológica delimitada em face das circunstâncias sociais, políticas e 

econômicas vigentes e, se a ideologia pode ser atemporal, o mesmo não ocorre em 

relação à vida em sociedade, ditada pelas variações políticas e econômicas. O direito 

reflete, assim, as variações de comportamento da sociedade, mas o faz de forma 

atrasada, de acordo com a agilidade e perspicácia do legislador (GIGLIO, 2004 p. 

273).  

Sendo, assim, as regras e diplomas jurídicos enquanto efeitos de processos 

políticos bem-sucedidos em um quadro sociopolítico determinado, sempre tenderão a 

ser correspondentes a um estuário cultural tido como relevante ou até mesmo 

hegemônico no desenrolar de seu processo fundador (DELGADO, p. 55-56). 

O segmento do Direito do Trabalho não escapa a essa configuração e 

incorpora, dentro do conjunto de seus princípios, regras e institutos, determinado valor 

finalístico essencial, que baliza a direção de todo o sistema jurídico que compõe 

(DELGADO, P. 56). Este valor — e a consequente direção teleológica conferida a este 

segmento jurídico especializado — consiste na melhoria das condições de pactuação 

da força de trabalho dentro da ordem socioeconômica (DELGADO, P. 56). 

 Antonio Casimiro Ferreira (2011, p. 261) também aponta que a sócio gênese 

do direito e das relações laborais condiz com os diferentes modelos políticos, sociais, 

econômicos e jurídicos e, à época da escrita do texto, a equação jurídico-laboral 

predominante privilegiaria a dimensão regulatória de Direito do Trabalho e valorizaria 

o princípio do mercado enquanto modelo de organização do mundo do trabalho. 

A regulação política, o caráter público e a racionalidade jurídica do Direito do 

Trabalho, deste modo, exacerbam “o seu caráter promocional e o seu entendimento 
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como direito de discriminação positiva, assente no princípio do favor laboratoris87 e no 

estabelecimento de padrões de emprego, de relações laborais e de condições de 

trabalho (FERREIRA, 2011, p. 265)”.  

O Direito do Trabalho clássico, então, rege o trabalho assalariado e visa a 

proteção do trabalhador subordinado, considerado jurídica e socialmente como o lado 

mais fraco do contrato (AZAIS, 2012, p. 181).  

Assim, o trabalho subordinado pode ser definido, por um lado, pelo vínculo de 

subordinação-obrigação e, por outro, pelo estatuto protegido do trabalhador, enquanto 

o contrato que rege o trabalho independente é regido pelo direito civil, e, muitas vezes, 

pelo direito comercial (AZAIS, 2012, p. 185). Deste modo, o trabalhador independente, 

não classificado como subordinado, é tido como qualquer sujeito que assina um 

contrato, considerado no mesmo nível de igualdade dos demais contratantes, 

imperando a lei do mercado (AZAIS, 2012, p. 185).  

No mesmo sentido, tratando do ordenamento jurídico brasileiro, Volia Bonfim 

Cassar (2018, p. 5) explica que o Direito do Trabalho posto é um sistema jurídico 

constituído por institutos, valores, regras e princípios que se dirigem aos trabalhadores 

subordinados e assemelhados para a tutela do contrato mínimo de trabalho, das 

obrigações que decorrem das relações de trabalho e das medidas que visam à 

proteção da sociedade que trabalha, sempre dirigidas pelos princípios constitucionais. 

A maior característica, assim, do Direito do Trabalho é a proteção do trabalhador 

empregado, seja através da regulamentação legal das condições mínimas da relação 

de emprego ou de medidas adotadas e implantadas pelo governo e pela sociedade, 

assim, seu principal conteúdo abrange o empregado e o empregador (CASSAR, 2018, 

p. 5). Excluem-se, portanto, do limite de abrangência desse ramo jurídico 

especializado, inúmeras categorias específicas de trabalhadores não empregatícios 

(DELGADO, p. 47). 

O processo de transformação e crise se torna evidente, assim, quando o 

abordamos a partir do ponto de vista da desestruturação da relação salarial típica do 

fordismo (FERREIRA, 2011, p. 264). A relação de trabalho típica deste modelo de 

regulação social, contudo, ainda é assentada na subordinação jurídica e no espaço 

da grande empresa como local em que se presta o trabalho subordinado, na duração 

indeterminada e garantia de continuidade do vínculo de trabalho, na unicidade do 

 
87 Princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. 
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empregador e na estabilidade temporal e remuneratória, sendo o trabalho assalariado 

prestado a tempo integral, ou completo, conformado a uma duração temporal ilimitada, 

normalizada, etc. (FERREIRA, 2011, p. 266). 

O modelo da sociedade salarial, assim, base do Direito do Trabalho moderno 

internacional e nacional e dos sistemas de relações laborais, desenvolveu-se na base 

de um determinado modelo de Estado e de políticas públicas voltadas para a 

construção de uma sociedade de pleno emprego, a qual se encontra em mutação 

(FERREIRA, 2011, p. 271-272) e, no cenário brasileiro, nunca foi de fato 

implementada. 

Ainda, a ausência de oportunidades de emprego põe em causa uma das 

características essenciais do Direito do Trabalho clássico, pois este só encontra 

efetividade em um contexto de alta capacidade de oferta de trabalho, de modo que, 

em um quadro de baixa oferta de empregos, então, se torna mais fraca a efetividade 

do Direito do Trabalho e a condição cidadã do trabalhador (FERREIRA, 2011, p. 272).  

De acordo com Antonio Casimiro Ferreira (2011, p. 272), se o modelo do 

emprego foi adotado como uma categoria jurídica e o pleno emprego como um 

objetivo político, a sua crise sugere mudanças ou rearranjos em três funções básicas 

do trabalho nas sociedades salariais: função produtiva, função redistributiva, função 

de socialização.  

A função produtiva do trabalho ainda permanece fundamental, contudo, a 

questionar a relevância do trabalho assalariado encontram-se as modalidades de 

trabalho chamadas por Ferreira (2011, p. 272) de auto-emprego e de trabalho 

independente, transformando-se a função produtiva do trabalho assalariado, mas não 

a função produtiva do trabalho como um todo. As transformações na função produtiva 

do trabalho, assim, problematizam o alcance e as fronteiras típicas do Direito do 

Trabalho (FERREIRA, 2011, p. 272).  

Já a função de distribuição é posta em causa através dos elevados índices de 

desemprego e da precarização do emprego existente (FERREIRA, 2011, p. 272), 

enquanto que a função de socialização desempenhada pelo trabalho, por outro lado, 

permanece central, seja porque continua a gerar identidades inclusivas, ou porque, e 

sobretudo, cada vez mais gera identidades precárias e frágeis (FERREIRA, 2011, p. 

273). 

A despeito de reconhecer o ocidentalcentrismo e o eurocentrismo que marcam 

muitas das discussões sociojurídico-laborais a respeito da efetividade da 
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normatividade laboral, Ferreira (2011, p. 281) aponta que deve-se reconhecer que a 

especificidade das relações sociais que se estabelecem no campo da produção 

determinou a emergência de um espaço normativo em escalas internacional e 

nacional com a finalidade explícita de proteger a parte mais fraca daquela relação, 

qual seja, o trabalhador. Contudo, a despeito dos aspectos positivos que o Direito do 

Trabalho proporciona para as relações sociais, deve-se considerar que, em grande 

medida, o seu projeto permanece inconcluído (FERREIRA, 2011, p. 281-282).  

Já antes questionadas em razão das transformações na função produtiva e de 

socialização e na ineficiência da função de distribuição do trabalho, dos elevados 

índices de desemprego, da precaridade do emprego e da ausência de efetiva 

implementação do sistema do assalariamento em determinados contextos, as 

fronteiras típicas do Direito do Trabalho são, adicionalmente, colocadas em causa 

quando da inserção do trabalho via plataformas digitais.   

De acordo com Juan Raso Delgue (2017, p. 19), em razão das novas 

tecnologias que proporcionam a possibilidade de se trabalhar através das plataformas 

digitais, o trabalho se torna mais complexo e individualizado, enquanto o Direito do 

Trabalho “corre atrás” deste, na tentativa de alcançá-lo com sua tutela, contudo, o 

resultado é escasso: a redução dos espaços de trabalho subordinados típicos 

enfraquece e reduz suas possibilidades de ação.  

Segundo Todoli Signes (2015, p. 15), a proteção das condições de trabalho 

existentes não parece estar totalmente adaptada aos novos modelos, que incluem 

flexibilidade de tempo para o trabalhador como uma das principais características, o 

que é incompatível com os antigos regulamentos de jornada de trabalho, horários, 

pausas e férias existentes que se relacionam ao trabalho subordinado. 

Também Azais (2012, p. 182) aponta que as transformações nas formas de 

organização do trabalho impõem a exigência de repensar categorias como 

subordinação ou como o próprio contrato de trabalho.  

Segundo Delgue (2017, p. 19), examinando a inserção do trabalho via 

plataformas digitais e seus desdobramentos, o Direito do Trabalho construído com 

base na ideia de sociedade salarial peca na medida em que a sua finalidade – a 

despeito da denominação – não era proteger o “trabalho” de maneira ampla, mas 

proteger apenas um determinado tipo de trabalho: o trabalho subordinado.  

Nunca houve, assim, uma abordagem profunda do Direito do Trabalho para 

estender sua proteção a outras áreas (DELGUE, 2017, p.19). O Direito do Trabalho, 
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ainda que sólido ramo jurídico do passado, corre o risco, portanto, de se tornar uma 

velha caixa de ferramentas, sem capacidade de reparar as novas realidades 

trabalhistas (DELGUE, 2017, p.19). 

Seu futuro é incerto, a menos que possamos redefinir o status social e 

reformular a proteção trabalhista em defesa dos novos trabalhadores, que continuarão 

sendo, em sua maioria, “contratantes fracos” em face de empresas cada vez mais 

poderosas, de forma que se faz urgente, então, começar a construir um Direito do 

Trabalho multifocal (DELGUE, 2017, p.19). 

Partindo-se da ideia de Guy Davidov (2014, p. 555) de que as transformações 

recentes no mundo do trabalho fazem com que não se possa contar com a condição 

de empregado para se garantir direitos sociais, Dagnino (2016, p. 21), sustenta que é 

compreensível o direcionamento teórico voltado a repensar a rede de segurança 

social, independentemente da situação de emprego.  

De acordo com Dagnino (2016, p. 21), determinados benefícios relacionados 

ao emprego devem ser assegurados a qualquer trabalhador e desvinculados da 

situação laboral. Ainda, a ação deve se estender alargando-se a proteção de maneira 

associada aos chamados Princípios Fundamentais e Direitos ao Trabalho, quais 

sejam, a liberdade de associação, o reconhecimento efetivo do direito à negociação 

coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a 

abolição do trabalho infantil e a eliminação da discriminação a respeito de emprego e 

ocupação (DE STEFANO, 2016, p. 14). 

No mesmo sentido, Delgue (2017, p. 26) aponta que em um mundo no qual 

diversas formas de trabalho se consolidaram e a empresa virtual ou digital demarca 

significativas diferenças nas relações de trabalho, as quais se caracterizam pela 

tendência de evasão à regulamentação, a intenção não seria promover um sistema 

de regulação do trabalho diferenciado, mas reconhecer uma realidade diferenciada, 

ajustável apenas por meio da adoção de padrões que se adequem às particularidades 

dos novos empregos.  

Também a respeito dos limites do Direito do Trabalho dos empregados, pontua 

Juan Raso Delgue (2017, p. 22) que o Direito do Trabalho típico não foi construído 

com base em uma enteléquia jurídica construída no silêncio das bibliotecas, mas, pelo 

contrário, foi sendo estruturado, paulatinamente, a partir de fatos empíricos, 

expressão da organização produtiva do modelo industrial (DELGUE, 2017, p.22).  
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Não devemos, então, para Delgue (2017, p. 22), nos escandalizar com a ideia 

de uma legislação trabalhista “diferenciada”. No mesmo sentido, aponta Alvarez de la 

Rosa (2014, p. 135) que no início do século XX foram aprovadas leis para 

regulamentar a nova realidade do trabalho e tais leis não eram dirigidas a qualquer 

cidadão de forma indistinta, mas sim a grupos determinados, de forma que o Direito 

do Trabalho nasce, assim, justamente, por diferenciar grupos e interesses (DELGUE, 

2017, p.22). 

Deste modo, para Delgue (2017, p. 22), a despeito de existir uma “fuga” do 

Direito do Trabalho que não pode ser desconsiderada, a ideia de erguer barreiras para 

travar esta fuga conduz ao fracasso. Delgue (2017, p. 22) afirma que é necessário 

abordar o problema sob uma nova perspectiva, construindo categorias de disciplina 

suficientes para regular as diferentes formas de trabalho, evitando-se a referida “fuga”. 

No mesmo sentido, Orly Lobel (2016, p. 6), aponta que os próprios trabalhadores via 

plataformas digitais estão longe de ser homogêneos em sua formação, interesses e 

preferências, de forma que  diversidade em suas necessidades e modelos de trabalho 

sugere a nuance através da qual devemos abordar a reforma das leis trabalhistas e 

do emprego tradicionais para melhor atender às realidades contemporâneas. 

Ignorar o fenômeno significaria, para Delgue (2017, p. 17), legislar apenas para 

os chamados privilegiados - e cada vez menos numerosos - trabalhadores típicos. A 

economia virtual indica, portanto, que, ao invés de se falar em um sistema jurídico 

constituído por diferentes graus de proteção, devemos começar a nos referir ao Direito 

do Trabalho como sistema geral de proteções mínimas estendidas a todos os 

trabalhadores, na condição única de participar de uma comunidade produtiva, com 

regras políticas e sociais expressas em novos textos direcionados a cada uma das 

modalidades de empregos possíveis (DELGUE, 2017, p.28).  

Ferreira (2011, p. 287), desde antes da inserção das plataformas digitais, que 

tendem a tornar ainda mais urgente esta necessidade, analisava que importa que o 

Direito Social “incorpore no campo socioeconómico exigências democráticas 

específicas, que devem ser mantidas e reformuladas, de modo a que as relações 

laborais e o direito do trabalho sejam “recalibrados” nuns casos, reconstruídos 

noutros, ou ainda, construídos ab initio nalgumas situações (FERREIRA, 2011, p. 

287)”. 

Portanto, uma vez admitido que o modelo de relações laborais sobre o qual se 

fundou o Direito do Trabalho se encontra posto em causa, seria necessário concluir 
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pela inevitabilidade de uma nova ordem laboral com menos e piores direitos, de modo 

que se deve estar disponível para empreender o esforço de reinventar e reconstruir 

os modelos de relações laborais e de Direito do Trabalho, sob pena de não se garantir 

o acesso a direitos (FERREIRA, 2011, p. 287). 

O Direito do Trabalho, assim, deverá fazer parte de um interesse comum, 

baseado na ideia de redescoberta democrática do trabalho, criando-se um 

denominador comum entre cidadania e trabalho (FERREIRA, 2011, p. 288). Ainda, 

esse interesse comum deverá ser construído com base na noção de trabalho decente, 

não se tratando de criar mais empregos, mas de elevar sua qualidade, de forma que 

diferentes formas de trabalho poderão ser adotadas para diferentes ideias de 

satisfação e valor, com a garantia do mínimo indispensável (FERREIRA, 2011, p. 

288). Se faz necessário, assim, conceber sistemas sociais e econômicos que 

garantam o mínimo indispensável sem que se impeça a adaptação à evolução 

acelerada de um mercado concorrencial (FERREIRA, 2011, p. 289 apud HANSSENE, 

1999). 

Assim, necessária a transformação dos sistemas de relação e normatividade 

laboral associada à ideia de que todos aqueles que trabalham têm direitos, 

independentemente de pertencerem ou não ao setor estruturado da economia, serem 

informais, independentes ou domiciliários (FERREIRA, 2011, p. 292 apud 

HANSSENE, 1999). A normatividade laboral e os sistemas de relações laborais 

devem, assim, ser tidos como sistemas de equidade e justiça social no mundo do 

trabalho (FERREIRA, 2011, p. 292) . 

Philippe Auvergnon (2016, p. 18), já tratando do cenário que prevalece após a 

inserção do trabalho via plataformas digitais, também ressalta que a preocupação com 

a proteção dos trabalhadores não deve levar a negar a realidade, e, em particular, os 

desejos e representações sociais dos trabalhadores envolvidos.  

Certas evoluções culturais, de acordo com o autor, acompanham a revolução 

digital, sendo relevante questionar se os jovens efetivamente sonham em ser 

trabalhadores titulares de um contrato de trabalho por tempo indeterminado e se 

teriam interesse em se organizar e lutar coletivamente pela melhoria da situação 

econômica e social da maioria (AUVERGNON, 2016, p. 18). 

Certamente, quando configuradas essas percepções, seria importante para os 

trabalhadores digitais estabelecer um "estatuto do trabalho economicamente 

dependente", ou afirmar uma lei do trabalho não assalariado, com base nos direitos 
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sociais fundamentais reconhecidos a todos os trabalhadores, independentemente do 

seu estatuto (AUVERGNON, 2016, p. 18). 

Emanuele Dagnino (2016, p. 7) também sustenta que a proteção dos 

trabalhadores na nova realidade do trabalho não deve depender da classificação ou 

reclassificação como empregados. O que se faz relevante, para Dagnino (2016, p. 8), 

é aprofundar em que medida a exclusão das proteções trabalhistas afeta os 

trabalhadores na economia sob demanda e em que medida tais trabalhadores 

necessitam da proteção trabalhista.  

De acordo com Dagnino (2016, p. 14), a inaplicabilidade das proteções da 

legislação trabalhista causa duas consequências inter-relacionadas. Em relação aos 

trabalhadores, a inaplicabilidade parece fomentar a competição interna e resultar em 

uma forma de auto exploração e, no que diz respeito às empresas, concede uma 

vantagem competitiva, tendo em vista que aquelas que se enquadram na economia 

tradicional devem arcar com os custos decorrentes da relação empregador-

empregado, o que não ocorre no caso das plataformas digitais (DAGNINO, 2016, P. 

14). Contrariando, então, o princípio fundamental de que trabalhar não é uma 

mercadoria, o qual motiva os esforços de exclusão do trabalho humano da 

concorrência econômica, a deterioração das condições de trabalho parece se tornar 

elemento que permite aproveitamento por parte do mercado (DAGNINO, 2016, P. 14). 

Portanto, quando se trata, para Dagnino (2016, p. 14), da necessidade de 

criação de uma legislação destinada a enfrentar o desafio da economia sob demanda, 

o resultado positivo interessaria não apenas à força de trabalho sob demanda, mas 

também ao sistema econômico. Para tratar do tema, contudo, Dagnino (2016) 

considera outras possibilidades.  

Dentro deste viés, desvincular benefícios e direitos da caracterização da 

relação de emprego seria a principal solução viável para se enfrentar as novas 

realidades das relações de trabalho (DAGNINO, 2016, p. 21). Contudo, há uma 

abordagem metodológica ideal específica a esse respeito, de forma que tal objetivo 

deve ser alcançado não pela extensão seletiva de um conjunto de direitos 

tradicionalmente vinculados à relação de emprego, mas pela reconceituação do 

Direito do Trabalho como um todo, a partir do polo do universalismo (DAGNINO, 2016, 

p. 21). 

A regulamentação trabalhista, amplamente definida, deve, nesta toada, 

transcender a distinção tradicional entre empregado e trabalhador independente, que 
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cria um descompasso de proteções entre os trabalhadores, para fornecer um conjunto 

universal de proteções trabalhistas aos trabalhadores, independentemente do molde 

de relação de trabalho (DAGNINO, 2016, p. 23).  

Para ser eficaz, esta ideia de universalismo deverá ser complementada por um 

conjunto de regras específicas que possam contemplar as peculiaridades dos 

diferentes tipos de relação, obedecendo a um quadro jurídico claro, flexível e 

adaptável e contando, em especial, com a atuação dos parceiros sociais nas 

diferentes formas de organização (DAGNINO, 2016, p. 23). 

Também de acordo com Rebecca Smith e Sarah Leberstein (2015, p. 8), as 

proteções básicas de trabalho e emprego devem ser aplicadas para todos os 

trabalhadores. Contudo, em uma primeira etapa, deve-se verificar se o trabalhador 

labora dentro de uma relação empregatícia e sob circunstâncias que atendem aos 

padrões de cobertura das leis trabalhistas e se certificar de que, uma vez 

enquadrados, estes obtenham todas as proteções e direitos que lhes são devidos 

(SMITH; LEBERSTEIN, 2015, p. 8-9), não se descartando, assim, o instrumento da 

reclassificação, combinada com a extensão dos direitos mínimos independente da 

classificação. 

Em um segundo momento, Smith e Leberstein (2015, p. 9) defendem o avanço 

de novas opções de políticas com a finalidade de atender às necessidades dos 

trabalhadores, as quais devem garantir que os direitos e benefícios básicos alcancem 

os trabalhadores que precisam de sua proteção por meio da responsabilização dos 

empregadores, não importando onde e sob que título a relação se configura.  

Smith e Leberstein (2015, p. 9) apontam, assim, modelos para a elaboração e 

adaptação de políticas públicas para atingir esse objetivo, sem pretender elaborar lista 

exaustiva de opções. 

O primeiro meio de garantir os direitos e benefícios básicos seria através da 

aplicação de proteções básicas de trabalho e emprego a todos os trabalhadores pela 

via legislativa, inclusive os da economia sob demanda, em oposição a ter de forçar os 

trabalhadores a litigar a respeito da caracterização da condição do empregado caso a 

caso em uma variedade de contextos para ter acesso a este conjunto mínimo de 

direitos (SMITH; LEBERSTEIN, 2015, p. 10).  

Na visão dos autores, a criação de uma terceira categoria de classificação entre 

o empregado e o autônomo não seria adequada na medida em que a oposição entre 

o contratante independente e o empregado já apresentaria desafios devido à prática 
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comum dos empregadores de classificar erroneamente os trabalhadores como 

independentes, franqueados ou autônomos (SMITH; LEBERSTEIN, 2015, p. 10). 

Adicionando-se, assim, uma terceira categoria, provavelmente se fomentaria ainda 

mais tumulto e litígios (SMITH; LEBERSTEIN, 2015, p. 10). 

Como modelo prático, os autores citam a experiência da existência, no 

ordenamento jurídico norte-americano, de uma Lei da Previdência Social e de 

determinadas leis estaduais que caracterizam determinados trabalhadores como 

chamados “funcionários estatutários” para fins específicos, independentemente de 

como a empresa, de outra forma, possa caracterizar a relação de trabalho, o que 

também poderia ser realizado através de uma abordagem setorial, exigindo 

explicitamente que os trabalhadores de determinados setores sob demanda - por 

exemplo, rede de transporte, serviços domésticos ou entrega - sejam considerados 

“funcionários estatutários”, para os quais as empresas devem se responsabilizar pelo 

pagamento de previdência social e serviços de saúde, sendo ou não caracterizados 

como empregados (SMITH; LEBERSTEIN, 2015, p. 10). 

Outra forma de realização da extensão dos direitos e garantias para além do 

status de empregado seria a facilitação da organização dos trabalhadores através da 

garantia do direito de se organizar em sindicatos e negociar coletivamente (SMITH; 

LEBERSTEIN, 2015, p. 10). A negociação coletiva é entendida, assim, como crucial 

quando se trata da economia sob demanda, na qual o trabalho é distribuído por tarefa, 

a competição entre os trabalhadores por atribuições é intensa e as condições de 

trabalho são inerentemente isoladas para trabalhadores individuais (SMITH; 

LEBERSTEIN, 2015, p. 10).  

Mais uma forma de realização da extensão da proteção via negociação coletiva 

seria a organização setorial, através da união de grupos de trabalhadores para 

desenvolver prioridades setoriais como forma eficaz de estabelecer padrões (SMITH; 

LEBERSTEIN, 2015, p. 10). Tais grupos negociariam com representantes das 

empresas e do governo com a finalidade de definir padrões destinados a 

determinados seguimentos e abordar questões específicas e, ainda, também 

poderiam envolver outras partes interessadas, como, por exemplo, consumidores e 

comunidades mal atendidas por negócios sob demanda (SMITH; LEBERSTEIN, 2015, 

p. 11)88.  

 
88 Ainda, para além dos direitos que se relacionam ao trabalho e negociação coletiva, devem ser 
assegurados os direitos de privacidade dos trabalhadores através da transparência, de forma que as 
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Smith e Leberstein (2015, p. 11), para além da extensão de determinados 

direitos a todos os trabalhadores, propõem um contrato social específico para 

trabalhadores sob demanda que incluiria Previdência Social - tida pelos autores como 

pedra angular da segurança econômica e da dignidade dos trabalhadores - e seguro-

desemprego através de previsões legislativas. Ainda, tal contrato deveria prever 

outros benefícios de segurança de renda baseada no trabalho, de forma que, para 

além da rede de segurança social básica e dos sistemas de aposentação que cobrem 

os empregados há décadas, políticas como licença médica remunerada e sistemas 

de aposentadoria complementar também possam ser estendidos aos trabalhadores 

da economia sob demanda (SMITH; LEBERSTEIN, 2015, p. 11). A criação, ainda, de 

mecanismos por meio dos quais as empresas sob demanda poderiam reter e remeter 

as deduções do pagamento de trabalhadores aos fundos de previdência que estes 

poderiam acessar quando necessário aumentaria o potencial dos programas (SMITH; 

LEBERSTEIN, 2015, p. 11). 

Neste ponto cabe ressaltar que os autores formulam as referidas iniciativas 

tomando por base o sistema de previdência social norte-americano, contudo, entende-

se que tais iniciativas são aplicáveis e oportunas também quando tratamos do sistema 

de seguridade social brasileiro. Ainda, vale relembrar que, no caso brasileiro, já se 

encontra vigente previsão no sentido de que, ainda que não considerado empregado, 

o prestador de serviços que exerce atividades para pessoa jurídica se sujeita a 

tratamento previdenciário similar ao do empregado, adotando-se viés protetivo89.  

 
empresas sejam obrigadas a divulgar aos motoristas e consumidores quais dados de localização estão 
coletando e para quais finalidades, de acordo com a necessidade, ou seja, os dados de localização 
devem ser limitados a um ou mais propósitos articulados e com proporcionalidade, de maneira que os 
dados devem ser relevantes para tais finalidades e não excessivos (SMITH; LEBERSTEIN, 2015, p. 
11). 
Também o acesso aos dados de localização coletados deve ser abertos aos motoristas e 
consumidores, limitações estas que devem ser estabelecidas a respeito do uso de dados do 
trabalhador, incluindo restrições no que diz respeito à capacidade das empresas de usar ou vender 
esses dados com fins lucrativos e devem ser obrigadas a manter os dados em um banco de dados 
seguro, como forme de proteção dos dados (SMITH; LEBERSTEIN, 2015, p. 11). 
89 O contribuinte individual, em regra, é responsável por recolher, pessoalmente, sua contribuição 
previdenciária. No entanto, a regra geral tem exceção estabelecida pela Lei nº 10.666/03, a qual impõe 
à empresa o dever de descontar e proceder o recolhimento da contribuição previdenciária e, ainda, 
pelas normas previstas no artigo 30  da Lei nº 8.212/1991 e regulamentadas pelo artigo 216 do Decreto 
nº 3.048/1999  as quais determinam que a empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado 
empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da 
respectiva remuneração 
Essa normativa, na prática, estende a proteção conferida ao segurado empregado para o contribuinte 
individual que presta serviços a empresas (SAVARIS, GONÇALVES, 2018, p. 76-77). 
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Na sistemática proposta, portanto, por Smith e Leberstein (2015), não seria 

cabível a criação de terceira categoria de regulamentação, mas sim de contrato 

específico para trabalhadores sob demanda, somado à extensão de determinados 

direitos a todos os trabalhadores, evitando-se maiores dificuldades de classificação 

prática e litígios. 

Orly Lobel (2016, p. 6) propõe quatro caminhos para a reforma sistemática do 

trabalho via plataformas digitais, sendo todos complementares ao invés de exclusivos 

entre si.  

O primeiro seria simplificar os denominados testes de classificação do trabalho, 

tendo em vista que o trabalho via plataformas digitais não é de fácil análise, e aplicar 

claramente previsões acerca das hipóteses de caracterização do emprego (LOBEL, 

2016, p. 6). Os fatores para a classificação são, para Lobel (2016, p. 8) 

contextualmente muito específicos e tornam as discussões sobre o status do emprego 

online e offline virtualmente idênticas, ou seja, o problema no cerne das disputas de 

classificação não é a novidade, mas diz respeito à complexidade inerente da 

classificação jurídica existente. Neste contexto, embora as mudanças na realidade 

possam facilmente alterar a perspectiva sobre a vulnerabilidade em qualquer época, 

a ideia por detrás de um teste de classificação da relação de trabalho simplificado e 

mais amplo se remete ao próprio propósito das leis, tendo em vista que as políticas 

sociais deveriam ter ampla cobertura, protegendo os segmentos mais vulneráveis da 

sociedade (LOBEL, 2016, p. 8-9). 

Um segundo caminho para a reforma proposta por Lobel (2019, p. 9) seria 

tornar algumas questões neutras quando se trata da classificação. Lobel (2016, p. 9), 

nesse sentido, explica que a lei trabalhista moderna se baseia no pressuposto de dois 

mundos do trabalho: empregado ou não empregado, e, se enquadrando na segunda 

categoria, não há acesso a nenhuma das proteções oferecidas à primeira. 

Normativamente, então, quando se trata de direitos fundamentais, deve se 

implementar uma extensão das proteções a todos os trabalhadores, 

independentemente da caracterização do emprego (LOBEL, 2016, p. 9).  

 Adicionando-se à extensão de determinados direitos a todos os trabalhadores 

para além da divisão dicotômica entre empregados e trabalhadores por conta própria, 

Lobel (2016, p. 9) propõe, também, como terceira via de solucionar o problema da 

precariedade do trabalho via plataformas digitais, a criação de categoria intermediária. 
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O caminho final para a reforma sistêmica, como última proposição de Lobel 

(2016, p. 13), é repensar determinados vínculos históricos entre trabalho e bem-estar. 

Concretamente, o autor propõe, por exemplo, que a lei deve aplicar a rede de 

seguridade social de maneira universal e financiá-la por meio do sistema tributário, e 

não por meio do sistema de empregos (LOBEL, 2016, p. 13). Em outras palavras, 

deve-se visar garantir o bem-estar social, a justiça e a promessa de mobilidade 

ascendente através da expansão das proteções, em vez de focar nas categorias e 

classes de trabalhadores, a fim de alcançar os princípios fundamentais que formam o 

contrato social (LOBEL, 2016, p. 13).  

Lobel (2016, p. 14-15), conclui, também, que a mercantilização de todos os 

aspectos e minutos da vida, trabalho, habilidade e energia dos sujeitos tornaram-se 

ainda mais prementes e salientes com a ascensão das plataformas digitais, e, neste 

cenário, o futuro do emprego e da legislação trabalhista depende da resposta 

daqueles que formulam políticas às mudanças em curso no mercado de trabalho, aos 

avanços tecnológicos e às mudanças nas realidades econômicas.  

Os caminhos para a reforma, conforme a proposta do autor, são múltiplos e 

devem se orientar a esclarecer as definições existentes acerca da proteção do 

trabalhador, valendo-se das capacidades tecnológicas para auxiliar no cumprimento 

e aplicação de tais proteções, expandindo determinadas proteções básicas a todos os 

trabalhadores, independentemente da caracterização de emprego, criando novas 

proteções em resposta a novos modelos e, finalmente, desvinculando os programas 

fundamentais de bem-estar social do modelo do emprego (LOBEL, 2016, p. 15).  

De acordo com Signes (2015, p. 21), a melhor das possibilidades existentes de 

intervenção legislativa seria a criação de uma relação especial de trabalho90, 

aceitando-se a máxima de estender o ordenamento jurídico laboral a todos os tipos 

de trabalho, qualquer que seja a forma jurídica em que se preste (SIGNES, 2015, p. 

21).  

A partir desta ideia, dadas as características do modelo de negócios das 

plataformas digitais, seria necessário resguardar os direitos básicos que não impedem 

o normal desenvolvimento do setor, entre os quais deve-se destacar a garantia de 

 
90 Nesta modalidade de normativa se modifica o regime jurídico da relação laboral para fins de adaptá-
lo às particularidades de uma determinada profissão (SIGNES, 2015, p. 21). Assim, seria possível 
incluir os trabalhadores da "Uber economy" no contrato de trabalho modificando os aspectos 
incompatíveis com este novo modelo de relação laboral e se adaptando às especialidades da nova 
indústria (SIGNES, 2015, p. 21). 
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procedimentos de representação dos trabalhadores com o objetivo de, em última 

instância, permitir a autorregulação via negociação coletiva (SIGNES, 2015, p. 21). 

Tal regulamento deve conter a previsão de autonomia, assim como a liberdade 

de fixação da jornada de trabalho e a possibilidade de se trabalhar em diversas 

plataformas, tendo em vista que a independência do trabalhador deixou, para Signes 

(2015, p. 22), de ser um delimitador do objeto do contrato de trabalho, de forma que 

os novos trabalhadores das plataformas digitais - sejam eles legalmente dependentes 

ou independentes - são tão merecedores de proteção quanto os trabalhadores 

tradicionalmente subordinados91.  

Ademais, a despeito da ausência de caracterização de vínculo empregatício, 

deve ser prevista a responsabilização por danos aos trabalhadores, incluindo-se 

acidentes de trabalho ou danos a clientes (SIGNES, 2015, p. 23). Outra proposta 

relevante é a implementação do salário-mínimo pelo tempo de prestação de serviços, 

ainda que considerado apenas durante o tempo em que o serviço estiver efetivamente 

sendo prestado aos clientes (SIGNES, 2015, p. 23). Da mesma forma, qualquer 

despesa relacionada exclusivamente com a prestação do serviço deverá ser paga 

pela plataforma, e não arcada pelos trabalhadores (SIGNES, 2015, p. 24). 

Para Signes (2015), portanto, os direitos mínimos a serem estendidos à 

categoria dos trabalhadores via plataformas digitais são o salário-mínimo por hora, a 

responsabilização das plataformas por eventuais danos e pelas despesas 

relacionadas à atividade, assim como a autonomia e os direitos de representação.  

De acordo com o que defendia Ferreira (2011, p. 289) - já antes da emergência 

do trabalho via plataformas digitais, mas com base nos problemas relacionados à 

precariedade do trabalho não empregado, persistentes e catalisados após a 

maximização do trabalho via plataformas - fazem parte do rol de direitos mínimos a 

serem estendidos a todos os trabalhadores a liberdade de associação e o 

reconhecimento do direito de negociação, além de garantias de segurança, saúde e 

higiene no trabalho e salário-mínimo.  

De Stefano (2016, p. 22), embora discorde de outras teorias, sustentando a 

desnecessidade de criação legislativa de terceira categoria para fins de regulação do 

 
91 Deste modo, as empresas só poderiam dar instruções estritamente necessárias ou essenciais, e, 
com esta delimitação, conseguir-se-á que, se uma plataforma virtual pretende ditar instruções precisas 
sobre a forma de realização do trabalho, já não o seria perante esta relação especial de trabalho, sendo 
necessária a caracterização do trabalhador como empregado (SIGNES, 2015, p. 22). 
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trabalho via plataformas digitais, concorda que, no que diz respeito à gig-economy, 

assim como no tocante a qualquer outra seção do mercado de trabalho92, o nível de 

proteção deve ser considerado universal, e ser fornecido independentemente da 

situação de emprego. 

Este reconhecimento universal de certos direitos a todos os trabalhadores já 

seria suficiente para diminuir a lacuna de proteção estanque entre o emprego e o 

trabalho autônomo (DE STEFANO, 2016, p. 22). Isso exige, contudo, a realização de 

uma revisão dos instrumentos existentes de proteção e promoção desses direitos, 

para fins de garantir que as novas formas de trabalho não impliquem novos riscos de 

violações, e, tais esforços, em particular quando se trata de formas de trabalho de 

dimensão global, prescindem de cooperação entre reguladores e mercados de 

trabalho operadores para garantir que as oportunidades de desenvolvimento e acesso 

ao emprego em países em desenvolvimento não ocorra às custas do sacrifício das 

condições decentes de trabalho (DE STEFANO, 2016, p. 22). 

Na linha do que ensina Supiot (2018, p. 29-30), reformar o Direito do Trabalho 

prescinde considerar a complexidade e as transformações profundas da divisão do 

trabalho e pensar, com base nisso, novas categorias jurídicas aptas a fornecer 

liberdade, segurança e responsabilidade a todos os trabalhadores, o que se faz ainda 

mais evidente em razão do progresso da tecnologia e do agravamento das 

desigualdades. 

Esse novo Direito do Trabalho, contudo, não sairia, para Supiot (2018, p. 30) 

somente da produção dos especialistas, mas da ação política e sindical, aberta para 

a diversidade das configurações históricas e culturais.  

Supiot (2018, p. 36) parte da hipótese do caráter irreversível da crise do modelo 

do emprego herdado da era fordista, noção de trabalho construída há mais de um 

século, que separa o trabalho da figura do trabalhador, tornando-o objeto do mercado 

de trabalho. Assim, os dispositivos fundados no paradigma do emprego não teriam 

nenhuma chance de alcançar a redução do desemprego e nem melhorar as condições 

de existência, de forma que as transformações profundas nos modos de vida e 

organização do trabalho obrigam a romper com esta visão (SUPIOT, 2018, p. 36). 

 
92 Mesmo porque, um dos pontos mais essenciais da teoria de Valerio de Stefano (2016, 2018) é a 
premissa de que a economia de plataforma não é um segmento apartado dos mercados de trabalho 
como um todo. 
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Se admitirmos, então, que o modelo do emprego assalariado não é mais apto 

a constituir quadro de segurança econômica para os trabalhadores, somos 

conduzidos a considerar essa segurança para além do emprego e recolocar o trabalho 

no centro da reflexão política e sindical, o que não deve ter uma função de atraso na 

revolução tecnológica e gerencial, mas sim um papel de avanço (SUPIOT, 2018, p. 

37). Raciocinar assim, para Supiot, significa conceber um Direito do Trabalho que não 

seja apenas o Direito do Trabalho assalariado.  

Pensar no trabalho além do emprego não é, contudo, defender o 

desaparecimento do emprego assalariado, mas sim compreender as novas dinâmicas 

(SUPIOT, 2018, p. 41), o que exige, de um lado, imaginação política e jurídica e, de 

outro, novas formas de organização coletiva capazes de criar uma relação de forças 

que seja favorável ao surgimento de uma nova proteção social (SUPIOT, 2018, p. 42).  

Neste contexto, ao realizar a referida revisão de instrumento de proteção e 

promoção de direitos, o papel da organização social e da organização de 

trabalhadores e empregadores voltadas ao diálogo será fundamental (DE STEFANO, 

2016, p. 22). Ainda, a voz dos trabalhadores se faz fundamental no caso da auto 

regulação, que não pode ser construída unilateralmente pelas empresas ou se orientar 

somente a satisfazer apenas a parte “consumidora” dentre as partes interessadas (DE 

STEFANO, 2016, p. 23). 

As novas categorias também para Delgue (2017, p. 22) não devem descer “de 

cima”, de concepções que não respondem mais às transformações do trabalho, mas 

sim “de baixo”, o que se quer dizer, dos lugares onde se desenham os conflitos sociais 

(apud DONATI, 2015, p. 2), pois por si só, a lei não detém o poder de modificar 

radicalmente a realidade (DELGUE, 2017, p.26).  

A despeito das discordâncias no que diz respeito à criação de terceira categoria 

de classificação específica para os trabalhadores sob demanda via plataformas ou à 

reclassificação judicial daqueles considerados empregados como instrumentos de 

proteção ao trabalho, resta clara, então, a necessidade de expansão de direitos 

mínimos que se ligam ao trabalho a esta categoria de trabalhadores, ainda que se 

entenda oportuna a soma de iniciativas que se voltem a solucionar o problema da 

precaridade desta forma de trabalho. 

Ainda, parece se fazer mais evidente a imprescindibilidade da expansão de 

direitos mínimos a partir de releitura extensiva do Direito do Trabalho em razão da 

necessidade de adequação do sistema posto, idealizado com base em sociedades 
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majoritariamente ou, até mesmo, absolutamente industriais, descolado da inserção 

das plataformas digitais e, ademais, historicamente nunca implementado efetivamente 

no contexto brasileiro. Se o Direito do Trabalho dos empregados nunca se 

implementou, de fato, como forma de proteger o trabalho como um todo no Brasil, se 

torna ainda menos provável, se não impossível, sua implementação a partir da 

inserção do trabalho via plataformas digitais.  

A partir, então, da garantia de direitos mínimos a todos os trabalhadores sob 

demanda via plataformas digitais, sem espaço para discussão ou aplicação de 

critérios de classificação do trabalho como barreira para o acesso a direitos mínimos, 

pode-se pensar em criação de terceira categoria de classificação e reclassificação 

judicial quando cabível como complementares. 

Quando se trata da garantia de direitos mínimos, no sistema brasileiro, para 

além da criação legislativa, garantias de saúde e segurança do trabalho já são 

previstas constitucionalmente de maneira estendida para todos os trabalhadores, a 

exemplo da fiscalização da proteção à saúde do trabalhador prevista no Art. 21, inciso 

XXIV , da Constituição Federal de 198893, o qual determina ser competência da União 

a organização, manutenção e execução da inspeção do trabalho e do cumprimento 

das normas já existentes e, ainda, do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, previsto no Art. 225 da Constituição Federal de 198894, incluindo-se, aqui, 

o meio ambiente do trabalho. 

Ademais, a aplicação do artigo 4º da Lei nº 10.666/2003 e do artigo 30  da Lei 

nº 8.212/1991, regulamentada pelo Decreto nº 3.048/1999, que determinam a 

competência do tomador de serviços, quando pessoa jurídica, para a efetivação do 

recolhimento e pagamento da contribuição previdenciária, já seria apta a facilitar o 

acesso destes trabalhadores ao sistema de previdência social. 

Cite-se, ainda, os casos em que configurada a responsabilidade objetiva das 

plataformas digitais quando ocorridos acidentes de trabalho, a qual também não 

prescinde de caracterização de emprego em razão da previsão do artigo 927 do 

 
93 Art. 21. Compete à União: 
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho; 
94  Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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Código Civil brasileiro95 quando se trata de atividade de risco, como no caso dos 

entregadores de mercadorias96.  

Até aqui, o mero cumprimento das normas já se encontra apto a garantir aos 

trabalhadores sob demanda saúde e segurança no trabalho, acesso facilitado à 

Previdência Social e responsabilidade objetiva das plataformas digitais quando se 

trata do exercício de atividade de risco. 

Enumera-se, então, como propostas à efetivação da expansão do Direito do 

Trabalho à categoria o cumprimento das normas já existentes e, em um segundo 

momento, a criação de normas que sejam capazes de regulamentar o acesso aos 

direitos laborais e previdenciários mínimos, compreendidos como acesso à 

Previdência Social enquanto segurados, remuneração mínima por categoria 

determinada em lei, garantia de saúde e segurança no trabalho e responsabilização 

das plataformas digitais em casos de danos, contando-se com a participação dos 

atores sociais afetados pelo processo, aptos a expor a respeito de suas necessidades 

e reivindicações. 

Entende-se, assim, que para a construção deste processo de melhoria das 

condições de trabalho daqueles que trabalham sob demanda via plataformas digitais, 

imprescindível sua participação política enquanto protagonistas aos quais se destinam 

as normas, apropriando-se do espaço político de normatização dominado pelas 

plataformas e partindo-se da premissa de que o trabalho via plataformas digitais não 

é homogêneo, sendo imprescindível, assim, a leitura dos principais pontos de 

proteção do trabalho e reivindicações apontados partir da ótica de cada categoria de 

trabalhadores.   

 

 

 
95 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 
por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
96 Desdobrando-se a teoria do risco, enseja responsabilidade civil objetiva, de forma mais específica, 
de acordo com a teoria do risco-proveito, aquele que lucra com uma situação, devendo responder pelo 
risco ou pelas desvantagens dela resultantes. Nesse sentido, com base no princípio de que onde está 
o ganho reside o encargo, quem colhe os frutos do exercício de atividades perigosas deve experimentar 
as consequências prejudiciais que dela decorrem (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 153).  
Assim, as plataformas digitais, enquanto recebedoras do resultado econômico advindo do serviço 
prestado, também deverão ser responsabilizadas em casos de acidente de trânsito, seja pelos danos 
materiais sofridos, seja por eventuais tratamentos médicos necessários. 
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4.3 O IMPERATIVO DA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES 

 

Na data de 01 de julho de 2020 ocorreu, em várias cidades brasileiras, uma 

paralisação organizada pelos trabalhadores que realizam entregas via plataformas 

digitais com a finalidade de reivindicar melhores condições de trabalho e 

remuneração.  

Tais paralisações se deram durante a pandemia do coronavírus, seguindo-se a 

tendência de manifestações de determinadas categorias profissionais, seja contra 

questões específicas da pandemia, seja em razão de questões anteriores que foram 

infladas por ela (SOUZA, 2020, p. 10), como é o caso das condições de trabalho dos 

entregadores via plataformas digitais.  

No caso dos entregadores, em específico, se configura, de acordo com Souza 

(2020, p. 10), um marco histórico que se liga à pandemia, uma vez que, a partir deste 

contexto, ampliaram-se os protestos até então pouco comuns entre a categoria, 

avançando-se na construção de uma identidade entre esses trabalhadores, ainda que 

de maneira muito preliminar. A experiência, assim, diante de um cotidiano de 

acirramento da precarização, fez eclodir movimentos de contestação e reivindicação, 

abrindo margem para o avanço de alguma natureza de organização coletiva (SOUZA, 

2020, p. 10). A paralisação, no Brasil, ademais, foi tida como uma novidade no 

chamado setor informal de serviços mediados por tecnologia (BBC, 2020). 

O “Breque dos Apps”, como foi chamado o movimento nas redes sociais, 

requisitava, sobretudo, melhora das condições no trabalho, medidas e equipamentos 

de proteção individual contra o coronavírus e aumento da remuneração 

(MONTENEGRO, 2020, p. 11). A forma de organização e comunicação entre os 

trabalhadores se dá, sobretudo, em redes sociais onde vídeos e textos com 

convocações são compartilhados (MONTENEGRO, 2020, p. 11; BBC, 2020). 

Em entrevistas concedidas à BBC (2020), o grupo ressaltou que pleiteava por 

maior transparência acerca das formas de pagamento adotadas pelas plataformas, 

aumento da remuneração mínima para cada entrega, maior segurança e abolição dos 

sistemas de pontuação, bloqueios e "exclusões indevidas" (BBC, 2020; RIBEIRO, 

2020), e, ainda, entrega de EPIs para trabalhar com mais segurança durante a 

pandemia e apoio financeiro em casos de acidentes (RIBEIRO, 2020). 

Ainda, de acordo com os entregadores, as empresas não são transparentes no 

que diz respeito às tarifas pagas e não informam acerca de eventuais mudanças no 
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serviço (BBC, 2020). As reivindicações, contudo, não incluem, necessariamente, a 

defesa consistente da proteção social característica de contratos de trabalho estáveis 

e típicos, sendo, esta questão, objeto de divergência entre a categoria (SOUZA, 2020, 

p. 10). 

Em entrevistas à BBC (2020), as empresas de plataformas negaram falta de 

transparência e queda de remuneração, afirmando que, em razão da pandemia, os 

trabalhadores no setor aumentaram, aumentando-se, logo, a concorrência para 

conseguir corridas.  

A Uber Eats afirmou à BBC (2020), que: "Todos os ganhos estão 

disponibilizados de forma transparente para entregadores parceiros, no próprio 

aplicativo. Não houve nenhuma diminuição nos valores pagos por entrega, que 

seguem sendo determinados por uma série de fatores, como a hora do pedido e 

distância a ser percorrida". 

A IFood assegurou à BBC (2020) que "não houve qualquer alteração nos 

valores das entregas" e que "Em maio, 51% dos entregadores receberam R$ 19 ou 

mais por hora trabalhada. Esse valor é quatro vezes maior do que o pago por hora 

tendo como base o salário mínimo vigente no país." 

Após a publicação da reportagem da BBC (2020) acerca da paralisação dos 

trabalhadores de entrega via plataformas digitais, a Rappi afirmou que "o frete varia 

de acordo com o clima, dia da semana, horário, zona da entrega, distância percorrida 

e complexidade do pedido. Dados da empresa mostram que cerca de 75% deles 

ganha mais de R$ 18 por hora e que quase metade dos entregadores parceiros 

passam menos de 1 hora por dia conectados no app". 

 A plataforma IFood disse "respeitar a liberdade de expressão em todas as suas 

formas, tanto demonstrações de entregadores como de consumidores" e a plataforma 

Uber alegou que, por possuir capital aberto, não teria balanço para compartilhar no 

que diz respeito às paralisações (RIBEIRO, 2020). 

No que diz respeito à necessidade de ações políticas, como o movimento 

organizado no contexto pandêmico, para frear a exploração do trabalho via 

plataformas digitais, importa ressaltar que, neste contexto de novas configurações do 

trabalho ocasionadas pela inserção das plataformas digitais, estas detém o poder de 

escalar, dominar mercados e ganhar poder de monopólio suficiente para ditar as 

condições de troca em seus mercados de trabalho (VALLAS; SCHOR, 2020, p. 16.6 

apud DUBE et al. 2018, KHAN 2017).  
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Nesse caso, de acordo com Vallas e Schor (2020, p. 16.6), a multidão de 

trabalhadores pode se distanciar de um aglomerado de empresários de ação livre para 

se aproximar de um rebanho que pode ser ordenhado ou tosquiado para obter receita. 

Sendo assim, fatores políticos também se fazem relevantes, tendo em vista que 

plataformas poderosas exercem influência política, condição especialmente 

predominante no transporte e entrega, que são serviços de execução local (VALLAS; 

SCHOR, 2020, p. 16.6) 

Assim, embora aparatos regulatórios possam moldar as operações das 

empresas de plataforma, este não é um meio inteiramente versátil, tendo em vista que 

os modelos de negócios e estruturas digitais dos quais as plataformas dependem têm 

qualidades obstinadas indesejadas pelos reguladores e teóricos, de forma que, em 

verdade, as empresas de plataforma podem exercer influências poderosas sobre seu 

ambiente institucional (VALLAS; SCHOR, 2020, p. 16.9). 

Isso ocorre, ademais, em um ambiente de mercado tido enquanto um espaço 

autorregulado, o que resulta em um desequilíbrio de poder entre os envolvidos, 

fortalecendo-se o poder das plataformas digitais de trabalho no sentido de “nomear” e 

determinar o que é o novo (ARTUR; CARDOSO, 2020, p. 382), sendo necessária a 

apropriação do espaço de normatização. Visualiza-se, ainda, a atuação estratégica 

das plataformas digitais com a finalidade de afastar o Direito do Trabalho e todas as 

discussões que se relacionem à justiça social e possam se opor ao desequilíbrio que 

as plataformas procuram estabelecer (ARTUR; CARDOSO, 2020, p. 365). 

De acordo com Niels van Doorn (2017, p. 908), um dos principais problemas a 

respeito dos debates atuais acerca de como a tecnologia está remodelando o futuro 

do trabalho costuma ser a falta de envolvimento dos trabalhadores cujas vidas e meios 

de subsistência são diretamente afetados em decorrência das mudanças em 

andamento. Muitos desses debates são construídos em conferências organizadas por 

universidades e outras instituições públicas e privadas, as quais com frequência 

cobram taxas de inscrição e apresentam acadêmicos, especialistas em políticas e/ou 

consultores de negócios falando a respeito de questões essenciais para trabalhadores 

das categorias, que, no entanto, não têm representação e voz significativas nestes 

espaços (DOORN, 2017, p. 908).  

Doorn (2017, p. 908) ressalta que não é desnecessário que especialistas 

busquem dar sentido a questões complexas que precisam ser abordadas com cuidado 

e a partir de uma variedade de perspectivas diferentes, contudo, ao discutir questões 
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trabalhistas que dizem respeito ao trabalho por plataforma, questiona se não seria 

oportuno começar perguntando como essas questões impactam o cotidiano das 

pessoas que de fato trabalham em tais plataformas.  

Tarata-se de descobrir o que haveria para aprender com suas perspectivas, 

experiências, necessidades, ansiedades e aspirações e, ainda, de delimitar quem faz 

'seu' o espaço de discussão a respeito de como esse trabalho de manutenção, 

cuidado e suporte pode ser organizado de outra forma no que diz respeito a tais 

atividades  (DOORN, 2017, p. 908-909). Ao inves de - ou além de - apresentar os 

resultados da pesquisa, o autor questiona porque não conceder a esses trabalhadores 

um microfone e um lugar no debate (DOORN, 2017, p. 909). 

No mesmo sentido, Dagnino (2016, p. 8) e Signes (2015, p. 21) apontam como 

aspecto essencial no que diz respeito aos pontos fracos do trabalho via plataformas 

digitais o problema da formação de uma voz coletiva, o qual impede a melhoria das 

condições de trabalho em relação aos demais aspectos.  

Ainda, Dagnino (2016, p. 9) aponta que por um lado o problema da ausência 

de voz coletiva decorre de uma questão regulatória, tendo em vista a inadequação da 

utilização de alguns dos instrumentos típicos de reivindicação dos trabalhadores 

empregados como a greve e a negociação coletiva e o fato de que algumas das 

prerrogativas dos sindicatos e representantes dos trabalhadores estão 

exclusivamente vinculadas a o estatuto do emprego. Por outro lado, existem 

motivações substanciais que decorrem de características ligadas ao funcionamento 

do modelo de trabalho e das plataformas: a heterogeneidade do trabalho e a alta 

rotatividade da força de trabalho, a ausência de interações pessoais, a precariedade 

das condições econômicas e os possíveis desdobramentos em termos de reputação 

e disponibilidade de trabalho em casos de realização de protestos (DAGNINO, 2016, 

p. 9). 

Valenduc e Vendramin (2016, p. 39), observam, no entanto, a respeito dos 

novos conceitos e novas formas de pensar sobre os indivíduos e o coletivo em 

decorrência das novas configurações do trabalho, que a ideia da relação de um 

indivíduo com o coletivo é fundamentada nos padrões que os indivíduos utilizam a 

respeito de uma esfera particular - neste caso, o mundo do trabalho – para sua relação 

com os outros e com os grupos.  

Assim, o grupo de trabalho de um indivíduo - as pessoas que ele encontra no 

dia-a-dia e com quem ele de fato trabalha - parece desempenhar um papel mais 
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relevante a este respeito do que ser membro de uma categoria profissional ou de um 

coletivo abstrato (VALENDUC E VENDRAMIN, 2016, p. 39), e esta configuração seria 

mais uma consequência do surgimento de modelos organizacionais e carreiras 

altamente individuais, de modo que alterações na relação com o trabalho, juntamente 

com a proliferação de novas formas de organização do trabalho, levaram a novas 

maneiras de criar um "nós" no âmbito do trabalho (VALENDUC E VENDRAMIN, 2016, 

p. 39). 

A negociação coletiva típica da era industrial será inatingível se os 

trabalhadores estiverem espalhados e sistematicamente posicionados em 

concorrência uns com os outros (VALENDUC E VENDRAMIN, 2016, p. 41; SIGNES, 

2015, p. 16), e é difícil vislumbrar um futuro para as relações de trabalho tradicionais 

em um contexto no qual as plataformas digitais atuam como intermediárias no 

mercado de trabalho (VALENDUC E VENDRAMIN, 2016, p. 41). São necessários, 

assim,  debates a respeito do coletivo, não sendo possível a importação do sistema 

de negociação coletiva clássico quando se trata do trabalho via plataformas digitais.  

Conhecer as unidades de negociação também é uma tarefa complexa em um 

mercado virtual no qual é difícil calcular quantas pessoas estão realmente ativas 

(SIGNES, 2015, p. 16). Ainda, em empresas nas quais os trabalhadores não se 

conhecem ou têm contato direto entre si, é muito mais complexo criar relações de 

confiança suficientes para a eleição de representantes (SIGNES, 2015, p. 16). 

Neste contexto, embora qualquer auto regulação deve contar com a voz de 

todos os envolvidos, incluindo os trabalhadores, não se pode olvidar da dificuldade de 

obter uma representação correta, pois a própria dinâmica dessas empresas dificulta a 

existência de uma representação unificada (SIGNES, 2015, p. 16). Além disso, as 

plataformas não colocam à disposição dos trabalhadores quaisquer meios técnicos 

que colaborem para a existência de uma voz unificada, de forma que as primeiras 

manifestações tiveram que ser realizadas em plataformas virtuais paralelas, criadas 

por alguns trabalhadores, por meio das quais os empregadores podem ser avaliados 

anonimamente, são feitas recomendações para outros trabalhadores e são coletadas 

informações que os ajudem (SIGNES, 2015, p. 17). 

Outro ponto essencial quando se trata da necessidade de dar voz aos 

trabalhadores e das hipóteses de negociação coletiva é considerar que em relação à 

composição da força de trabalho que presta serviços na economia sob demanda, o 

conceito fundamental é o de heterogeneidade (DAGNINO, 2016, p. 4). 
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E não se pode olvidar que tais diferenças afetam o comportamento dos 

trabalhadores no que diz respeito ao uso das plataformas e suas necessidades e 

pontos fracos (DAGNINO, 2016, p. 5). Assim, com base em tais diferenças, os 

trabalhadores encontram-se mais ou menos expostos à dinâmica do mercado de 

trabalho desenvolvida pela plataforma (DAGNINO, 2016, p. 5). 

Portanto, a força de trabalho da plataforma é mais heterogênea do que a visão 

da precarização permite enxergar (VALLAS; SCHOR, 2020, p. 16.8; KALIL, 2020, p. 

7).  

A discussão a respeito das formas de autonomia, amplamente valorizadas 

pelos trabalhadores e criticadas por outros atores como ilusórias, evidencia, também, 

a alta heterogeneidade entre os trabalhadores da plataforma (SCHOR et al. 2019).  

As divisões da força de trabalho eram uma característica comum das empresas 

fordistas, contudo, ainda assim, tais divisões envolviam trabalhadores cujas agendas 

eram amplamente controladas, e que, normalmente, compartilhavam o status de 

trabalharem em tempo integral (VALLAS; SCHOR, 2020, p. 16.11). As plataformas 

multiplicam, portanto, as diferenças, em especial no que diz respeito ao nível de 

dependência dos trabalhadores dos ganhos obtidos através da plataforma, o que 

introduz disparidades acentuadas nas motivações dos trabalhadores para a 

participação na plataforma (SCHOR et al., 2019) e, potencialmente, em sua 

disposição de exigir melhores condições de emprego e apoio para intervenções 

regulatórias (VALLAS; SCHOR, 2020, p. 16.11) 

Nos casos em que, por exemplo, os trabalhadores utilizam sua remuneração 

para complementar outras fontes, incluindo empregos de tempo integral, os ganhos 

da plataforma podem, em verdade, diminuir a precariedade e compensar os baixos 

benefícios ou baixos salários nos empregos primários ou ajudar a reduzir dívidas ou 

aumentar reservas (SCHOR et al., 2019)97.  

Não é adequado, portanto, para Vallas e Schor (2020, p. 16.8) tratar dos 

trabalhadores de plataforma como um grupo homogêneo, ponto central na medida em 

que se pretende dar lugar de fala aos trabalhadores. 

Para De Stefano (2018, p. 23), uma abordagem baseada nos direitos humanos 

para a proteção do trabalho não pode negligenciar a relevância dos direitos coletivos, 
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como liberdade de associação e direito à negociação coletiva para a proteção da 

dignidade humana no local de trabalho.  

Nesse sentido, a negociação coletiva tem o poder de desempenhar um papel 

primordial tanto no nível setorial quanto no local de trabalho (DE STEFANO, 2018, p. 

23). Os acordos coletivos estariam aptos a contemplar o uso da tecnologia, incluindo-

se a coleta de dados e algoritmos que direcionam e disciplinam a força de trabalho, 

garantindo transparência, sustentabilidade social e cumprimento dessas práticas com 

a regulamentação, além de favorecer a implementação da abordagem “humanos no 

comando” no local de trabalho, permitindo o afastamento de uma dimensão 

puramente unilateral da governança do trabalho (DE STEFANO, 2018, p. 23). 

O processo de adoção da negociação coletiva, contudo, não será simples ou 

rápido e exigirá esforços de todos os atores envolvidos, pois a regulação e a 

governança coletiva desses processos não se constroem em passo acelerado, 

entretanto, são elementos essenciais para se garantir que os benefícios dos avanços 

tecnológicos tragam melhorias para as sociedades de forma inclusiva e como um todo 

(DE STEFANO, 2018, p. 23). 

Analisando o contexto latino-americano, Sebastian Krull (2016, p. 24) aponta 

que, a par das relações desiguais de poder, também ausente a legitimidade 

democrática para este sistema de autorregulação, ademais, os Estados, 

democraticamente responsável pela legislação, ainda são pouco ativos em relação à 

regulação no novo contexto digital, razão pela qual as empresas evitam 

principalmente a legislação trabalhista (SCHOLZ 2016, p. 7). Devido, então, à falta de 

regulamentação e legislação parece necessário que o lado trabalhista se torne mais 

ativo e organizado para se opor às relações desiguais de poder e exigir 

movimentações legislativas (KRULL, 2016, p. 24). 

Krull ainda aponta que, ainda que seja necessário esperar para examinar até 

que ponto e quanto poder essas organizações podem desenvolver, uma vez que sua 

posição estrutural parece fraca, e, a despeito da necessária cautela que deve ser 

exercida em sua avaliação, as organizações de trabalhadores podem ser os primeiros 

passos para a regulamentação de novos empregos e a melhoria das condições de 

trabalho (KRULL, 2016, p. 26). 

Renan Kalil, aponta dificuldades a respeito da  representação  e  defesa  de  

interesses  trabalhistas dos trabalhadores via plataformas digitais, quais sejam, 

legislações  que  dificultam  ou  desestimulam a ação sindical, complexidade na 
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construção de laços de solidariedade entre trabalhadores que não exercem suas 

atividades no mesmo espaço e de forma simultânea, disseminação de um viés  

individualista  do  trabalho  que se  desenvolve  a  partir  da  construção  da  imagem  

do empreendedorismo e a recusa das plataformas digitais em tratar das demandas 

dos trabalhadores através de uma perspectiva coletiva (KALIL, 2020, p. 82). 

Contudo, conclui que, a despeito das dificuldades que são apontadas, a 

organização coletiva, seja qual for sua forma98, é basilar para que aos trabalhadores 

seja oportunizado expressar sua voz no debate a respeito da regulação do trabalho 

no capitalismo de plataforma e para que seus anseios sejam levados em consideração 

(KALIL, 2020, p. 82). 

Kalil (2020, p. 91) pontua que expressiva parcela do debate existente a respeito 

dos parâmetros de proteção que devem ser reconhecidos no capitalismo de 

plataforma está centrada na classificação dos trabalhadores enquanto empregados 

ou autônomos, considerando que os modelos de tutela laboral dependem da 

caracterização reconhecida do vínculo empregatício.  

Ressalte-se que se trata de um tema relevante, em especial em razão de ser,  

de acordo com Kalil (2020, p. 91), o principal e, em muitos casos, o único meio de 

oferecer algum grau de proteção aos trabalhadores. 

Contudo, para Kalil (2020, p. 91), é essencial que os trabalhadores diretamente 

interessados nessa discussão sejam sujeitos ativos desse processo e que suas 

demandas sejam inseridas na agenda do debate e reconhecidas, seja por meio de 

negociação coletiva com as plataformas ou inovações legislativas, indo-se além das 

tecnicidades jurídicas e levando-se em consideração os anseios daqueles que, 

atualmente, não são cobertos por qualquer proteção social. 

Diante do cenário de crise e transformação do direito do trabalho e das relações 

laborais, uma das tarefas centrais é a politização do espaço da produção (FERREIRA, 

2011, p. 293 apud SANTOS, 1994) 

Outra das estratégias emancipadoras apontadas por Antonio Casimiro Ferreira 

(2011, p. 290), é a segurança na representação e proteção da voz coletiva, pois sem 

que sejam asseguradas as condições de representação e participação não se faz 

possível a realização de um diálogo social democrático e equilibrado. 

 
98 O autor trata, no texto, de maneira mais aprofundada de características das formas de organização 
via entidades sindicais, cooperativismo de plataforma, e organização via espaços virtuais.  
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Para Ferreira (2011, p. 290), a segurança na representação está ligada a 

aspectos fundamentais dos sistemas de relações laborais, dentre eles a efetividade 

do direito do trabalho posto, a facilitação do acesso à justiça e ao direito do trabalho, 

a produção e aplicação das normas laborais e a regulação e resolução de conflitos 

relacionados ao trabalho.  

Quando se trata, portanto, da participação política ativa dos trabalhadores sob 

demanda via plataformas digitais enquanto elemento essencial para a construção do 

acesso a direitos ligados ao trabalho, os desafios são grandes. Assim como 

necessária releitura extensiva do Direito do Trabalho, entende-se necessária também 

adequações ou reformulações dos modelos clássicos de organização coletiva e 

representação.  

Se faz, contudo, imprescindível que os titulares dos direitos de proteção do 

trabalho discutidos tenham voz ativa no processo de debate, construção e 

implementação destes meios de proteção, e, em especial, do processo de efetivação 

da extensão de direitos mínimos à categoria enquanto principal instrumento de 

garantia, apropriando-se politicamente da regulação do trabalho em detrimento da 

supremacia dos interesses das plataformas digitais.  
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5. CONCLUSÃO 
 

Ao longo desta dissertação, procurou-se situar o problema da classificação 

jurídica dicotômica entre empregados e não empregados enquanto critério de acesso 

a direitos no contexto brasileiro, no qual o assalariamento proposto como modelo de 

desmercantilização parcial do trabalho não se efetivou de maneira absoluta, 

excluindo, historicamente, grande parcela dos trabalhadores, quais sejam, os não 

empregados, do acesso aos direitos ligados ao trabalho. 

Neste cenário, a partir da emergência do trabalho sob demanda via plataformas 

digitais, tais trabalhadores, classificados como não empregados a partir da adoção 

dos critérios clássicos de categorização, se inserem no imenso grupo de 

trabalhadores que restam à margem da proteção social, catalisando-se a exclusão. 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho, buscou-se partir, então, 

destas premissas para as proposições destinadas a proteger o trabalho sob demanda 

via plataformas digitais ao final realizadas. 

Além disso, tomou-se o exame do trabalho dos entregadores via plataformas 

digitais no Brasil durante o contexto pandêmico como forma de se analisar, de maneira 

concreta, a respeito das condições precárias de trabalho da categoria dentro da 

sistemática dual que define empregados e não empregados. Nessa linha, entende-se 

que a pandemia do COVID-19, enquanto causa de diversas modificações no que diz 

respeito ao trabalho e, em especial, potencializadora desta modalidade de trabalho, 

tendo em vista a adoção do isolamento social que depende da entrega de mercadorias 

em domicílio, se coloca como âmbito de análise extremamente oportuno para 

contribuir com as discussões a respeito das condições de trabalho da categoria.    

Partindo-se do exame da classificação jurídica dos trabalhadores sob demanda 

via plataformas digitais e sua consequente inacessibilidade aos direitos ligados ao 

trabalho colocada às claras de maneira concreta a partir da análise do trabalho da 

categoria durante o contexto pandêmico, são discutidas propostas de proteção 

destinadas a tais trabalhadores. 

O problema da ausência de efetiva implementação do assalariamento no 

contexto brasileiro e da exclusão dos classificados como trabalhadores por conta 

própria não decorre da inserção do trabalho sob demanda via plataformas digitais, 

embora seja reconhecido que esta modalidade de trabalho possa catalisar o aumento 
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do número de trabalhadores excluídos do sistema de proteção social que se liga ao 

trabalho.  

Sendo assim, ressalta-se que, tão somente eventual criação legislativa de 

terceira categoria intermediária que possa enquadrar tais trabalhadores para fins de 

garantia de direitos tende a não ser suficiente, pois a institucionalização de relações 

de trabalho que se afastam dos moldes do emprego não significa seu fim, não sendo 

possível que sua sedimentação em uma norma ou instituição as tornem imutáveis. 

Portanto, ainda que adotadas três categorias de classificação para o trabalho sob 

demanda via plataformas digitais, a institucionalização como regra não será efetiva 

enquanto única medida de proteção.  

Da mesma maneira, a reclassificação judicial com a finalidade de 

enquadramento nos moldes do emprego como regra e único instrumento de garantia 

do acesso a direitos também não parece absolutamente adequada. É preciso admitir 

que suas características estruturais, interligadas à relação salarial, já não 

efetivamente implementadas no contexto brasileiro, foram ainda mais abaladas pelas 

novas configurações das relações de trabalho, tendo em vista que os critérios de 

classificação clássicos dificilmente se aplicam aos vínculos laborais estabelecidos 

através das plataformas digitais, ainda que não disruptivas no que diz respeito à 

mercantilização do trabalho.  

Desse modo, ainda que não se entenda pelo descarte de tais intervenções, 

propõe-se a adoção de uma concepção ampliada do Direito do Trabalho, superando-

se sua aplicabilidade enquanto sistema de proteção que se destina somente aos 

qualificados como empregados para estendê-lo ao trabalho sob demanda via 

plataformas digitais como um todo. Entende-se que, dessa forma, não será facilitada 

a exclusão de trabalhadores da categoria das garantias mínimas, uma vez que 

estendidas a todos através do exercício da atividade, não prescindindo de 

classificação ou reclassificação judicial. 

Pensar no Direito do Trabalho para além do Direito do emprego não significa, 

entretanto, militar pelo desaparecimento do modelo do emprego assalariado, mas sim 

compreender e se apoderar das novas dinâmicas e espaços de regulação, o que exige 

construção e debate político e jurídico somado a novas formas de organização coletiva 

aptas a criar uma relação de forças que se torne favorável ao surgimento de uma nova 

racionalidade de proteção social. 
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Assim, em razão da heterogeneidade do trabalho via plataformas digitais e da 

necessidade de participação política dos trabalhadores sob demanda enquanto 

sujeitos aos quais as normas de destinam, se faz urgente sua inclusão no que diz 

respeito às construções jurídicas que se relacionam aos seus direitos, ultrapassando-

se as fronteiras universitárias ou judiciárias e estendendo-se a discussão àqueles aos 

quais as garantias efetivamente se destinam, elaborando-se propostas e soluções 

condizentes com as necessidades apontadas pelos próprios trabalhadores.  
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