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2. PROBLEMA
2.1. Tema-problema
A cena trabalhista contemporânea pode ser bem sintetizada por uma profusão,
de caráter global, do desmoronamento da proteção ao trabalhador assalariado. De um
lado, proliferam nos países de tradição juslaboral ocidental uma série de reformas
legislativas guiadas pela ideologia ultraliberal, com o objetivo de flexibilizar ou mesmo
suprimir a feição protecionista do Direito do Trabalho, valendo o exemplo local da
reforma trabalhista realizada pela Lei 13.467/2017.
De modo paralelo e concomitante, a consolidação de um grande e crescente
contingente de trabalhadores que vivem a laborar por meio de tecnologias disruptivas
(plataformas digitais de trabalho), envoltos numa aparência de autonomia em contraste
com ideia clássica de empregado hierarquicamente subordinado, mas com notória
hipossuficiência.
Justamente nesse segundo campo de problemas trabalhistas, a proliferação das
plataformas digitais de trabalho vem corroendo as configurações do Direito do Trabalho.
O velho dilema trabalhista fundante retorna como tragédia: milhões de trabalhadores
vendem sua força de trabalho, inclusive em extensas jornadas, em troca de parca
remuneração, enquanto milhões são apropriados pelos titulares de plataformas digitais,
tudo sob a forma jurídica de “parceria” numa relação de trabalho autônomo.
O novo arranjo da organização econômica atual – ora propagandeado como
economia do compartilhamento, ora acusado de economia do “bico” (gig economy) – cria
um mercado de trabalho em expansão apto a conferir alternativa econômica aos
desempregados e também capaz de absorver os tempos ociosos, ou mesmo o tempo de
repouso, dos trabalhadores ocupados. Esse trabalho por “parceria” dos aplicativos
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ascende no mercado de trabalho como nova tendência de produtividade e organização
laboral, sem a (tida como) “custosa” proteção dos direitos trabalhistas.
Convém tomar como referência de estudo a plataforma Uber, apontado como
o modelo inspirador desta nova economia e organização produtiva, sobretudo pelo seu
sucesso midiático e expansivo. A plataforma Uber consegue fornecer um serviço de
transporte em veículo individual a um custo muito mais barato do que o mesmo serviço
apresentado pelos táxis locais, tendo no seu universo de colaboradores/parceiros a maior
rede de motoristas do mundo, os quais prestam seu serviço sem, todavia, qualquer
formalização trabalhista.
2.2. Problema
Diante da forma contratual de “parceria” pelas plataformas digitais de
trabalho, faz-se necessária uma investigação profunda e crítica sobre as condições de
trabalho nessas empresas digitais, a fim de se cogitar a possibilidade de aplicação do
marco regulatório protecionista da relação de emprego para estes trabalhadores. Isto
porque identificam-se trabalhadores que prestam pessoalmente serviços submetidos não
à subordinação clássica do Direito do Trabalho, mas sim em uma condição de
dependência econômica nestas plataformas digitais.
Em outras palavras, a pesquisa visa perquirir os impactos destas novas
modalidades de trabalho via plataformas no Direito do Trabalho, enfatizando a análise
crítica sobre a possibilidade de caracterização do vínculo empregatício destes
trabalhadores, inclusive examinado o tratamento judicial destas situações de trabalho. Do
mesmo modo, a pesquisa reflete sobre a necessidade do modelo protecionista do
trabalhador para o labor prestado por meio das plataformas digitais.

3.JUSTIFICATIVA
Do ponto de vista da temática, a discussão sobre a economia digital revela-se
como tema atual e da mais alta relevância, tendo em vista que examina o novo modelo de
organização empresarial imbricado com a tecnologia e os consequentes novos arranjos
nos modos de trabalhar. A atualidade e importância do tema são tão evidentes que a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem desenvolvido pesquisas sobre o “futuro
do trabalho” (OIT, 2019), particularmente estudando o trabalho via plataformas digitais,
conforme apresentação do relatório no Fórum de Davos deste ano.
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A investigação sobre as plataformas digitais de trabalho é de notória
importância para o Direito do Trabalho, especialmente diante de novas situações de
trabalho diferentes do antigo padrão fordista. Trata-se da discussão acerca das novas
condições de trabalho assalariado no capitalismo digital e seus impactos no regramento
trabalhista.
A pesquisa desvela nítida relevância social, pois pretende investigar os
sujeitos trabalhadores do novo mundo de trabalho e o sistema jurídico regulatório destas
condições de trabalho. Em abstrato, as situações novas são forjadas para serem regidas
pelas normas genéricas do Direito Civil (contrato de parceria) sem qualquer proteção
trabalhista, cabendo a problematização desta forma precária de trabalho e a cogitação da
aplicação do sistema jurídico empregatício. O estudo proposto resultará em novas
possibilidades de aplicação do princípio protetor e dos direitos fundamentais, isto é,
poderá obter uma efetiva contribuição teórica-jurídica às questões práticas do mundo do
trabalho contemporâneo, confirmando a contribuição social das pesquisas cientificas.
Sob o ângulo das outras vivências acadêmicas do pesquisador, este projeto de
pesquisa mostra-se coerente com a trajetória trilhada nas pesquisas anteriores de
Mestrado e de Doutorado, além da atual pesquisa PIBIC em curso com bolsistas de
graduação financiados pelo CNPq.
No Mestrado realizado na UFBA em 2004-2006 sob orientação do Professor
Luiz de Pinho Pedreira da Silva, a investigação foi focada na defesa do princípio da
proteção diante das ideias de flexibilização, obtendo-se a dissertação de mestrado
intitulada “Repensando o Princípio da Proteção na Contemporaneidade”, com
publicação pela editora LTr sob o mesmo título em 2009.
No Doutorado na UFPR (2007-2011), com orientação da professora Aldacy
Rachid Coutinho, a abordagem enfrentou a crise do critério da subordinação jurídica e a
defesa interdisciplinar do critério da dependência econômica, com a tese intitulada “A
(re)significação

do

critério

da

dependência

econômica:

uma

compreensão

interdisciplinar do assalariamento em crítica à dogmática trabalhista”, publicado em
2014 pelo editora Juruá com o nome “Relação de Emprego, Dependência Econômica e
Subordinação Jurídica: revistando conceitos”, com 2ª edição lançada em 2019.
Na condição de professor pesquisador da UFBA, o candidato vem realizando
pesquisas financiadas sobre questões relacionadas ao vínculo empregatício diante de
“novas formas” de trabalho. Trata-se dos projetos de iniciação científica (PIBIC),
inseridos no projeto geral de pesquisa “Problemas do conceito de empregado na
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contemporaneidade: revisitando empiricamente os conceitos de autonomia, subordinação
e dependência” que investigaram a situação de vendedores de cosméticos, representantes
comerciais, médicos, advogados, caminheiros e jornalistas (2013/14, 2014/16 e 2015/17)
e, atualmente, o projeto “Uberização do trabalho: análise crítica das relações de trabalho
prestadas por aplicativos” (2018/19), renovado para o período de 2019/2020.
4. OBJETO
A pesquisa tem como objeto os impactos das plataformas digitais de trabalho
no modo de configuração do Direito Trabalho e seu perfil protecionista na sociedade pósindustrial.
5. OBJETIVO


Estudar a regulação do Direito do Trabalho para as plataformas digitais de trabalho.

6. REFERÊNCIAS TEÓRICAS
6.1. O ultraliberalismo e o Estado pós-democrática
Na ordem política-econômica contemporânea e diante da ascensão do
capitalismo digital, o neoliberalismo se apresenta, mais do que uma razão econômica de
governo, como uma racionalidade – tida como única – dos que governam e daqueles que
são governados. Esta compreensão de neoliberalismo como “sistema normativo”
(DARDOT; LAVAL; 2016, p. 07) indica que os momentos de crise econômica
vivenciados no capitalismo ocidental têm servido como oportunidades de fortalecimento
deste ultraliberalismo, graças à hegemonia que esta racionalidade alcançou sobre Estados,
burocracias, poderes, partidos, sociedade civil e indivíduos.
Tal racionalidade constitui uma subjetivação do trabalhador como “homemempresa”, ou seja, empresa de si mesmo em competição com os demais no mercado de
trabalho e, assim, disposto a se submeter a constantes avaliações, numa naturalização da
subserviência e uma assimilação interna da disciplina. Pierre Dardot e Cristhian Laval
denunciam:
“[...] a ação coletiva se tornou mais difícil, porque os indivíduos estão
submetidos a um regime de concorrência em todos os níveis. As formas
de gestão na empresa, o desemprego e a precariedade, a dívida e
avaliação, são poderosas alavancas de concorrência interindividual e
definem novos modos de subjetivação. A polarização entre os que
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desistem e os que são bem-sucedidos mina a solidariedade e a cidadania
(2016, p. 6)

A direção seguida neste ultraliberalismo é a prática pós-democrática. Rubens
Casara (2017, p. 15) denuncia a mudança do paradigma político social de Estado
Democrático de Direito para o Estado Pós-Democrático, embora essa mutação não seja
facilmente visualizada pois perdura uma “fachada democrática”, com uma certa liberdade
de expressão, eleições, mas cuja dominação segue a racionalidade neoliberal:
"Por pós-democrático, na ausência de um termo melhor, entende-se um
Estado sem limites rígidos ao exercício do poder, isso em um momento
em que o poder econômico e o poder político se aproximam, e quase
voltam a se identificar, sem pudor. [...] O ganho democrático que se deu
com o Estado Moderno, nascido da separação entre poder político e
poder econômico, desaparece na pós-democracia e, nesse particular,
pode-se falar em uma espécie de regressão pré-moderna que se
caracteriza pela vigência de um absolutismo de mercado." (CASARA,
2017, p. 23)

Nesse Estado Pós-democrático guiado pelo ultraliberalismo, a pauta é a
viabilização dos interesses econômicos sem qualquer compromisso em realizar ou
respeitar os direitos fundamentais. Alian Supiot sintetiza:
O que é próprio do neoliberalismo – ou seja, aquilo que o distingue do
liberalismo à moda antiga – é tratar o direito em geral e o direito
trabalhista em particular como um produto legislativo em competição,
em um mercado internacional de normas, no qual a única lei que vale a
pena é a corrida pela redução do social, do fiscal e do ecológico. O
estado de direito (rule of law) é, assim, substituído pelo “mercado do
direito” (law shopping), de modo que o direito é colocado sob a égide
de um cálculo de utilidade, em vez de o cálculo econômico ser colocado
sob a égide do direito (SUPIOT, 2019, p. 5).

Pela lógica deste Estado mínimo para realizar os direitos sociais e,
antagonicamente, máximo no discurso da promoção da segurança pública e seu seletivo
sistema de justiça criminal, o Direito do Trabalho deve ser reformulado para incorporar
as novas razões empresariais e concorrenciais, eliminando-se o seu caráter protecionista
e glorificando a autonomia individual como se o contrato de emprego se desse entre
contratantes em situação equânime.
6.2. Configurações contemporâneas do Direito do Trabalho
É essa conjunção de ultraliberalismo e Estado Pós-democrático que forja a
contextualidade do retorno empoderado da desregulação e flexibilização no Direito do
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Trabalho. A onda de “desregulamentação” ou flexibilização – cuja essência é
esgarçamento ou eliminação da proteção trabalhista – assola a Europa e os Países do Sul.
Esta onda pretende atribuir ao Direito do Trabalho uma feição bem empresarial de
competição e até de proteção da empresa.
A conseqüência instantânea deste ultraliberalismo no Estado PósDemocrático é o refazimento legislativo do Direito do Trabalho.

No Brasil, a

contemporaneidade tem sido de contínua desconstrução do sistema protetivo trabalhista.
A reforma trabalhista “[...] segue em um casamento perfeito entre políticas de austeridade
ultraliberal e de resgate de poder pelas elites conservadoras de origem escravagista”
(SILVA, 2018, p. 216).
O último biênio foi intenso em termos de modificações da legislação
trabalhista, trazendo cogitações de um novo modelo e de novos princípios, todos no
sentido de desfazimento da proteção trabalhista.
A reforma trabalhista da Lei 13.467/2017 colocou em xeque o papel
protecionista do Direito e da Justiça do Trabalho, embora nesse propósito colida com uma
Constituição forte nos direitos sociais e comprometida com a realização de justiça social.
Primeiro, uma apressada e pouco debatida tramitação da reforma trabalhista
em tempo recorde, o que torna razoável, no campo da opinião política, considerá-la como
ilegítima e não representativa.
Com a reforma trabalhista – conjunção das leis 13.429 e 13.467 de 2017 – um
Direito “do Mercado” do Trabalho foi esboçado, pautado por: a) eliminação de diversos
direitos a exemplo das horas in itinere; b) a criação de contratações precárias, como o
trabalho intermitente e o denominado hipersuficiente; c) a negociação coletiva
prevalecente sobre a legislação, notadamente in pejus para o trabalhador; d) a
terceirização total que tenta viabilizar uma empresa sem empregados, mas com diversos
trabalhadores; e) a imposição de custas punitivas e a quebra do conceito de gratuidade
judiciária para inibir o acesso à Justiça do Trabalho; f) e uma execução judicial mais lenta
e burocratizada.
Segundo, a extinção do Ministério do Trabalho neste ano. Ora, a eliminação
do Ministério específico que cuidava da fiscalização do ambiente de trabalho,
cumprimento da legislação e do acompanhamento dos Sindicatos, é claro indicativo do
esvaziamento da ação estatal sobre o mundo do trabalho. Trata-se de um enfraquecimento
da política pública estatal – a qual não deveria ser modificada por governos passageiros,
inclusive porque está assentada no texto constitucional – de intervenção nas relações de
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trabalho. Se esse desmonte prosseguir – oxalá que não ocorra – também tornará obsoleta
ou desnecessária tanto a Justiça como o Ministério Público especializados na área
trabalhista.
Terceiro, cogita-se, conforme proposta do atual Governo Federal, a criação de
um novo modelo de contratação do trabalhador à margem e opcional à CLT, logicamente
sem direitos. Afirma-se que o contexto de crise econômica impõe, como única saída, a
criação de “empregos sem direitos”. Justamente a possibilidade de “opção” do
trabalhador pelo regime protegido ou pelo regime sem proteção colocaria em xeque-mate
o Direito do Trabalho: para o assalariado que vive apenas da sua força de trabalho, as
possibilidades de real manifestação de vontade são tragadas pela necessidade. Pela
necessidade individual e pelo temor do desemprego que assola milhões, o próprio
trabalhador será impelido a aderir ao regime sem direitos, pois a manifestação real de
liberdade pressupõe a existência de condições econômicas que viabilizem escolhas.
Todas essas medidas desprotetivas do trabalhador estão a transformar o
Direito do Trabalho em uma versão suave do antigo Direito Civil, isso porque sua
premissa central é a autonomia da vontade em negação à disparidade econômica entre o
empregado e empregador. Com isso, tenta-se negar a “[...] desigualdade estrutural de
poderque marca a posição relativa dos agentes em suas tratativas no mercado e que
seestende, uma vez celebrado o contrato de trabalho, inapelavelmente ao modusoperandi
das partes de uma relação de emprego” (SILVA, 2008, p 190).
É a razão econômica ultraliberal – a voz do mercado que coloniza todos os
outros projetos e interesses – que guia a sociedade brasileira para a destruição do parco e
incluso Estado Social, a pretexto de se alcançar a “austeridade”, especialmente na área
trabalhista impondo – comose essa ideologia fosse um “mantra” de verdade única –
oafastamento do Estado do seu papel de mediador e garante de alguma civilidade na
relação de trabalho assalariado.
6.3. A organização do trabalho por meio das plataformas
Os novos arranjos de trabalho e tecnologia já surgem sob as premissas de
austeridade, máxima eficiência e total desregulação trabalhista. A era contemporânea da
eficiência econômica não pressupõe mais concentração de recursos e meios de produção
como uma grande fábrica com seus estoques.Ao contrário a potencialidade tecnológica
permite que apenas um celular seja um elo de conexão entre uma cadeia produtiva de
transporte como ocorre com a Uber ou um mecanismo de reserva de hospedagem como
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no Airbnb. São exemplos disso a ideia de empresas plataformas, nas quais os seus meios
de produção são basicamente a capacidade de processamento de informações a exemplo
do Facebook, Google, Amazon e Netflix.
Não há dúvidas que as mudanças na forma de gestão e organização da
atividade econômica demandam igualmente alterações na regulação do trabalho. Alian
Supiot arremata as dimensões inovadoras do trabalho via plataformas:
A revolução informacional é a chance de conceder a todos os
trabalhadores certa autonomia, ao mesmo tempo que comporta o risco
de submeter todos – inclusive os trabalhadores independentes, os
executivos e as profissões intelectuais – a formas agravadas de
desumanização do trabalho. Essa revolução não se limita à
generalização do uso de novas técnicas, mas desloca o centro de
gravidade do poder econômico. Este situa-se menos na propriedade
material dos meios de produção do que na propriedade intelectual dos
sistemas de informação. E é exercido menos por ordens a serem
executadas do que por objetivos a serem alcançados (SUPIOT, 2019, p.
3).

Os trabalhadores destas plataformas são postos, sob o prisma formal-contratual,
na posição jurídica de parceiros autônomos. São tidos como livres para se ativar ou
desativar da plataforma no horário de sua escolha, contudo por ganharem tão pouco são
impelidos sempre a trabalhar o máximo da jornada fisicamente possível. Curioso que na
condição de autônomos, não têm liberdade para fixar o preço de seu trabalho, recusar
clientes ou mesmo avaliar seu parceiro, a plataforma digital.
As circunstâncias fáticas dos trabalhadores de plataformas digitais afastam-se da
clássica situação de subordinação jurídica, embora seja relativamente fácil a visualização
de um poder fiscalizatório e disciplinar, numa subordinação algorítmica (TEODORO,
2019, p. 18) e escancaram uma clara condição de hipossuficiência, bem expressada nos
baixos salários e longas jornadas.
Agrava ainda mais essa situação de precariedade, a transferência os riscos da
atividade para os trabalhadores. Nos casos de aplicativos de entrega, os trabalhadores são
responsáveis pela aquisição e manutenção dos veículos, despesas de combustível,
impostos sobre o veículo, seguro por acidente, além de outros, sofrendo ainda os riscos e
custo econômico da ociosidade, visto que estão disponíveis para trabalhar e não receber
pelo tempo à disposição.
O trabalho por aplicativo, nesta conjuntura de desregulação, é a intensificação
associada à tecnologia da precariedade e da evidente hipossuficiência do trabalhador. No
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conhecido caso da decisão inglesa que reconheceu o vínculo empregatício dos motoristas
da Uber, o traço da dependência econômica foi de considerável importância para essa
conclusão. José Amado enuncia:
No caso em apreço, aplicando o referido teste, o tribunal não teve
dúvidas de que os motoristas da Uber eram workers e não genuínos
independent contractors. Eles estão, em relação à Uber, numa situação
de subordinação ou, ao menos, de “parasubordinação”, prestando
trabalho para esta empresa numa posição de acentuada dependência
económica. Trata-se, na “parassubordinação”, de um fenómeno difuso,
algo híbrido - marcado pelas notas da autonomia jurídica e da
dependência económica - e de fronteiras mal definidas, ao qual o direito
positivo português dá também guarida [...] (2017, p. 347).

A inovação tecnológica vem transformando severamente o arranjo das formas
de trabalho, embora perdure a estrutura econômica capitalista, haja vista que o discurso
de “economia do compartilhamento” não combina com as reais práticas. As inovações,
sempre bem-vindas, devem propiciar concomitantemente vantagens aos envolvidos, sob
pena de se tornarem expedientes criativos da conhecida exploração do homem pelo
homem.
A inovação do serviço prestado pelo Uber é, basicamente, a oferta de um serviço
bem mais barato de transporte de passageiros, apesar da sua autoclassificação como
plataforma de comunicação. Além do baixo custo, o serviço da Uber agrega a
“flexibilidade de horário” conjugado com a liberdade de trabalho e a propaganda de um
ganho razoável para seu alegado motorista parceiro. Aparentemente, todos são
beneficiados economicamente com o modelo de negócio do Uber, todavia o exame crítico
mais profundo pode levar a outras compreensões.
O Direito do Trabalho vem seguindo desconectado das plataformas digitais,
as quais estabelecem condições fáticas da atividade numa zona cinzenta, na qual a
dimensão clássica da subordinação jurídica é de difícil visualização, embora seja
cristalina a manifestação de um poder fiscalizatório, terceirizado ao usuário, e também
um poder punitivo.
Por outro lado, a condição hipossuficiente deste trabalhador por aplicativos é
evidente, bem expressada nos baixos preços, impostos pela plataforma, nas intensas
jornadas e na sujeição aos riscos do negócio. Urge, então, encontrar os meios especialmente a interpretação protetiva trabalhista - para reconectar o Direito do Trabalho
com os trabalhadores das plataformas digitais, a fim de lhes assegurar a proteção
constitucional destinada a quem trabalha.
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No modelo de trabalho assalariado capitalista e independentemente da forma
predominante de organização empresarial (fordismo, toyotismo e uberização), as relações
de dependência entre Capital e Trabalho corrompem as possibilidades de uma real
expressão da autonomia da vontade por parte do trabalhador. Justamente para atenuar
esse desequilíbrio, embora mantendo-o num patamar mínimo civilizatório, o Direito do
Trabalho foi construído na perspectiva protecionista e a partir de um contrato padrão com
conteúdo bem disciplinado em lei e com poucos espaços de prevalência da vontade
individual.

7. METODOLOGIA
7.1. Método
Considerando o Direito como Ciência Social Aplicada, suas metodologias
devem ressaltar a mensuração qualitativa, ao invés da quantificação de informações e
conhecimentos, tão comuns nas ciências exatas. Neste sentido, deve-se, também, agregar
uma visão transdisciplinar nas investigações científicas, ou seja, o presente projeto de
pesquisa transcende o direito para dialogar com outras disciplinas (história, sociologia,
economia, política, ciência da informação, entre outros). A dialética, nessa perspectiva,
oferece a uma postura crítica acerca do Direito, com relevo para seus aspectos históricos,
sociais e econômicos, sendo adequada ao debate do mundo do trabalho.
Para tanto, opta-se pelo método (forma de apreensão dos fenômenos da
realidade) dialético, definido como a compreensão da realidade a partir da apropriação do
concreto para analisar suas categoriais (partes) e as suas relações (estruturas sociais),
elaborando, ao final, uma síntese (totalidade de determinações e representações). Para a
dialética, o conhecimento e a atividade humana estão inseridos num processo de
totalização (MARX, 1996), que nunca alcança uma etapa definitiva, perfeita e acabada,
estando em transformação constante. Qualquer objeto perceptível pelo homem é apenas
parte de um todo, devendo assim ser considerado. A visão de conjunto é uma síntese que
permite descobrir a estrutura da realidade que se confronta numa situação dada. Contudo,
esta visão de conjunto é provisória (histórica), nunca podendo pretender esgotar toda a
realidade, pois esta será sempre mais rica do que o conhecimento obtido dela.
7.2. Estratégia de Abordagem
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Após esta explicitação das premissas sobre o saber, verifica-se que a
vertente metodológica deste projeto é emimentemente jurídica-teórica (GUSTIN e DIAS,
2002, p. 42), com base em uma análise teórica acerca da crise do emprego e das novas
formas de trabalho. Para tanto, a técnica de pesquisa adotada é a pesquisa bibliográfica,
bem como a pesquisa documental sobre julgados. Desta forma, serão consultados como
fonte de pesquisa os serviços bibliotecários, os livros em circulação, periódicos, revistas
eletrônicas especializadas, documentos e estudos governamentais, jurisprudências e
demais textos do meio virtual (internet). Particularmente serão analisadas algumas
decisões trabalhistas sobre o labor nas plataformas digitais de trabalho.
Ao lado da racionalidade teórica da abordagem do fenômeno jurídico, adotase a tipologia jurídica-projetiva (GUSTIN, 2002, p. 52). Objetiva-se “detectar tendências
futuras de um determinado instituto jurídico ou de um determinado campo normativo
específico”. A proposta metodológica, então, não utiliza métodos históricos,
exploratórios ou descritivos, mas sim na sinalização de prospectivas para os direitos
fundamentais do trabalho.
Em síntese, assentado numa compreensão anti-dogmática do Direito e
transdisciplinar, o presente projeto de pesquisa situa-se no campo teórico ou de
construção argumentativa, utilizando-se do método dialético e da pesquisa bibliográfica
e documental, com cunho prospectivo.
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