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EXMO(A). SR(A). JUIZ(A) DO TRABALHO DA

VARA DO

TRABALHO DE SÃO PAULO – FÓRUM BARRA FUNDA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, doravante MPT,
por sua Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede
nesta cidade, na Rua Cubatão nº 322, Paraíso, CEP 04.013-001, vem
a V.Exa. promover
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em

face

de

LOGGI

TECNOLOGIA

LTDA.,

doravante

LOGGI,

sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 18.277.493/0001-77,
com sede nesta cidade, na Alameda Santos nº 2.400, Cerqueira
Cesar, CEP 01.418-200, e de L4B LOGÍSTICA LTDA., doravante
L4B, sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 24.217.653/000195, com sede nesta cidade, na Rua Major Paladino nº 128, Vila
Ribeiro

de

Barros,

CEP

05.307-000,

fundamentos de direito:

1

pelos

seguintes

fatos

e
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I – O GRUPO ECONÔMICO LOGGI e L4B

1.

A

LOGGI

é

uma

empresa

com

capital

social

de

R$

120.885.309,67 (cento e vinte milhões, oitocentos e oitenta e
cinco mil, trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos),
constituída pelos sócios LOGGI TECHNOLOGY LLC. (quotas no valor
total

de

R$

120.885.306,67) e

FABIEN PIERRE FRANÇOIS

MENDEZ (quotas no valor total de R$ 3,00) [Doc. 01 – Ficha
Cadastral Completa da JUCESP].
2.

A

L4B

é

uma

empresa

com

capital

social

de

R$

17.565.898,67 (dezessete milhões, quinhentos e sessenta e cinco
mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos),
constituída pelos sócios LOGGI TECNOLOGIA LTDA. (quotas no
valor total de R$ 17.565.895,67) e FABIEN PIERRE FRANÇOIS
MENDEZ (quotas no valor total de R$ 3,00) [Doc. 02 – Ficha
Cadastral Completa da JUCESP].
3.

As empresas LOGGI e L4B formam grupo econômico (CLT,

art. 2º, §2º), sob a direção, controle e administração da LOGGI, fato
notório, incontroverso e confessado pelas próprias partes: “4.1.3.
2
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Loggi Pro: (...) A realização de tal serviço ocorre por meio de
transportadora componente do mesmo grupo econômico da
Loggi, a L4B Logística Ltda.” [Doc. 03 – Termos e Condições de
Licenciamento e Uso da Plataforma LOGGI e da Prestação de
Serviços de Licenciamento, Suporte, Manutenção e Cobrança/Gestão
de Pagamento e Informações Cadastrais – Condutor Profissional].
4.

Com efeito, a LOGGI e a L4B são solidariamente responsáveis

por todas as obrigações decorrentes da relação de emprego, sendo
que a LOGGI, por sua condição de líder do grupo econômico, deve
ser a responsável pela obrigação principal irradiada da declaração de
vínculo de emprego, isto é, a formalização da relação jurídica e o
registro nos documentos próprios.

II – A ATIVIDADE ECONÔMICA ou O OBJETO SOCIAL FORMAL
DAS EMPRESAS LOGGI e L4B

5.

A LOGGI assim descreve, formalmente, seu objeto social: (i)

atividade de intermediação e agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto imobiliários; (ii) holdings de instituições
não-financeiras; (iii)

portais, provedores de conteúdo e outros

serviços de informação na internet; (iv) atividades de cobrança e
3
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informações cadastrais; (v) agenciamento de cargas, exceto
para o transporte marítimo; e (vii) suporte técnico, manutenção e
outros serviços em tecnologia da informação [Doc. 01].
6.

A 15ª Alteração do Contrato Social da LOGGI [Doc. 04] e seu

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ [Doc. 05] informam,
também,

como

atividade

principal,

(i)

o

desenvolvimento

e

licenciamento de programas de computador não-customizáveis e,
como atividades secundárias; (ii) a promoção de vendas; (iii) o
suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação; e (iv) a participação em outras sociedades como
quotista ou acionista.
7.

Por sua vez, a L4B tem por objeto social: (i) atividades de

operação logística e transporte rodoviário de mercadorias em
geral,

inclusive

medicamentos

e

insumos

farmacêuticos,

medicamentos e insumos farmacêuticos controlados, equipamentos
de tecnologia para a saúde, saneantes domissanitários, cosméticos e
produtos de higiene pessoal, produtos alimentícios e suplementos e
complementos

alimentares,

municipal,

intermunicipal

e

interestadual; (ii) operador de transporte multimodal – OTM,
envolvendo a organização do transporte de carga nacional e
internacional por mais de uma modalidade; e (iii) atividades de
4
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armazenamento e depósito de todo tipo de produto, por conta de
terceiro, exceto com emissão de warrants ou guarda-móveis; [Doc.
02 e Doc. 06 - 7ª Alteração do Contrato Social da L4B].
8.

Percebe-se, numa leitura superficial do objeto social da LOGGI,

que a empresa apresenta-se ao mundo, formalmente, como uma
plataforma de tecnologia de intermediação ou emparelhamento entre
a demanda e a oferta de serviço de transporte de mercadorias. A
LOGGI se julga, assim, uma empresa de agenciamento em que
promove a simples intermediação, facilitação e/ou captação de
clientes ao proponente. No caso concreto, a intermediação entre os
seus

clientes/usuários

e

os

seus

condutores

motoristas

ou

motofretistas/parceiros previamente cadastrados. Ao longo desta
petição inicial será demonstrado e provado que a atividade de
agenciamento ou intermediação de serviços é uma cortina de fumaça
criada para distorcer a realidade dos fatos e esconder a verdadeira
atividade desenvolvida pela LOGGI: transporte de mercadorias.

9.

Já a L4B define-se tal como ela é na vida real: uma empresa

de transporte rodoviário de mercadorias e de operação logística.
Tanto é assim que as Notas Fiscais emitidas pela L4B discriminam os
serviços prestados como serviço de transporte de mercadorias ou

5
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transporte

de

bens

ou

valores,

dentro

do

território

do

Município (inclusive auto socorro e transporte de veículo) [Doc. 07 –
Notas Fiscais).

III – A ATIVIDADE ECONÔMICA REAL DA LOGGI E DA L4B – O
QUE É O APLICATIVO LOGGI? QUAIS OS SERVIÇOS QUE
VERDADEIRAMENTE SÃO PRESTADOS?

10.

A LOGGI desenvolveu um aplicativo de celular – APP – para

realizar entregas/fretes por motoboys ou condutores profissionais.
A LOGGI assim se apresenta em sua página da internet: “nunca foi
tão fácil pedir um motoboy” e “Fazer um pedido é rápido e seguro.
Você

acompanha

exatamente

o

quem

motoboy
está

em

tempo

fazendo

real
a

e
sua

ainda

sabe

entrega”

(https://www.loggi.com/). Uma simples consulta no site de buscas
Google demonstra que a LOGGI é uma empresa que presta serviço
de transporte de mercadorias por motoboys ou motofretistas:
“LOGGI – Motoboys Online/Loggi.com; LOGGI: Motoboys Online &
Entrega Expressa”.
11.

A LOGGI oferece 3 (três) tipos de serviços em seu aplicativo:

(i) LOGGI JÁ/CORP: para entrega de mercadorias em pequenos

6
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volumes ou pacotes e documentos, através de motofretistas; (ii)
LOGGI PRESTO: para entrega de refeições através de motofretistas,
geralmente utilizado por restaurantes; e (iii) LOGGI PRO: para
entrega de mercadorias adquiridas por e-commerce, em geral, em
grandes quantidades, coletadas nos centros de distribuição dos
clientes da LOGGI ou alocadas no galpão da LB4 – o centro de
distribuição da LOGGI – para posterior entrega. Nesse serviço, a
LOGGI presta, por sua empresa agrupada L4B, o serviço de
recebimento das mercadorias, logística, roteirização e entrega,
através de motofretistas ou motoristas de van.
12.

No serviço LOGGI CORP, a LOGGI garante a seu cliente uma

entrega

em

10

(dez)

minutos

em

média,

o

acompanhamento/monitoramento em tempo real do motofretista
por GPS durante todo o trajeto percorrido desde a retirada do
produto ou do documento até a entrega ao destinatário final, a
notificação por SMS ou e-mail da retirada e da entrega e o
comprovante/protocolo de retirada e de entrega por assinatura
digital (https://www.loggi.com/corp).
13.

No serviço LOGGI PRESTO, a LOGGI garante a seu cliente uma

entrega

em

até

25

(vinte

e

cinco)

minutos

e

o

acompanhamento/monitoramento em tempo real do motofretista
7
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por GPS durante todo o trajeto percorrido desde a retirada da
refeição até a entrega ao cliente do restaurante – ou, ainda, até o
retorno do motofretista ao restaurante para devolver a máquina de
cartão de crédito (https://www.loggi.com/presto).
14.

O serviço LOGGI PRO é assim detalhado pela própria empresa

em seu Termo de Uso da Plataforma: “4.1.3. Trata-se de serviço de
coleta

de

maior

quantidade

de

volumes

para

realização

das

entregas, através da qual o sistema da Plataforma efetuará o cálculo
das melhores rotas e da quantidade de Condutores Profissionais
necessários para realização das entregas de um determinado lote de
volumes. (...) O Condutor Profissional tem ciência, ainda, que para
que

possa

atuar

em

nome

da

L4B

Logística

Ltda.,

acima

qualificada, que se trata de empresa transportadora, também
deverá anuir e dar seu expresso aceite no Instrumento Particular de
Subcontratação de Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas, cujo
acesso para o mencionado aceite ocorre através do seguinte link
(...)”.
15.

Nesse serviço qualificado – LOGGI PRO –, a LOGGI garante a

seu

cliente

uma

entrega

no

mesmo

dia

–

same

day

–,

exclusivamente por motofretista, ou no dia seguinte – next day –
através

de

motofretista

ou

por
8

motorista

de

van

e

o
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acompanhamento/monitoramento em tempo real, tanto pelo cliente,
quanto pelo consumidor final, do motofretista por GPS durante todo
o trajeto percorrido desde a retirada da mercadoria do centro de
distribuição

até

a

entrega

no

destino

indicado

(https://www.loggi.com/pro). A LOGGI se vangloria em seu site de
oferecer um serviço com “Controle total. Status em tempo real e
relatórios detalhados” e “com a maior frota do Brasil, terminamos
sua entrega em até às 21hs.”.
16.

Nas palavras da LOGGI, em audiência administrativa, “a L4B,

uma empresa de transporte e logística, que detém um galpão na
cidade de São Paulo, é contratada diretamente pelo usuário ecommerce através de um contrato de prestação de serviço de
logística e a L4B, por sua vez, contrata a LOGGI através do termo
de uso de plataforma” [Doc. 08 – Ata de Audiência].
17.

Da descrição dos serviços prestados pela LOGGI, fica muito

claro que se trata de uma empresa de transporte de mercadorias,
exercendo amplo controle dos condutores profissionais com diversos
protocolos obrigatórios para a retirada e entrega das mercadorias.
Não há qualquer sorte de autonomia por parte dos condutores,
devendo seguir, estritamente, as regras impostas pela LOGGI. Como
se verá adiante, a LOGGI dá as cartas do jogo, avocando para si o
9
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comando de toda a operação, definindo o preço do frete, o trajeto a
ser percorrido, o tempo de deslocamento, o tempo de espera e
dando o suporte – leia-se, decidindo – em casos imprevistos. É
dizer, o poder de decisão ou diretivo encontra-se nas mãos da
LOGGI.
IV

–

COMO

OS

CLIENTES

CONTRATAM

O

SERVIÇO

DE

TRANSPORTE OFERECIDO PELA LOGGI?

18.

Os clientes da LOGGI, chamados por ela de usuários, são as

pessoas

naturais

ou

jurídicas

que

necessitam

do

serviço

de

transporte e entrega de mercadorias (produtos ou documentos) e
devem baixar o aplicativo LOGGI em seus celulares e promover o
cadastramento, conforme as diretrizes da plataforma de tecnologia
LOGGI, aderindo a um Termo de Uso do Usuário [Doc. 09 – Termos
e Condições de Usa da Plataforma LOGGI e da Prestação de Serviços
de Agenciamento de Frete – Usuário].
19.

Em outras palavras, o serviço de transporte de mercadoria

oferecido pela LOGGI deve ser contratado via aplicativo LOGGI. Os
clientes devem se cadastrar previamente no aplicativo, inserindo
informações básicas e dados de identificação, e concordar com o
Termo de Uso de Usuário.
10

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PRIMEIRO GRAU
Rua Cubatão nº 322 - 2º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04013-001 - Tel.: 3246-7000

20.

Além disso, nada mais é necessário. Aqui, um adendo. O

cliente da LOGGI não tem qualquer relação jurídica – ainda que
efêmera – com os condutores profissionais, sequer mantém contato
prévio ou durante ou após a conclusão da entrega. A ele, pouco
importa quem fará a retirada ou a entrega da mercadoria. Ao cliente
da LOGGI interessa o resultado final do serviço de transporte: a
mercadoria entregue ao destinatário. E, para tanto, basta inserir as
informações básicos do pedido de frete (dia e horário do frete, local
de retirada e de entrega, tipo e dimensões da mercadoria etc.) e
gerar uma ordem de serviço de frete diretamente no aplicativo
LOGGI via celular. Vale esclarecer, ainda, que os clientes da LOGGI
dos serviços LOGGI PRESTO e LOGGI PRO não tem qualquer tipo de
contato com os condutores profissionais, sendo que as ocorrências
imprevistas são solucionadas pela própria LOGGI, sem nenhuma
interação entre o cliente e o condutor. Apenas e tão-somente no
serviço LOGGI JÁ que o condutor profissional dispõe do contato do
cliente, porém prefere acionar diretamente a LOGGI através do
sistema de suporte “Deu Ruim1” para a solução de qualquer
ocorrência na prestação do serviço.
V
1

–

COMO

OS

CONDUTORES

PROFISSIONAIS

SÃO

O sistema de suporte da LOGGI “Deu Ruim” será esclarecido em capítulo próprio desta petição inicial.

11
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CONTRATADOS PELA LOGGI?

21.

Os

condutores

profissionais

(motofretistas/motoboys

ou

motoristas de van), chamados de parceiros pela LOGGI, devem
baixar

o

aplicativo

LOGGI

em

seus

celulares

e

promover

o

cadastramento, conforme as diretrizes da plataforma de tecnologia
LOGGI. Os condutores profissionais aderem – um típico contrato de
adesão – a um Termo de Uso da Plataforma LOGGI [Doc. 03].
Segundo

a

LOGGI,

“há

aproximadamente

5.000

motoristas

cadastrados na LOGGI no Brasil; há aproximadamente 3.000 que
acessaram ao mesmo uma vez a plataforma LOGGI” [Doc. 08].
22.

Basicamente, o cadastramento – ou melhor, a contratação –

do condutor profissional pela LOGGI exige a apresentação de
documentos através do aplicativo:
(a)

para

os

motociclistas:

(i)

certificado

de

capacitação do condutor; (ii) licença da motocicleta
ou

autorização-licença

utilizada

para

frete;

microempreendedor

para
(iii)

a

motocicleta

CNPJ

individual

válido
(MEI)

ser

como
com

CNAE (Classificação Nacional de Atividade
Econômica) 5320-2/02 “Serviços de entrega
12
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rápida”;
(b) para os motoristas: (i) RNTRC - Registro
Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas;
(ii) CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento
do Veículo em categoria “Aluguel”; (iii) CNPJ válido
com

CNAE

–

Classificação

nacional

de

atividade econômica 4930-2/02 “Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos
e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional”; e
c) para ambos: (i) conta bancária válida e de sua
titularidade; e (ii) outros documentos que poderão
ser solicitados a qualquer tempo pela LOGGI.
23.

Uma vez validado o cadastramento, com a verificação de

autenticidade dos documentos, os condutores profissionais estão
aptos a receber em seus celulares os chamados de frete.
24.

É importante ter em mente que a LOGGI determina que os

condutores profissionais tenham CNPJ ou MEI para (i) burlar a
legislação trabalhista, gerando uma falsa percepção de autonomia
13
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na prestação do serviço de transporte de mercadoria e (ii) dispensar
a emissão de Nota Fiscal pelos serviços prestados, em razão do
faturamento anual dos condutores profissionais. Assim, a única Nota
Fiscal emitida nessa operação de transporte é aquela da LOGGI para
seus clientes, discriminando o serviço de uso de tecnologia ou da
plataforma ou agenciamento de fretes [Doc. 10 – Notas Fiscais) e,
no caso do uso do serviço LOGGI PRO, aquela da L4B para os
usuários/clientes da LOGGI [Doc. 07].
25.

Acresça-se a isso, as inúmeras obrigações contratuais as quais

os condutores profissionais encontram-se vinculados pela adesão ao
Termo de Uso da Plataforma LOGGI.
26.

Em primeiro lugar, uma esdrúxula cessão de uso de direito de

imagem e autorização para disponibilização e utilização de dados
pessoais por terceiros: “2.2. Para a perfeita prestação dos Serviços,
a

LOGGI

precisa

coletar,

armazenar,

transmitir

e/ou

disponibilizar a terceiros os dados e informações fornecidos
pelo Condutor Profissional à LOGGI no momento do seu
cadastro. Assim, todas as informações do Condutor Profissional
poderão ser repassadas a terceiros, incluindo, mas não se limitando,
a informações pessoais, sua localização; nome completo; imagem
ou foto de seu perfil; dados do veículo como modelo, marca, cor,
14
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placa,

dentre

confidencialidade

outros,

não

sobre

tais

havendo

documentos

e

cláusula
informações

de
do

Condutor Profissional. 2.2.1. O Condutor Profissional declara estar
ciente de que a eventual utilização de seus dados por terceiros,
ainda que indevida ou que de alguma forma lhe traga prejuízo, não
acarretará qualquer tipo de responsabilização por parte da LOGGI,
devendo eventuais medidas serem tomadas diretamente contra o
terceiro” [Doc. 03].
27.

Em segundo lugar, os condutores profissionais encontram-se

submetidos a constante

e

incessante

avaliação

pessoal e

de

desempenho, com publicidade de resultados: “2.3. O Condutor
Profissional está ciente de que o Usuário poderá avaliar o frete e o
Condutor Profissional, sendo que essas avaliações e comentários
poderão ser divulgados na Plataforma” [Doc. 03].
28.

Por fim, os condutores profissionais são obrigados a: “(a) dispor

dos ativos, equipamentos técnicos e operacionais necessários para
realizar o Frete; (b) arcar com todas as despesas, custos, taxas,
impostos e contribuições relativas à manutenção e operação de seu
veículo, incluindo gastos com combustível, limpeza, ferramentas,
equipamentos, impostos, vistorias, consertos, revisões, além de
pagamento de eventuais pedágios, estacionamentos e/ou qualquer
15
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outra taxa decorrente da prestação do serviço; (c) dispor e operar os
equipamentos técnicos e operacionais necessários para acessar a
Plataforma LOGGI, tais como aparelho de telefone celular de modelo
que seja compatível com a Plataforma, conexão à internet móvel,
pacote de dados, GPS, entre outros; (d) cumprir com todas as
obrigações

exigidas

por

lei

relativas

ao

transporte

de

cargas,

incluindo, mas não se limitando, a manter sua documentação
regularizada e atualizada para a prestação dos serviços de frete; (e)
manter

totalmente

atualizados

seus

dados

cadastrais

e

documentações perante a LOGGI, seja pelo esgotamento da vigência
dos mesmos, aquisição de novo veículo, linha telefônica móvel,
mudança de endereço, entre outros, sendo que, enquanto durar a
ausência

de

renovação

de

qualquer

informação,

sob

pena

de

suspensão até a total renovação e (f) responsabilizar-se pelo objeto
do Frete, bem como por qualquer valor disponibilizado pelo Usuário
ao Condutor Profissional com relação ao frete, incluindo, mas não se
limitando, a valores a serem utilizados para pagamento de taxas em
cartórios e correios” [Doc. 03].

29.

Além disso, “3.5. Toda e qualquer infração de trânsito ou dano

que ocorra em decorrência direta ou indireta do Frete, incluindo, mas
sem se limitar a: (i) multas; (ii) pontuação na CNH; (iii) acidentes;
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(iv) processos judiciais ou administrativos; (v) danos e/ou extravio
dos produtos entregues para o serviço de Frete; entre outros,
deverão

ser

Profissional,

arcados
sem

que

única
a

e

exclusivamente

LOGGI

seja

de

pelo

Condutor

qualquer

forma

responsabilizada por esses eventos” [Doc. 03].

30.

Por aí se confirma, sem sombra de dúvida, a subordinação

jurídica dos condutores profissionais à LOGGI e a ausência de
quaisquer laivos de autonomia na prestação de serviço. A LOGGI
determina as regras e requisitos para o cadastramento – inclusão –
do condutor profissional em sua plataforma de tecnologia, mantém
esse cadastro em atividade e organiza a oferta de serviço de
transporte, conforme algoritmos e regramento definidos por seu
sistema de informática. Mas não é só isso.

31.

A LOGGI define, por meio de complexos algoritmos, o preço do

frete, promoções a clientes, descontos no valor de seus produtos e
premiações aos condutores profissionais. A LOGGI define, também, o
melhor trajeto, a duração do deslocamento, o número de paradas, o
tempo mínimo de espera na retirada e na entrega das mercadorias,
os protocolos a serem seguidos à risca etc.

17

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PRIMEIRO GRAU
Rua Cubatão nº 322 - 2º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04013-001 - Tel.: 3246-7000

32.

Para aquele condutor profissional que se habilitar ao serviço

LOGGI

PRO,

é

exigido,

ainda,

a

vinculação

a

um

Termo

de

Subcontratação de Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas com a
L4B [Doc. 11]. Além de inúmeras obrigações de meio e de resultado
impostas ao condutor profissional pela L4B, uma delas, por seu
caráter diretivo da prestação de serviço, salta aos olhos: “3.1.
Conforme pactuado entre as partes, o prazo máximo para entrega
das mercadorias será aquele estipulado pela CONTRATANTE
[L4B] quando da realização de cada entrega pelo CONDUTOR
PROFISSIONAL. 3.2. No caso de atraso na entrega das mercadorias
por

culpa

pagamento

exclusiva
de

do

CONDUTOR

eventuais

perdas

PROFISSIONAL,

além

do

e

favor

da

danos

em

CONTRATANTE, a CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato
a seu único e exclusivo critério”.

33.

É dizer, o controle do condutor profissional pelo grupo LOGGI se

espraia por todos os aspectos da prestação de serviço, inclusive em
seu núcleo mais importante – o tempo do frete – a descaracterizar
qualquer sorte de autonomia por parte do prestador. Ora, se o modo
e o tempo da prestação de serviço de transporte não são decididos
pelo motorista e sim pela empresa tomadora, resta evidente que a
relação jurídica aqui é de emprego e não de autonomia.
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34.

O curioso – para não dizer revelador – é que a LOGGI, antes de

imaginar criar sua empresa coligada L4B, firmava ela própria contrato
de prestação de serviços de transporte diretamente com seus
clientes. Cita-se, como exemplo, o contrato com a NS3. COM
INTERNET S/A (NETSHOES) celebrado em 06/08/2015, renovado em
06/08/2016 em seus exatos termos, no qual o objeto é, justamente,
a coleta, transporte e entrega, inclusive domiciliar, de mercadoria
e/ou produto [Doc. 12 – Contrato de Prestação de Serviços de
Transporte].

35.

E ainda, a LOGGI se responsabiliza junto a seus clientes de se

empenhar, com os “melhores esforços para que todas ordens de
serviços sejam atendidas pela rede de condutores profissionais
afiliados e para que tais serviços de entrega cumpram o prazo de
entrega

determinado

pela

plataforma,

pautada

na

quilometragem, no número de pontos (coletas e entregas), e a
depender das circunstâncias, do adicional de espera” [Doc. 13
– Aditamento ao Termos e Condições de Uso da Plataforma LOGGI
firmado com a empresa BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A
RESTAURANTES S/A em 03/07/2017].
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36.

Em resumo, a LOGGI compromete-se com o resultado final da

atividade e se obriga a cumprir o serviço de transporte contratado
com diversas obrigações de meio, ou seja, a LOGGI dita as regras do
jogo e o modo como a atividade deve ser executada, retirando
qualquer traço de autonomia por parte dos condutores profissionais.

VI

–

O

USO

DO

APLICATIVO

PELOS

CONDUTORES

PROFISSIONAIS

37.

O único traço de liberdade de que dispõem os condutores

profissionais é aceitar ou não a oferta de frete. Fora isso, a prestação
de serviço é controlada de cabo a rabo, com uma infinidade de
obrigações contratuais e rígidos protocolos a cumprir.

38.

Após a conclusão do pedido de frete pelo cliente/usuário da

LOGGI é gerado uma solicitação de serviço de frete chamada de
“ordem de serviço”. A ordem de serviço contém toda a descrição do
frete: valor, tempo, trajeto, dimensões da mercadoria, pontos de
parada dentre outros. No entanto, não há a informação para o cliente
da LOGGI de quem será o condutor profissional a realizar o frete,
uma vez que este ainda não foi definido, ou seja, o que se tem é que
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o

cliente

da

LOGGI

está

contratando

um

serviço

que

possui

características próprias definidas pela LOGGI e não o serviço de um
condutor profissional autônomo e específico. Aliás, repita-se mais
uma vez, ao cliente da LOGGI pouco importa quem irá presta o
serviço de frete, pois o produto contratado foi o transporte da
mercadoria de um ponto a outro. Em síntese, o tomador do serviço
de frete – o cliente da LOGGI – somente irá conhecer quem será o
CONDUTOR PROFISSIONAL após o aceite do frete na plataforma
LOGGI. Ou seja, para o tomador de serviços do frete, antes do aceite,
os dados de seu conhecimento são as DEFINIÇÕES DO SERVIÇO,
como valor de frete, distância, rota estimada, tamanho máximo da
carga e outros.

39.

Essa

ordem

de

serviço

em

aberto,

ainda

sem

dono,

é

transmitida aos condutores profissionais mais próximos ao local de
coleta do frete, por meio da plataforma LOGGI, conforme parâmetros
definidos pela LOGGI, jamais pelo condutor profissional. Vale dizer,
os condutores mais próximos do ponto A – local de retirada – são
acionados por alerta no celular através do aplicativo LOGGI.
40.

As informações transmitidas pela LOGGI sobre o frete aos seus

potenciais condutores e que aparecem na tela do celular são: (i) o
valor do frete; (ii) o percurso em Km; (iii) o deslocamento do ponto 0
21
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– local em que se encontra o condutor no momento – ao ponto A –
local de retirada da mercadoria ou documento; (iv) o tempo estimado
do frete; (v) o número de paradas; e (vi) os bairros de retirada,
paradas e entrega [Doc. 14 - Relatório de Inspeção].
[FOTO: Doc. 01.A]
41.

A LOGGI entende que a repassar a informação exata dos

endereços – local de retirada, pontos de parada e local de entrega –
iria confundir os condutores (confundir?!?) e julga, suficiente, “saber
o bairro é o nível de informação ideal para que o mensageiro tome a
decisão de aceitar ou não o serviço” [Doc. 14]. No frigir dos ovos, o
condutor faz uma aposta de risco, um tiro no escuro, pois não tem
conhecimento do local exato do ponto de retirada – ponto A – e pode
estar – ponto 0 – a quilômetros de distância do local. Ao contrário da
visão estreita da LOGGI, ter conhecimento pleno do frete e controle
de todas as variáveis é uma condição imprescindível para sugerir a
autonomia no serviço. Mas aqui, o condutor não decide nada e ainda
se submete a uma oferta de trabalho limitada em suas características
mais básicas: Qual o endereço exato do frete? Onde fica o local
de retirada e o local de entrega? Mas nada disso lhe é dito
previamente, para não confundir (sic) sua plena capacidade de
decidir com liberdade e conhecimento (sic).
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42.

Pois bem. Aceitando a oferta de frete e sendo selecionado pela

LOGGI – aqui, não necessariamente o primeiro a aceitar a ordem de
serviço

–,

possibilidade

o

condutor
de

recebe

negociação

em

ou

seu

celular,

estipulação

das

sem

qualquer

condições

do

transporte, todos as especificações do serviço a ser prestado: valor
do frete, local de retirada e de entrega – e pontos de parada entre o
local de retirada e de entrega, conforme a solicitação do cliente –, a
distância a ser percorrida, o tempo estimado, o trajeto sugerido. Em
outras palavras, o condutor profissional somente executa a tarefa,
mas não participa de nenhuma etapa da formulação do produto
oferecido pelo LOGGI a seu cliente, como seria de se esperar, se
fosse um trabalhador autônomo.
43.

Ainda sobre o controle da execução do trabalho, é importante

ter em mente que o condutor submete-se, obrigatoriamente, a
monitoramento de sua localização por meio de permissão no celular
ao utilizar o aplicativo LOGGI. Basta dizer que ao realizar o log-in no
aplicativo LOGGI, o condutor já se submete a monitoramento de sua
localização ainda que não esteja prestando serviço de transporte. Ao
aceitar o frete e ser selecionado pela LOGGI, o CONDUTOR submetese ao controle de localização tanto da LOGGI, quanto do cliente da
LOGGI, um acompanhamento do trabalho em tempo real e no espaço
23
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virtual.
44.

Há

possibilidade,

também,

de

alterações

no

frete,

como

acrescentar pontos de coleta, ou mesmo cancelamento do pedido do
frete, sem o consentimento do condutor profissional, tanto por
parte do cliente tomador do serviço do frete, quanto pela própria
LOGGI, prestadora do serviço de frete. Essas ocorrências inerentes ao
serviço de frete deveriam, em tese, ter a sua execução sendo
realizada de forma autônoma pelo condutor profissional. Mas aqui, o
condutor não decide nada, apenas cumpre ordens [Doc. 15 Relatório de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego].
VII – A PRECIFICAÇÃO DO FRETE – A LOGGI DECIDE O VALOR
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

45.

Por suas próprias palavras, ditas em audiência administrativa

com o MPT, “a LOGGI estabelece comissão ou taxa de uso de 20% do
valor do frete devido ao motofretista, percentual este descontado do
valor pago pelo cliente no momento do repasse ao motofretista, isto
é, o usuário paga o valor do frete para a LOGGI que repassa ao
motofretista descontando a sua comissão; há ainda uma taxa de uso
de 20% paga pelo usuário à LOGGI sobre o total do frete” [Doc. 08].
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Trocando em miúdos, a LOGGI ganha de cá e de lá, pois cobra de seu
cliente em percentual de 20% do valor do frete e abocanha uma
parte do valor do frete devido ao condutor, também em percentual de
20%.

46.

Os valores, portanto, são cobrados pela LOGGI de seus clientes

e repassados ao condutor que prestou o serviço de transporte, sendo
que a LOGGI retém uma parte do valor total. Um ponto essencial
para retirar do condutor a condição de autônomo é que o valor de seu
serviço NÃO é por ele determinado livremente. No caso concreto, o
valor do frete é imposto pelo algoritmo da LOGGI e resta ao condutor
aceitar ou não tal oferta de serviço pré-estipulada. De mais a mais, o
cliente da LOGGI não tem contato prévio com o motofretista ou
motorista prestador do serviço. Apenas quando a oferta de serviço é
aceita e o condutor é selecionado pela LOGGI que o cliente tem
conhecimento do nome do profissional que realizará o frete, mas,
aqui um detalhe importante, não tem qualquer contato com o
condutor a não ser na retirada e/ou na entrega do produto para
cumprir os protocolos – assinatura digital no celular do condutor na
retirada e na entrega do produto – determinados pela LOGGI. Aos
olhos do cliente, o condutor tem vínculo com a LOGGI, jamais com
ele

próprio.

Vale

dizer,

o

25
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motofretista/motorista da LOGGI, nunca do cliente. Para o cliente, é
irrelevante quem ou qual condutor irá realizar o transporte; o que lhe
importa é o serviço prestado pela LOGGI, conforme suas orientações
e rotinas.

47.

Tal qual um típico empregado, os condutores profissional da

LOGGI recebem sua remuneração mensal no oitavo dia útil do mês
subsequente.

48.

Vale

reforçar

que

a

precificação

do

serviço

de

frete

é

determinada, exclusivamente, pela LOGGI e, a depender do cliente 2,
formalizada através de proposta comercial [Doc. 16 – Proposta
Comercial endereçada pela LOGGI a DAFITI GROUP]. Isso significa
dizer que a LOGGI oferece o serviço de frete e decide o aspecto mais
importante do produto: o preço.

[FOTO: Doc. 01.B]
[FOTO: Doc. 01.C]
2

A L O G G I ma nt é m u ma á r e a d e ve nd a s e d e ma r ke t i n g p a r a a n e go c i a ç ã o d e

p r o d u t o s e sp e c i a l i z a d o s d e fr e t e p a r a d e t e r mi n a d o s c l i e nt e s e xc l u s i vo s .
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[FOTO: Doc. 01.D]
49.

Não se pode deixar de falar ainda de uma situação por demais

inusitada. De parte não ter direito a nada, nenhuma garantia social,
previdenciária ou tributária, estar submetido a controle total, não
decidir sobre coisa nenhuma e ter que seguir regras rígidas sobre o
modo de fazer ou executar a atividade, o condutor ainda tem que
suportar os ônus do negócio da LOGGI. Pois – pasmem! –, “o
inadimplemento do usuário importa no não recebimento do
valor devido ao motofretista, pois a relação jurídica se dá entre o
motofretista

e

o

usuário,

figurando

a

LOGGI

apenas

como

agenciador entre as partes; o risco do negócio, no caso, é do
motofretista” [Doc. 08].
50.

Em bom português, a LOGGI ganha por todos os lados; o

condutor profissional perde por todos os lados. Esse milagre da
multiplicação dos ovos é alcançado com uma fórmula simples:
negar a relação de emprego e transfigurar o empregado em
autônomo.
51.

Aqui, um paradoxo. A L4B é uma empresa de transporte de

mercadorias sem um único motorista ou motofretista contratado
formalmente como empregado. Para operar essa excentricidade, a
27
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L4B utiliza os condutores profissionais cadastrados no aplicativo da
LOGGI, a empresa controladora do grupo econômico e sua sócia
majoritaríssima. Por seu turno, a LOGGI se diz uma plataforma de
tecnologia e, nesse contexto, entende não ter qualquer relação
jurídica – de emprego – com os condutores cadastrados em seu
aplicativo. E conclui, atribuindo aos seus clientes – os usuários do
aplicativo LOGGI – uma relação jurídica contratual com esses
motoristas e motofretistas, um vínculo precário de prestação de
serviço autônoma de transporte. Por sua vez, os clientes/usuários
do aplicativo LOGGI sequer tem conhecimento ou relação prévia
com aquele profissional que realizou(ará) o serviço de transporte ou
frete, pois lhes importa, tão-somente, o resultado final, ou seja, a
entrega da mercadoria ao seu destinatário, ou melhor ainda, o
produto oferecido pela LOGGI e contratado pelos clientes/usuários
diretamente com a LOGGI: entregas/fretes por motoboy. Percebese, com muita nitidez, o argumento circular utilizado pela LOGGI, tal
qual uma espiral ou um círculo que sobe sem nunca conseguir se
tocar ou se acabar.
VIII – O SUPORTE DADO PELA LOGGI A SEUS CONDUTORES –
A

LOGGI

GARANTE

O

RESULTADO

PRODUTO CONTRATADO
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52.

A LOGGI oferece suporte não apenas aos clientes/usuários de

seu sistema de informática – aplicativo LOGGI –, mas também o
suporte à própria prestação de serviço de transporte, auxiliando e
resolvendo qualquer ocorrência não prevista ou fora do roteiro préestabelecido pelo aplicativo LOGGI entre o cliente e o condutor. Há,
nesse contexto, um setor da LOGGI exclusivo para que os clientes ou
os

condutores

possam

acionar

para

a

resolução

de

qualquer

eventualidade ou problema, um suporte realizado por atendentes da
LOGGI em tempo real chamado “Deu Ruim”.

53.

Na ocorrência de algum imprevisto com os condutores da

LOGGI há suporte oferecido por empregados da LOGGI, como nos
casos de furto, assalto, acidente de trânsito ou mesmo de ausência
do remetente, ocorrências inerentes ao serviço de frete que, em tese,
deveria ter a sua execução sendo realizada de forma autônoma pelo
condutor profissional.

54.

Os procuradores do trabalho signatários desta petição inicial

compareceram no escritório da LOGGI em Barueri/SP, local onde se
encontrava – atualmente, a LOGGI transferiu sua sede para a capital
paulistana – o setor de suporte [Doc. 14 – Relatório de Inspeção].
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55.

O sistema de suporte da LOGGI “Deu Ruim”, para atender seus

condutores profissionais e resolver qualquer ocorrência relacionada
ao frete, funciona da seguinte maneira: (i) o condutor solicita
atendimento por meio do aplicativo LOGGI em seu celular; (ii) o
atendimento é prestado por empregados contratados pela LOGGI;
(iii) após receber a solicitação de suporte, o atendente contata o
condutor por SMS, e-mail ou celular; (iv) em geral, as ocorrências
imprevistas envolvem endereço errado, remetente ou destinatário
ausente

e

problemas

mercadorias/documentos;

na
(v)

retirada

os

atendentes

ou
são

entrega

das

orientados

a

solucionar a ocorrência diretamente com o condutor; (vi) a partir da
solicitação de suporte pelo condutor, os atendentes devem solucionar
a ocorrência em até 5 minutos; (vii) esse prazo de atendimento
máximo é constantemente superado, conforme comprova a tela do
computador

de

um dos atendentes

entrevistados na

inspeção,

revelando atendimentos em aberto de mais de 20 minutos:

[FOTO: Doc. 01.E]

; e (viii) o atendente de suporte da LOGGI decide – poder de decisão
– o que o condutor deve fazer e o orienta sobre as rotinas e os
protocolos obrigatórios a seguir.
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56.

Para exemplificar, os procuradores do trabalho acompanharam

uma solicitação de suporte – pedido #6603435 – em que o
condutor havia chegado no local de entrega há 34 minutos e havia
pedido suporte há 27 minutos. O problema relatado era que o
destinatário do frete não atendia aos chamados em sua residência. A
atendente acionou os contatos que dispunha e o problema foi
resolvido

com

o

destinatário

apresentando-se

para

receber

a

mercadoria/documento. O condutor fez o check-in às 11h48 (chegada
no local de entrega) e a solução ocorreu às 12h26, hora precisa em
que o condutor fez o check-out, acionando o atalho “FUI” em seu
celular, o que significa a finalização do frete.

57.

Esses são, em linhas gerais, os serviços prestados pela LOGGI a

seus clientes: transporte de mercadoria e controle total da execução
do serviço.

IX – O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E A CONCLUSÃO DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

58.

Em exaustivo, substancioso e brilhante trabalho de fiscalização,
31
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os auditores-fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego chegaram as
seguintes conclusões que, por sua força de argumentação, merecem
ser transcritos literalmente, ressalvado todos os créditos àquela
equipe de fiscalização (Doc. 15]:

“A LOGGI TECNOLOGIA LTDA. não realiza, portanto, somente o
processamento dos dados, mas define os parâmetros de
processamento, aufere os resultados e detém o controle de
toda operação, ou seja, além da organização dos dados a
LOGGI TECNOLOGIA LTDA. toma decisões na esfera negocial
da atividade de fretes que são anteriores e posteriores a este
processo. Ademais, a LOGGI oferece um produto determinado
criado por ela próprio: serviço de transporte de mercadoria
através do uso de aplicativo de tecnologia. A novidade aqui é o
uso da plataforma de tecnologia. No mais, a atividade de
transporte de mercadorias é executada por motoristas e/ou
motofretistas, por ordem e sob a supervisão da LOGGI. Há
todo um roteiro, um protocolo de recebimento – local de
retirada – e entrega – local de entrega –, uma rotina de
trabalho a ser seguida. Além disso, a LOGGI que determina o
valor

do

frete,

aqueles

motofretista

que

receberão

os

chamados (acionados com alerta por aplicativo de celular da
oferta de serviço), a distância a ser percorrida ou o melhor
trajeto, o tempo estimado nos deslocamentos, o tempo de
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espera máximo, a concessão de descontos e premiação, o tipo
e as dimensões do baú da motocicleta, a fim de comportar o
volume máximos das mercadorias que o serviço LOGGI se
dispões a transportar, conforme os contratos firmados pela
LOGGI com seus clientes, e oferece suporte aos clientes e aos
motofretistas

em

caso

de

ocorrências

não

previstas

ou

qualquer problema relacionado ao transporte da mercadoria.
Conclui-se, assim, que a empresa LOGGI TECNOLOGIA LTDA.
não é uma mera plataforma tecnológica. Muito menos uma
agenciadora ou intermediadora de negócios entre clientes e
profissionais autônomos.
Na realidade a LOGGI TECNOLOGIA LTDA. é uma empresa de
serviços de entregas/fretes.
É possível chegar a essa conclusão, ao considerarmos os
seguintes pontos:
empresa

de

a LOGGI TECNOLOGIA LTDA. não é uma

tecnologia

da

informação.

Na

realidade

a

plataforma LOGGI é uma parte da estrutura de sua atividade
econômica principal, devendo ser considerada sua atividade
secundária; essa assertiva decorre do fato da empresa LOGGI
TECNOLOGIA
empresa

de

LTDA.

encontrar-se

entregas/fretes,

organizada

com

equipe

como
de

uma

vendas,

propaganda e marketing, suporte ao usuário, todos voltados à
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operação
clientes

de
são

entregas/fretes;
serviços

de

os

produtos

entregas,

não

ofertados
tendo

aos
como

característica o serviço de agenciamento; isso fica muito claro
no momento anterior ao aceite do serviço, uma vez que ao
cliente é oferecido um produto com características próprias
definidas pela LOGGI TECNOLOGIA LTDA., inclusive preço,
rota, tamanho máximo de mercadoria e tempo estimado e,
somente após a conclusão do pedido, é que o cliente conhece e
pode entrar em contato com o trabalhador; em que pese
considerar os condutores profissionais como trabalhadores
autônomos, o que ocorre na realidade é que a empresa LOGGI
TECNOLOGIA LTDA. dirige, monitora, controla e organiza todo
o serviço de frete, incluindo: 1. os parâmetros inseridos no
algoritmo da plataforma, como critérios de atribuição dos
serviços e de precificação do trabalho; 2. os critérios de tipos
de equipamentos como tamanho do baú de carga e de
qualidade de bolsa de acondicionamento de alimentos 3. os
critérios de tipo de pagamento e critérios de prazo de repasse
dos pagamentos; 4. os critérios de monitoramento e de
alteração do produto ofertado, antes e durante a realização do
serviço; 5. os critério de admissão e de desligamento da
plataforma dos profissionais; 6. os critérios de oferecimento de
descontos, de promoções e de premiações; 7. os critérios de
captação de clientes e critérios de pactuação de contratos
especiais com grandes clientes;
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Assim, o trabalho considerado pela LOGGI TECNOLOGIA LTDA.
como “autônomo” poderá ser monitorado, alterado, precificado
e

até

caminho

a ser

seguido

pelo

condutor

profissional

autônomo indicado, de forma unilateral pela empresa LOGGI
TECNOLOGIA LTDA., e além disso há procedimentos específicos
quando há alguma ocorrência ou anormalidade no serviço
autônomo prestado;
De todo o exposto, conclui-se que A LOGGI TECNOLOGIA
LTDA. é uma empresa de entregas rápidas e, portanto, a sua
constituição formal deverá ser alterada para esse tipo de
atividade.

59.

Nada mais precisaria ser dito! Mas é importante, agora,

desembaraçar, como um novelo de lã, a relação jurídica mantida pela
LOGGI com seus condutores profissionais e apontar, um a um, os
pressupostos e requisitos do vínculo de emprego.

X – DA ATUALIDADE DO TEMA: AS TRANSFORMAÇÕES DO
MERCADO

DE

TRABALHO

E

O

PLATAFORMAS DIGITAIS
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60.

O mundo produtivo contemporâneo, especialmente a partir do

amplo processo de reestruturação produtiva e tecnológica decorrente
das crises enfrentadas pelo sistema capitalista nas décadas de 60 e
70, vem passando por modificações nas formas de organização e
controle da força de trabalho, atentas às oscilações da demanda, às
exigências de qualidade e à diminuição de custos, características
provenientes de uma nova fase de competitividade internacional, com
o objetivo de recuperar o ciclo de expansão do capital.

61.

Diversas

experiências

de

gerenciamento

de

produção

ocorreram, nesse período, como o modelo japonês, cujos paradigmas
preconizavam uma produção mais diversificada e flexível, exigindo
um novo patamar de qualidade e produtividade e influenciando
inúmeras tentativas de reorganizar o trabalho ao redor do mundo.

62.

Na atualidade, as transformações do capital chegaram à era da

financeirização e mundialização em escala global, introduzindo uma
nova

divisão

internacional

do

trabalho

caracterizada

pela

intensificação dos níveis de precarização e informalidade. Assim, sob
comando e hegemonia do capital financeiro, as empresas buscam
garantir seus altos lucros exigindo e transferindo aos trabalhadores a
pressão

pela

maximização

do

tempo,
36
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produtividade, redução dos custos, como os relativos à força de
trabalho, o que exige a “flexibilização” crescente dos contratos de
trabalho.

63.

Dentro desse contexto é que se encontra o trabalho ofertado

em plataformas digitais, nova modalidade de trabalho que combina
mundo digital com sujeição completa aos ideários e à pragmática das
corporações. Nessa modalidade, os trabalhadores ficam à disposição
esperando uma chamada. Quando a recebem, ganham estritamente
pelo que fizeram, nada recebendo pelo tempo que ficaram à
disposição.

64.

Os trabalhadores são transferidos para a informalidade, através

da eliminação de vínculos empregatícios. Eliminam-se, assim, os
direitos e proteções do trabalhador, que antes eram contratados
formalmente segundo as disposições do trabalho da categoria de
motofrete e condutores profissionais, no caso dos trabalhadores dos
presentes

autos,

possuindo

os

e

riscos

hoje
e

são

custos

microempreendedores
do

subordinados ao empregador.
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65.

Ao

mesmo

tempo

em

que

se

eliminam

os

direitos

dos

trabalhadores, esta nova modalidade de trabalho também utiliza a
força de trabalho na exata medida das demandas do capital; tem-se
o trabalhador disponível e a possibilidade de utilizar seu trabalho
remunerando-o (de forma rebaixada) apenas de acordo com o que
produz. Trata-se, portanto, de um movimento bem consolidado de
utilização da força de trabalho em um modo just-in-time, sem a
contrapartida de qualquer direito, proteção ou garantia.

66.

Nesta nova forma de organização do trabalho, eliminando-se os

vínculos

empregatícios,

o

trabalhador

transforma-se

em

“empreendedor”, que no entendimento de Ricardo Antunes seria uma
mescla de “burguês-de-si-próprio e proletário-de-si-mesmo“3, pois o
controle e a subordinação do trabalho estão mantidos nas
mãos

da

empresa.

Trabalhadores

tornam-se

trabalhadores

autônomos, que oferecem seus serviços de acordo com as demandas
do mercado. Ao mesmo tempo, fazem o gerenciamento sobre o seu
próprio tempo de trabalho, a intensidade e duração que dedicam à
atividade. Ou seja, trata-se de uma forma de subordinação
obscurecida, na qual o trabalhador parece ter total liberdade
sobre

3

seu

trabalho.

Contudo,

Antunes, Ricardo. O privilegio da servidão.
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estabelecidos pela empresa para controle do trabalho, define,
controla e estimula a produtividade do trabalhador.

67.

O que se enxerga de fato é que os trabalhadores estão

disponíveis
precariedade

indefinidamente
total,

com

para

o

supressão

labor,
total

em
de

um

todos

regime
os

de

direitos

trabalhistas vigentes, uma vez que perderam o estatuto da
contratualidade e passaram da condição de trabalhadores com
carteira

assinada

para

a

de

empregados

sem

carteira,

excluindo-os do acesso aos acordos e convenções coletivas da
categoria, além dos direitos garantidos aos que possuem
vínculo formal de trabalho.

68.

Portanto, necessário um novo olhar sobre essas novas

formas de contratação, cuja interpretação para se realizar o
enquadramento

real

deve

ser

norteada

pelos

princípios

da

Declaração de Filadélfia (OIT), que afirma que o “trabalho humano
não é uma mercadoria” e que a pobreza, onde quer que exista,
constitui um perigo para a prosperidade de todos. Desse modo,
nos termos da declaração, a luta contra a necessidade deve ser
conduzida com uma energia inesgotável por cada nação pelo
qual os representantes dos trabalhadores e dos empregadores,
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colaborando em pé de igualdade com os dos governos, participem em
discussões livres e em decisões de carácter democrático tendo em
vista promover o bem comum.

69.

Para Ricardo Antunes4, esta lógica precisa ser imediatamente

confrontada e obstada, pois, do contrário, estes trabalhadores se
encontrarão em uma realidade triste e trágica: “oscilarão entre o
desemprego

completo

e,

na

melhor

das

hipóteses,

a

disponibilidade para tentar obter o privilégio da servidão”.

70.

As empresas rés, nesse contexto, apresentam-se ao mundo

como meras mediadoras entre a oferta de trabalho e a procura de
serviços. No entanto, organizam e dirigem a prestação do
trabalho, permitindo um gerenciamento do trabalho eficaz e
onipresente sobre o trabalhador, com mapeamento da sua
produtividade e desempenho avaliado constantemente pela
empresa. A empresa realiza a mediação, define os ganhos dos
motoristas, recebe porcentagem sobre seu trabalho, assim como
detém os meios para que este encontro aconteça. É ela que define e
tem o poder de definir os critérios de avaliação sobre o desempenho
e a produtividade do trabalhador.
4

Obr. Cit. Pag. 34.
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71.

No caso dos autos, a LOGGI, por meio de sua plataforma

digital, consegue monitorar a rotina de todos os seus trabalhadores
por meio da coleta de dados via smartphone, bem como traçar o
perfil de cada um de seus trabalhadores sob praticamente quaisquer
aspectos ligados ao trabalho. O trabalhador, uma vez “logado”,
permitirá que o sistema colete uma série de informações com o
objetivo de estudar o seu comportamento e as relações de trabalho,
como,

por

exemplo,

monitoramento

dos

períodos

em

que

o

trabalhador se ativa e desativa no sistema; os locais onde aguarda os
chamados; os perfis de corrida que aceita e recusa; os valores
auferidos e se possui uma meta mínima e máxima diária de trabalho;
e, a partir disso, consegue estimar o seu grau de dependência
econômica;

se

o

trabalhador

realiza

corridas

de

outros

clientes/empresas que não a LOGGI durante o período em que estiver
“logado”; consegue verificar para onde esse trabalhador se desloca
nesses períodos e deduzir para quem trabalha, além de fazer
checagens de dias e horários mais frequentes. Além disso, a LOGGI
monitora o tempo de corrida, o tempo de espera e o tempo de
entrega. Através da avaliação dada pelo cliente (quantidade de
estrelas), faz o monitoramento da qualidade do serviço prestado.
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72.

Por outro lado, a LOGGI também consegue, por meio da

plataforma digital, traçar o perfil de cada um de seus clientes, uma
vez que tem acesso às seguintes informações: (i) o número de
chamados que o cliente costuma solicitar; (ii) os pontos de coleta e
os pontos de destino, a frequência de coleta e/ou recebimento nesses
pontos, os tipos de entrega, os valores médios, os dias e horários
mais solicitados e os dias e os horários menos solicitados; e (iii) o
tempo médio de espera que o cliente costuma aguardar e o tempo
médio de abandono caso nenhum condutor aceite- a corrida. Além
disso,

poderá

comparar

com

outros

dados

do

mercado,

do

consumidor, da política e das finanças etc.

73.

Com o perfil do cliente e o perfil dos trabalhadores e, podendo

fazer a análise de qualquer parâmetro de comportamento em sua
base de dados, a LOGGI consegue não apenas identificar, como
também estatisticamente prever onde haverá falta ou excesso de
trabalhadores

para

atendimento

dos

clientes,

manipular

esse

mercado a seu favor e, principalmente, fazer tudo isso com a
imposição de parâmetros de precificação e de produto.

74.

A parametrização desses dados pode ser feita praticamente de

forma imediata, pois o algoritmo faz cálculos volumosos, rápidos e
42
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precisos, e a plataforma coleta dados de forma on line. Assim,
qualquer desbalanceamento nesse “mercado” pode ser contornado de
forma rápida e precisa. Veja-se, por exemplo, que a plataforma
possui aplicações de monitoramento on line, como o “orwell”, em que
a equipe de suporte tem acesso a todos os processos que ocorrem
simultaneamente

na

plataforma

e

o

“war-room”,

que

possui

ferramentas de geração de relatórios customizados.

75.

A LOGGI gerencia o seu negócio, definindo, aparentemente,

estruturas que permitem ao trabalhador que este possua uma
margem de discricionariedade quanto ao emprego de sua forçatrabalho, permitindo que recuse chamadas ou até mesmo que fique
inativo na plataforma de acordo com a sua conveniência, mas
concorrendo com outros trabalhadores e sempre sob o controle do
algoritmo. Diz-se aparentemente porque no caso de eventuais
desvios ou fatos inesperados nesse mercado, o algoritmo sinaliza
para

que

a

matriz

de

decisão

da

empresa

corrija

o

desbalanceamento, via alteração de parâmetros na aplicação.

76.

Dessa forma, como o controle da massa de trabalhadores para

a realização de atividade econômica será sempre necessário, neste
43
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novo regime, a organização do trabalho – e consequentemente o seu
controle – apresenta-se de forma diferente: é a programação por
comandos, expressa em algoritmos. O algoritmo, segundo Yuval
Harari:

“... é um conjunto metódico de passos que pode ser usado
na realização de cálculos, na resolução de problemas e na
tomada de decisões. Não se trata de um cálculo específico,
mas do método empregado quando se fazem cálculos.5

77.

A programação antecipada das ordens traduzida em uma

plataforma informática condiciona a ação do trabalhador de modo
suficiente

a

parâmetros

assegurar
que

a

prestação

interessam

ao

de

serviços

empregador.

conforme

os

Portanto,

a

supervisão/vigilância se objetiva e se oculta dentro da própria
plataforma

de

prestação

dos

serviços.

A

ausência

de

comandos pessoais e frequentes expressos pela figura de um
supervisor gera a falsa impressão de que o trabalhador goza
de plena autonomia, quando, ao contrário, a autonomia é

HARARI, Yuval Noah. Homo Deus. Uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia
das Letras, 2016, p. 91.
5
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mitigada

e

condicionada

pelos

parâmetros

previamente

desenhados na plataforma.6

78.

A

direção

por

objetivos,

a

partir

da

programação,

da

estipulação de regras e comandos preordenados e mutáveis pelo seu
programador, exige do trabalhador a capacidade de reagir em tempo
real aos sinais que lhe são emitidos para realizar os objetivos
assinalados pelo programa.7 Os trabalhadores, nesse novo modelo,
devem estar mobilizados e disponíveis à realização dos objetivos que
lhe são consignados. Como consequência desse modelo de gestão,
verifica-se a supressão principalmente dos níveis intermediários de
supervisão e mando em todos os setores, como, por exemplo, no
setor

bancário

em

que

gerentes

têm

sido

substituídos

por

trabalhadores de telemarketing menos qualificados, que somente
transmitem aos clientes as informações repassadas pelo sistema.

79.

A parcela de autonomia ao trabalhador – essa liberdade –,

portanto, é refreada pela programação, pela incidência do algoritmo.

6
7

Ob. Cit, p. 354.
Ob. Cit., p. 355.
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80.

A

empresa,

condutores

a

se

através

da

deslocarem

Plataforma
para

Digital,

áreas

com

estimula

maior

os

demanda,

oferecem prêmios para que que os condutores aceitem todas as
corridas e permaneçam o maior tempo possível trabalhando. Trata-se
de uma forma de manter o atendimento aos clientes o mais amplo
possível.

81.

No

caso

escritórios)

e

fiscalização

dos
LOGGI

serviços
PRESTO

constatou

LOGGI

JÁ/CORP

(atendimento

que

a

Loggi

a

(atendimento

a

restaurantes),

a

indica

aos

seus

trabalhadores os horários de grande demanda, conforme pode
ser

verificado

no

vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=48Z6uJ53Mkw:

[FOTO: Doc. 01.F]
Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=48Z6uJ53Mkw (Quer faturar
mais com a Loggi? Simples! Loggi Presto!)
(Gráfico extraído do relatório da GRTE)

82.

Além da previsibilidade desses horários, a LOGGI encaminha

mensagens de SMS para estimular os trabalhadores a se deslocarem
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para certos pontos, a repreender trabalhadores que não realizam
determinados tipos de corrida, além de oferecer os mais diversos
tipos de prêmios entre bônus e brindes. Veja o exemplo das
mensagens enviadas conforme tela de smartphone:
[FOTO: Doc. 01.G]
I-

Tela de smartphone: sistema envia 3 avisos no dia com premiação do

serviço Loggi Presto nos horários de 11h36, 17h17 e 21h44.

83.

O gerenciamento da atividade é explicado de forma detalhada

pelo Auditor Fiscal (Doc. 15):

Às 11h36, provavelmente com a queda do volume de
chamados do serviço LOGGI JÁ/CORP (atendimento a
escritórios), a LOGGI TECNOLOGIA LTDA envia aos seus
trabalhadores uma mensagem SMS estimulando-os a se
deslocarem para os clientes que utilizem o serviço LOGGI
PRESTO (restaurantes, delivery de comida), uma vez
que está próximo do horário de pico deste serviço e
provavelmente a PLATAFORMA tenha identificado déficit
de

trabalhadores

próximos

aos

locais

de

entrega,

levando assim a “disparar” a informação a todos os
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trabalhadores.
Assim, parte dos trabalhadores se deslocam para as
proximidades dos restaurantes e realizam o trabalho. À
medida

que

os

pedidos

de

delivery

caem,

os

trabalhadores retornam às proximidades dos escritórios,
para atendimento do LOGGI JÁ/CORP, que volta a
crescer após passado o horário de almoço.
Às 17h17 ocorre o mesmo fato, com o fechamento do
horário comercial, os chamados para o serviço LOGGI
JÁ/CORP cai e os chamados LOGGI PRESTO voltam a
subir, com a empresa novamente “convocando” os
trabalhadores com a mensagem da premiação.
Por volta de 21h44, com o risco dos trabalhadores de
retornarem às suas casas, a LOGGI TECNOLOGIA LTDA,
novamente

envia

novamente

um

chamado

com

a

notificação do bônus, com o objetivo de manter os
trabalhadores até o final do expediente dos clientes.

[FOTO: Doc. 01.H]

Veja que novos clientes são anunciados via mensagem
SMS

para

aguardarem

que

incentivem

próximos
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ressaltar que o Burger King possui contrato com a
LOGGI

TECNOLOGIA

LTDA.

e

não

com

o

trabalhador, de modo que o trabalhador ficará
próximo do cliente mas deverá se sujeitar às
condições da PLATAFORMA para conseguir serviço.

84.

Além

disso,

são

oferecidos

incentivos

quando

existe

possibilidade de redução de condutores profissionais disponíveis
(ocorrência de chuva, por exemplo), de forma a adequar a oferta
de entregas com a força-trabalho dos condutores:
[FOTO: Doc. 01.I]
[FOTO: Doc. 01.J]

85.

As rés controlam, ainda, os tipos de corrida que são aceitas

pelos motoristas, enviando notificações como a inserida logo abaixo:
[FOTO: Doc. 01.K]

86.

A fiscalização do trabalho também constatou incentivos em

forma de brindes, como no caso abaixo, em que há uma premiação
de uma JAQUETA LOGGI para os trabalhadores que efetivarem o
mínimo de 190 entregas no período de 18/08/2017 a 18/09/2017.
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[FOTO: Doc. 01.L]

87.

Conforme exposto no Relatório de Fiscalização, essa premiação

foi direcionada aos novos trabalhadores que foram cadastrados em
agosto de 2017, uma vez que houve um grande número de
admissões neste mês. O objetivo era estimular o novo funcionário a
colaborar com a empresa e, também, uma forma de manter a
PLATAFORMA em equilíbrio de oferta e de demanda, uma vez que foi
no mês de agosto que houve a alteração do valor mínimo praticado
pelo produto LOGGI JÁ/CORP, que reduziu de R$ 18,00 para R$
12,00, com muitos trabalhadores descontentes com essa nova
precificação.
88.

Assim, novos trabalhadores estariam, em tese, mais aptos a

aceitarem a corrida no valor de R$ 12,00 do que aqueles que tinham
R$ 18,00 como patamar mínimo, ainda mais com incentivos para
tanto.

89.

Portanto, a análise de todos esses elementos evidencia que a

LOGGI, através da sua Plataforma Digital, dirige, monitora, controla e
organiza todo o serviço de frete, que constitui o objeto de sua
atividade empresarial. Os condutores profissionais são, assim,
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trabalhadores que executam a sua atividade empresarial.

90.

Por isso é importante centrar menos a análise na questão do

desenvolvimento tecnológico e mais nas condições de trabalho, que
são

estruturantes

para

que

esta

modalidade

de

trabalho

em

plataformas digitais se firme como processo significativo nas relações
de trabalho. Por esta perspectiva, as plataformas digitais funcionam
como uma espécie de catalizadoras deste autogerenciamento de si e
adesão às formas precárias e pouco reguladas de trabalho.

91.

Em uma perspectiva mais ampla, se o trabalho por meio das

plataformas digitais não for interpretado conforme os princípios que
norteiam a declaração de Filadélfia, teremos um novo passo na
flexibilização do trabalho, como um vetor de informalização e de
eliminação de vínculos empregatícios.

92.

Postas estas premissas, passa-se a analisar os requisitos da

relação de emprego.
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XI – DOS ELEMENTOS FÁTICOS-JURÍDICOS DA RELAÇÃO DE
EMPREGO.

VISÃO

ESTRUTURAL

DO

EMPREENDIMENTO

ECONÔMICO

93.

A

Constituição

Federal

de

1988

sedimentou,

no

plano

constitucional, os primados consagrados pela legislação trabalhista. A
adoção de elementos constitucionais sócio-ideológicos, já manejados
na Carta de 1934, contribuiu, indubitavelmente, com a manutenção
dos cânones tuitivos, revigorando o trabalho do Poder Legiferante,
consolidado inicialmente em 1943.

94.

À luz do artigo 7º da Constituição Federal, que tece verdadeiras

especificidades tocantes ao direito laboral, o dispositivo demonstra a
preocupação do Constituinte com a inconteste hipossuficiência dos
obreiros, razão insuperável da amplitude das normas protetivas a
eles outorgadas.

95.

Portanto, a orientação constitucional não deixa dúvidas de que

o Direito do Trabalho é e deve ser regido pelo Princípio da Proteção
do Trabalhador, ou seja, trata-se de “... um direito especial, que se
distingue do direito comum, especialmente porque, enquanto o
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segundo supõe a igualdade das partes, o primeiro pressupõe uma
situação de desigualdade que ele tende a corrigir com outras
desigualdades. A necessidade de proteção social aos trabalhadores
constitui a raiz sociológica do Direito do Trabalho e é imanente a todo
o seu sistema” 8.

96.

Porque o Direito do Trabalho é, e deve ser, especial? Porque

nasce e se justifica para a tutela dos trabalhadores considerados
hipossuficientes, oprimidos, porque a única coisa que têm para
oferecer é a força de trabalho ao capitalista que detém os meios de
produção e o know how.

97.

Consentânea com a matriz constitucional, a Consolidação das

Leis do Trabalho inaugura seu texto estabelecendo os requisitos que
envolvem a relação de emprego, revisitando o tema no art. 442. Os
caputs dos artigos 2º e 3º da CLT encerram minudências que,
ocorrentes, deflagram o vínculo empregatício. Aquele, quando define
o empregador, indicando, outrossim, o caráter intuitu personae
conducente à prestação dos serviços; este, na medida em que
concebe a figura do empregado, determinando os pressupostos
necessários para que o liame se configure. E no parágrafo único do
8

Arnaldo Sussekind In Instituições de Direito do Trabalho, 15ª ed.,1995, Ed. LTr
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art. 6º, expressamente prevê que o trabalho a distância ou em
domicílio não impede o reconhecimento do vínculo empregatício,
equiparando

os

meios

telemáticos

e

informatizados

de

comando, controle e supervisão, para fins de subordinação
jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e
supervisão do trabalho alheio.

98.

É o que se extrai da redação dos citados dispositivos celetistas:

“Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços.
(...)
Art. 3º. Considera-se empregado toda pessoa física
que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.” (grifos nossos)
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
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de emprego.

(Redação dada pela Lei nº 12.551, de

2011)
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. (Incluído
pela Lei nº 12.551, de 2011)

99.

Assim, se o contrato de trabalho, na dicção do artigo 442 da

CLT, "é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de
emprego", sempre que, numa relação entre duas pessoas, estiverem
presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, haverá uma
relação de emprego e sua forma jurídica: um contrato de trabalho,
com as consequências dele decorrentes.

100. Isso significa que o contrato de emprego pode estar presente
mesmo quando as partes dele não trataram ou quando aparentar
cuidar-se de outra coisa. O que importa, para o ordenamento
jurídico, é o fato e não a forma com que o revestem: daí que o
contrato de trabalho pode ser inclusive tácito, bastando estarem
presentes, de fato, os seus requisitos, para ser reconhecido e
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declarado.

101. É o princípio da primazia da realidade que significa que em caso
de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de
documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é,
ao que sucede no terreno dos fatos.

102. E, em virtude da imperatividade das normas trabalhistas,
decorrentes da natureza de ordem pública, aquela incidência dar-se-á
ainda que não acordada expressamente, ainda que não pretendida
pelas partes, pois que inderrogáveis e irrenunciáveis. Por isso é que o
artigo 9º da CLT decreta a nulidade de pleno direito dos “atos
praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a
aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação”9.

103. Segue,
característicos

assim,
do

a

vínculo

análise

dos

empregatício

elementos
em

fático-jurídicos

especial

no

que

o

distingue do trabalho autônomo, no qual querem as rés enquadrar
seus trabalhadores, cuja mão de obra é utilizada sem registro na
CPTS e mediante pagamento pelo número de entregas realizadas.
Abdala, Vantuil, in “Terceirização: Atividade-fim e atividade- meio – Responsabilidade
Subsidiária do tomador do Serviço”, Revista LTr 60-05/587
9
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104. Além

da

demonstração

do

vínculo

empregatício

entre

os

condutores profissionais e a empresa LOGGI, o MPT pretende
demonstrar a fraude perpetrada, vez que a estrutura empresarial
está contaminada pelo abuso de direito, que é a contratação de
trabalhadores de trabalhadores autônomos para a realização de
atividades inseridas dentro da organização estrutural da empresa.

(a) Da Pessoalidade

105. Um dos elementos da relação de emprego é a pessoalidade que
conceitua que no vínculo empregatício a prestação do trabalho é feita
pela pessoa natural, onde há efetivo caráter de infungibilidade. Desta
forma, é vedada a substituição intermitente do trabalhador por outro
trabalhador ao longo da concretização dos serviços pactuados. A
exceção a esta regra é a substituição propiciada com o consentimento
por parte do empregador, onde não se afasta a pessoalidade com
relação ao trabalhador original.

106. No caso dos autos, os serviços prestados pelos condutores
profissionais são realizados com PESSOALIDADE, empreendidos por
57
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pessoa física de forma intransferível e indelegável a terceiros.

107. O cadastro na plataforma LOGGI é feito por pessoa física, que,
dentre outros requisitos, deve também comprovar a inscrição no
CNPJ na condição de MEI10, com CNAE específico. Somente após
finalizado o cadastro, atendendo a todas as exigências, é que a
LOGGI autoriza o condutor a “baixar o aplicativo”.

108. O MEI possui autonomia e total controle do empreendimento,
especialmente na determinação do valor de seus produtos e serviços,
diferentemente do observado na contratação dos motoristas
profissionais pela LOGGI, que deve se sujeitar a uma tabela de
precificação fixada por esta empresa, conforme já exposto
anteriormente.

10

O cadastro como microempreendedor individual (MEI) consiste numa modalidade

empresarial criada pela Lei Complementar 128/2008 e inserida na Lei Geral da Micro e
Pequena

Empresa

(Lei

Complementar

123/2006),

com

objetivo

de

facilitar

formalização da atividade de pequenos empreendedores, tais como
sapateiros,

carpinteiros,

manicures,

cabeleireiros,

costureiras,

a

camelôs,

salgadeiras,

quitandeiros, açougueiros, verdureiros, e mecânicos, entre outros, que trabalham por
conta própria e risco.
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109. A pessoalidade da contratação é igualmente observada no item
3.2 dos “Termos e Condições de Uso da Plataforma LOGGI e da
Prestação de Serviços de Cobrança e Informações Cadastrais –
CONDUTOR PROFISSIONAL”, ou simplesmente “T&C” [Doc. 03]. O
referido item diz o seguinte:

3.2.

O

Condutor

Profissional

é

inteiramente

responsável por todo e qualquer ato praticado no
uso da Plataforma Loggi que ocorrerem em seu
login

e

senha.

O

Condutor

Profissional

se

compromete a não fornecer seus dados de
acesso à Plataforma a ninguém e bem como não
conceder o uso de seu veículo durante a realização
da

ordem

de

serviço

plataforma,

uma

vez

concedida

possui

contratada
que

caráter

a

através

licença

da

pública

intransferível

por

força da legislação vigente, sob pena de apuração
da

responsabilidade

eventuais

perdas

e

legal
danos

cabível,
cabíveis

cobrança
e

de

imediata

exclusão do cadastro na plataforma. (grifos nossos)

110. Observa-se, assim, a contratação de pessoa física, com intuitu
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personae, observado que somente esta pode e deve executar sua
obrigação. Em outras palavras, não é permitido ao motorista ceder
sua conta do aplicativo para que outra pessoa não cadastrada e
previamente autorizada realize as entregas. Importante mencionar
que

a

legislação

faculta

ao

MEI

a

contratação

de

um

único

empregado, direito esse que é afastado pela LOGGI, pois somente o
titular

do

CNPJ,

de

forma personalíssima,

pode

fazer

uso

da

plataforma.

111. Observa-se, também, que o motorista profissional deve
possuir conta bancária “de sua titularidade”, concluindo-se
que a contraprestação pelo serviço prestado ocorre em favor
da pessoa física, e não da pessoa jurídica. Somente é possível o
pagamento em conta de pessoa jurídica se o titular do cadastro for o
mesmo titular da inscrição no CNPJ na forma de MEI ou ME, de forma
que prevalece o pagamento efetuado de forma personalíssima.

112. Vale ressaltar, ainda, que as empresas clientes, possuem
contrato com a LOGGI e não com o trabalhador, considerado
“empresário”.
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113. A empresa tenta desqualificar a caracterização da pessoalidade
alegando que o cadastro e acesso dos condutores no aplicativo, com
dados pessoais, é necessário por questões de segurança para o
cliente e para o próprio condutor, já que garante que os valores dos
serviços sejam repassados corretamente, com a emissão de notas
fiscais, recibos, notas de débito etc.

114. Aduz ainda que a escolha do condutor para determinado serviço
de entrega é feito de forma aleatória pelo sistema de software,
levando em consideração a sua proximidade do ponto de coleta do
material a ser transportado. Não haveria, pois, escolha de motoristas,
até porque esses são livres para aceitar ou recusar o serviço.

115. Ocorre que a pessoalidade no caso concreto deve ser observada
de acordo com essa nova dinâmica de trabalho.

116. É que toda a atividade empresarial está estruturada a partir da
disponibilidade de uma massa de condutores, à disposição, que
disputam as ofertas de trabalho nos pontos de serviço e regiões com
maior necessidade de entregas.
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117. Quando o trabalhador é “escolhido” para o serviço, não pode
haver

transferência

dessa

atividade,

que

será

minuciosamente

direcionada e controlada pelo aplicativo até sua finalização.

118. Registra-se

que

não

se

pode

confundir

a

impessoalidade

acentuada na relação CONDUTOR/USUÁRIO, com a pessoalidade
marcante entre CONDUTOR/LOGGI. Para a LOGGI, conforme já
exposto, o CONDUTOR é simplesmente insubstituível.

119. Outrossim, a contratação de uma massa de mão de obra, sem
vínculo

empregatício,

sem

direitos

mínimos

garantidos,

diuturnamente disponível, camufla a pessoalidade, sobretudo pela
natural disputa, rotatividade e concorrência por serviço que se
desencadeia entre os condutores.

120. Aliás,

essa

contratação

em

massa

sem

quaisquer

responsabilidades jurídica é a maior vantagem comparativa do
serviço de frete por meio de aplicativo!

121. Resta

evidente,

assim,

que

os

motoristas

apenas

constituíram empresa na condição de MEI para viabilizar seu
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cadastro na plataforma virtual e conseguir trabalho. Contudo,
esta exigência constitui apenas uma tentativa formal de ocultar
o vínculo de emprego, de mudar a realidade dos fatos.

(b) Da Não-Eventualidade

121. Outro elemento que compõe a relação de emprego é a nãoeventualidade, ou seja, as prestações de serviços são de natureza
não-eventual. Cabe ressaltar que não se configura como trabalho
eventual aquele que se fraciona no tempo, mas aquele que ocorre em
virtude de um acontecimento casual, incerto ou fortuito e aquele que
se destina a realizar tarefa não inserida nos fins normais da empresa.

123. Tal pensamento é compartilhado por Mauricio Godinho Delgado,
que entende que:

“Por outro lado, difícil será configurar-se a eventualidade
do trabalho pactuado se a atuação do trabalhador
contratado inserir-se na dinâmica normal da empresa –
ainda que excepcionalmente ampliada essa dinâmica. Em
tais casos, a hipótese normativa incidente tenderá a ser
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aquela própria aos contratos a termo (art. 443, CLT, ou
até mesmo ao trabalho temporário (Lei n. 6.019/74),
mas

não,

em

princípio,

o

tipo

legal

de

trabalho

eventual.” (DELGADO, Mauricio Godinho. Ltredit, 2002,
p. 291. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo).

124. Sob a ótica de que a não eventualidade está presente nos
contratos por prazo indeterminado, tal fato se verifica in casu, já que,
após o cadastrado dos condutores, este irão prestar os
serviços de forma permanente, sem um termo final estipulado.

125. Ademais, os motoristas profissionais realizam serviços inseridos
nos fins normais da empresa, pois, conforme já demonstrado,
embora o grupo LOGGI autodenomine-se como um canal virtual de
encontro da demanda de serviços (clientes finais) com a oferta de
serviços (motoristas profissionais), na realidade a sua atividade
econômica consiste na execução de serviços de frete e transporte.

126. Independentemente

do

CNAE

cadastrado

na

inscrição

da

empresa perante os órgãos públicos, o fato é que os motoristas
profissionais compõem núcleo fundamental de funcionamento da
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empresa, engrenagem sem a qual o objeto empresarial não seria
realizado, inseridos e partes integrantes da estrutura da LOGGI.

127. O

trabalho

insere-se

nas

prestado

atividades

pelos
normais

motoristas
das

rés,

profissionais
tampouco

é

ocasional, porque essa atividade é sempre necessária na
empresa que se destina ao transporte de mercadorias e
produtos, e o trabalhador, em si, fixa-se às rés, não o fazendo
apenas

quando

elas

“não

o

chamam”,

ou

seja,

quando

transfere para esse trabalhador o risco de sua atividade
econômica.

128. Ainda, o fato de os condutores terem a opção de “logar” ou não
no sistema, de aceitar ou recusar as chamadas, sem receber
penalidades, não descaracteriza o caráter de permanência da relação
de emprego, vez que todo seu negócio tem como alicerce uma
massa de trabalhadores à disposição, aguardando chamadas
(tempo à disposição), à custo zero, que irá garantir o sucesso
da atividade.
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129. Aliás,

o

baixo

padrão

remuneratório

imposto

unilateralmente pela LOGGI é mais uma ferramenta para
assegurar a grande oferta de condutores disponíveis, posto que
uma remuneração minimamente digna depende da realização de
inúmeras viagens.

130. Logo, nesse modelo perverso de trabalho, a não eventualidade
deve ser aferida a partir da Teoria dos Fins do Empreendimento, pela
qual não será eventual o labor dos motoristas profissionais que
desenvolvem as atividades essenciais e ordinárias da LOGGI; bem
como pelo reconhecimento de que esse novo tipo de negócio,
marcado

pela

tecnologia

digital,

exige

a

disponibilidade

perpétua do CONDUTOR.

(c) Da Onerosidade

131. Tomada no aspecto objetivo, a onerosidade representa o mero
pagamento, a retribuição pela prestação do serviço. Já no plano
subjetivo, representa a expectativa do prestador de serviços de
receber algo em recompensa pela atividade exercida.
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132. A

contraprestação

pactuada

pela

LOGGI

e

os

motoristas

profissionais possui algumas características, entre as quais:

a) é variável, e o valor pago será proporcional à
quantidade de fretes;

b) existem

“incentivos”

financeiros

disponibilizados

para atrair a mão de obra, tais como, por exemplo, maior
remuneração em dias de chuva, feriados ou finais de semana, ou
“premiação” e “bônus” ativados para determinado número de
entregas, batimento de metas etc.;

c) o pagamento é feito pela empresa LOGGI em conta
bancária de titularidade de pessoa física cadastrada no aplicativo;

d) o valor dos fretes que é repassado aos motoristas
profissionais, e também o valor da comissão paga à empresa
LOGGI pelo uso do aplicativo, são determinados unilateralmente
pela contratante LOGGI;
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e) os pagamentos são consolidados mensalmente, e
liquidados até 8º dia útil do mês subsequente à prestação dos
serviços; e

f) a cobrança dos valores devidos pelos clientes finais
é feita diretamente pela empresa LOGGI;

133. Após a análise, inconteste que os condutores profissionais
vendem sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário,
pagos mensalmente pela LOGGI.

(d) Da Subordinação Jurídica

134. Na gestão do trabalho, observa-se que todas as regras de
trabalho aos condutores profissionais são fixadas unilateralmente pela
LOGGI. A seguir, algumas dessas regras, para o fim de corroborar tal
assertiva:

- A LOGGI estabelece todas as regras para admissão e
para manutenção de trabalhadores ativados em sua Plataforma
Digital;
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- gerenciamento total durante toda a execução da
prestação dos serviços pelos condutores profissionais (ao chegar ao
ponto de coleta, o trabalhador aperta o botão “cheguei” na tela do
smartphone, recebe o produto a ser entregue, faz a assinatura de
protocolo (“assinatura”). Em seguida deve apertar em “fui” e só
neste momento lhe é informado o ponto de entrega. Chegando ao
ponto de entrega repete-se todo o procedimento);
- além de monitorar o percurso, é possível ainda
deslocar o trabalhador da corrida, ou realocá-lo sem qualquer
anuência do motorista profissional;
- monitoramento de todas as intercorrências dos
referidos trabalhadores habilitados (qualquer problema que ocorrer
com o frete, como roubo, furto, remetente ausente, a LOGGI
estabelece a obrigatoriedade de acionamento do botão “DEU
RUIM”);
- fixação unilateral da política de preços para os
clientes finais, bem ainda de descontos e de aditivos contratuais;
- imposição de penalidades (ex. suspensão temporária
no

caso

de

vencimento

de

algum

documento),

ou

até

de

desligamento sumário de trabalhadores que não estejam de
acordo com os objetivos empresariais da empregadora;
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- aceite dos termos e condições para a prestação dos
serviços

no

momento

do

cadastro

junto

ao

aplicativo

virtual

(plataforma tecnológica), em que o condutor profissional basicamente
adere às condições delineadas sem qualquer discussão;
- o trabalho é fixado conforme critérios exclusivos
estipulados pela LOGGI, ou seja, o cliente não pode escolher o
trabalhador que prestará seu serviço e tampouco o trabalhador
pode escolher os clientes que queira prestar serviços. Muito
embora conste nos Termos e Condições de Uso que é o usuário que
encontra e contrata diretamente, quem faz o encontro e conecta
diretamente é a LOGGI;
- o trabalhador não poderá desviar do caminho que
lhe for proposto, sob pena de não auferir a remuneração da
quilometragem; e
- obrigatoriedade de utilização de equipamentos
que foram desenvolvidos pela LOGGI, como bolsa térmica e baú
de 135 litros, no caso do serviço LOGGI PRESTO, por exemplo.

135. Portanto, ao se analisar todas as etapas da relação
jurídica entre LOGGI e os condutores profissionais, resta
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evidente a sujeição dos trabalhadores ao poder diretivo do
empregador e a gestão da atividade empresarial pela LOGGI.

136. De fato, observa-se que a quantidade e o modo de trabalho,
inclusive o fornecimento de instruções detalhadas sobre a execução e
os

objetivos,

bem

como,

de

forma

mais

difusa,

a

simples

coordenação, são empreendidos e determinados pelo contratante, e
acatados diretamente pelos trabalhadores no exercício de suas
respectivas funções.

137. Por tudo isso, resta configurada a relação de emprego,
pela constatação da subordinação jurídica, já que a LOGGI
exerce seu poder diretivo e regulamentar ao fixar unilateralmente
inúmeros regramentos (por exemplo, como visto acima, o itinerário
de entregas deve ser executado na exata sequência determinada na
ordem de serviço, sob pena de cometer falta e não receber pelo
serviço

prestado),

monitorado

pelo

e

tudo

aplicativo

é

minuciosamente

eletrônico.

Ademais,

administrado
em

caso

e
de

desrespeito às regras, há a aplicação de penalidades, inclusive, a
perda do acesso ao aplicativo, e, consequentemente, toda e qualquer
oportunidade de prestar serviços, consubstanciando-se a retirada do
acesso ao aplicativo como verdadeira modalidade de “demissão” dos
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condutores, ou materialização do poder disciplinar do empregador
LOGGI, ora ré.

138. Os contratos de algumas empresas tomadoras dos serviços
prestados pela LOGGI evidenciam as responsabilidades que as rés
assumem para a execução de sua atividade empresarial, bem como a
inexistência de qualquer relação contratual entre os condutores
profissionais e as empresas tomadoras de serviços da LOGGI. Senão
vejamos:

139. No contrato de prestação de serviços firmado com a NETSHOES
– NS@ COM INTERNET S/A [Doc. 12], observa-se na Cláusula 12ª
desse instrumento que a contratada LOGGI deve executar os
serviços

de

entrega

fornecimento

de

com
EPI’s

estrita

obediência

recomendados

à
e

legislação,
exigidos

com
pelas

“Normas de Segurança do Trabalho”, bem ainda que todos os
motociclistas por ela disponibilizados pela plataforma terão os
seguros obrigatórios de acordo com as leis vigentes.

140. Demais, segundo previsto no Parágrafo único da Cláusula 40ª,
a contratada LOGGI é a única responsável pelo pagamento aos
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motociclistas da parte que lhe cabe, isentando a contratante de
qualquer cobrança destes.

141. Outras

empresas,

por

sua

vez

(Dafiti

Latam

Gmbh,

Bio

Medicamentos S/A, BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurante
S.A,

Elevadores Atlas Schindler LTDA. e Arcos Dourados), ou

apresentaram nos autos do Inquérito Civil nº 378.2017.02.002/6,
uma cópia dos Termos e Condições de Uso da Plataforma LOGGI e da
Prestação de Serviços de Agenciamento de Frete – Usuário, ou
apenas informaram que o contrato mantido entre elas e a LOGGI
trata-se de um termo de ciência que é obtido através do endereço
eletrônico https://www.loggi.com/termos-condicoes-de-uso/cliente –
respectivamente

peticionamentos

de

14/05/2018,

07/05/2018,

21/05/2018, 04/06/2018 e de 08/06/2018 [Docs. 12, 13, Doc. 17 Peticionamento Elevadores Atlas Schindler, Doc. 18 - Peticionamento
Arcos Dourados].

142. Desses termos, chama a atenção o Aditamento apresentado
pela BK Brasil, no qual consta que a LOGGI se responsabilizará por
todos

e

quaisquer

encargos

trabalhistas

que

vierem

a

ser

reconhecidos referentes aos profissionais responsáveis pelas entregas
realizadas por meio do uso da plataforma [Doc. 13].
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143. Por

fim,

os

depoimentos

dos

condutores

demonstram

a

existência de todos estes requisitos que configuram a relação de
emprego. Senão vejamos:

Pelo depoente Eliel da Silva Estevão Bezerra (Doc. 19 –
depoimento da testemunha Eliel), foi dito que:

- “(...) que baixou o aplicativo, se cadastrou e teve
que comparecer na Loggi para receber orientações,
como um treinamento; que nesse contato lhe foi
informado

como

era

para

usar

o

aplicativo,

como

funciona o sistema;

-

(...)

que

quem

determinava

os

valores

das

entregas era a Loggi;

- (...) que era M.E.I.; (...); que no caso do depoente
foi a Loggi que abriu a sua M.E.I.; que o depoente se
sentia empregado da Loggi porque recebia o pagamento
dos salários todo oitavo dia útil do mês; que não tinha
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liberdade para estabelecer o valor do frete; que o preço
do serviço era estabelecido pela Loggi; que qualquer
ocorrência ou contratempo que ocorresse no frete
tinha que se reportar à Loggi, inclusive ocorrências
simples como um pneu furado, até situações mais
graves como acidentes e assaltos; que nunca podia se
reportar ao cliente da Loggi;

- (...) que o depoente se sentia economicamente
dependente da Loggi pois seus proventos vinham
da Loggi em sua totalidade;

- (...) que o combustível, a manutenção do veículo e o
seguro

de

vida

eram

de

responsabilidade

dos

motofretistas; o depoente afirmar que a Loggi transfere
a responsabilidade para o motofretista;” (grifos nossos)

Pelo depoente Marcio Barbosa de Oliveira ( Doc. 20 depoimento da testemunha Márcio):

- “(...) que entrou na Loggi em 2014 e foi bloqueado em
setembro

de

2017
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contestou junto à Loggi as permissões de acesso de
dados do celular exigidas dos motofretistas;

- (...) que quando ocorria excesso no “tempo de
espera”

a

Loggi

entrava

em

contato

com

o

motofretistas para saber o que havia ocorrido;

-

que

a

Loggi

orienta

aos

motofretistas

que

apertem o botão “deu ruim” quando há excesso do
tempo

de

espera,

ou

outra

ocorrência

extraordinária e, nesse caso, a loggi é acionada
para resolver o problema; se a Loggi não resolver o
problema, ela contata o motofretistas para voltar
com a mercadoria;

- que é a Loggi que traça a rota para a entrega das
mercadorias; (...); que se o motofretistas fugir da
rota

havia

penalidades,

como

bloqueios

ou

ganchos;

- que as penalidade aplicadas pela empresa são:
suspensões temporárias (ganchos), restrições de
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chamadas

para

os

motofretistas,

e,

em

caso

extremo, o bloqueio do aplicativo;

- que a empresa costuma invocar a Cláusula 12.1 do
Termo de uso da Plataforma para descredenciar o
motofretistas; (...); que um e-mail relativo à Cláusula
12.1 do Termo de Uso do Aplicativo é enviado ao
motofretistas; que o tempo de gancho

pode ser de

um dia, de uma semana;

- (...) que no serviço Loggi Presto aparece apenas o
valor do frete, o bairro de retirada e os quilômetros a
serem percorridos, ou seja, o bairro de entrega não é
disponibilizado para o motofretistas; que nesse caso o
motofretista é enganado porque ele realiza uma ou mais
corridas, se desloca para vários pontos diferentes dentro
da quilometragem prevista, tem que despender tempo
de tolerância ou de espera em cada um desses locais e
somente recebe o valor inicialmente previsto;

- que o depoente foi obrigado a usar o baú de 130
litros da Loggi, pois ele foi bloqueado pela empresa
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até que realizasse a troca do baú; que a Loggi lhe
enviou um e-mail para proceder a troca do baú;

- que o depoente se sente empregado da Loggi
porque tinha que usar jaqueta, camiseta e o baú da
Loggi para pegar os fretes; que tinha que ficar
logado à disposição, ou, do contrário, recebia
punições;

que

o

depoente

se

acha

totalmente

dependente e vinculado à Loggi” (grifos nossos) .

Pelo depoente Roderic Tobler de Morais (Doc. 21 depoimento da testemunha Roderic):

- “(...) que entrou na Loggi no final de 2015 e ficou
até 29/08/2017; que foi bloqueado; que não sabe
o motivo do seu bloqueio, mas suspeita do seu
engajamento nas pautas da categoria por melhor
prelo dos fretes e condições de trabalho;

- que já tomou multa de trânsito e é de sua
responsabilidade o pagamento da infração;

78

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PRIMEIRO GRAU
Rua Cubatão nº 322 - 2º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04013-001 - Tel.: 3246-7000

- (...) que o motofretista ao chegar no local de retirada e
entrega de mercadoria ele aperta o botão “cheguei” para
iniciar o frete; que a partir desse momento há 10
minutos de tolerância, que é o tempo que já está
incluído no valor do frete para que o cliente possa
entregar

a

mercadoria

ou

recebe-la;

que

se

ultrapassar o tempo de espera de 10 minutos o
motorista tem obrigação de apertar o botão “deu
ruim” para que a Loggi possa cobrar do cliente
esse tempo que excede a tolerância, chamado de
“tempo de espera” no valor de R$ 0,50 o minuto;

- (...) que outra situação é quando, após excedido o
tempo de tolerância, o cliente ou destinatário da
mercadoria não aparece para receber o objeto do
frete; que nesse caso, o motofretista deve apertar
o botão “deu ruim” e deve aguardar o contato da
Loggi com orientações; que não pode sair do local
até o contato da Loggi;

- (...) que o motofretista não sabe o valor que é
cobrado do cliente da Loggi que solicitou a entrega;
que o valor do frete é decidido pela Loggi; que o
motofretista não tem qualquer relação com os
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clientes da Loggi, apenas sabem os endereços de
retirada e de entrega;

- (...) que os motofretistas não pagam o aluguel das
máquinas

de

cartão

de

crédito,

elas

são

de

responsabilidade da Loggi; (...) que o motofretista deve
pagar somente pelos danos que causar nas máquinas de
cartão de crédito, ou em caso de perda;

- que para completar o cadastro, o motofretista deve
comparecer na sede da Loggi para efetuar o restante do
seu cadastro e retirar as maquinas de cartão de crédito;

- (...) que não tinha liberdade para recusar as
chamadas, pois precisava fazer o seu salário e também
estava sujeito a receber punições diante de recusas;

- (...) que o depoente se sente subordinado à Loggi
diante das muitas regras, de muitos protocolos que
deve seguir, dos vários botões que deve apertar,
tudo isso porque a Loggi tem que ter o controle e
monitoramento total dos motofretista;
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- que não precisa formar outro contrato com a L4B; que
somente é necessário ter um baú de 135 litros para
realizar o frete junto à L4B;

- que o depoente não decidia o valor do frete e
nunca emitiu qualquer nota fiscal para o cliente;

- (...) que o pagamento era mensal e todo 5ª dia útil;
que hoje é no oitavo dia” (grifos nossos).

Pelo depoente Rodolfo de Souza Wochner (Doc. 22 depoimento da testemunha Rodolfo):

- ” (...) que trabalhou na Loggi por 3 anos; (...) que no
final de 2013 entrou no sistema da Loggi por meio
do celular, fez um cadastro através do celular e foi
contatado pela Loggi através do Sr. Felipe Franco,
para

comparecer

em

uma

reunião,

antes

de

começar a prestar os serviços; que nessa reunião lhe
falaram como era o funcionamento de todo o sistema;
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- que fazia em média de 10 a 15 fretes por dia; que
trabalhava das 8h00 até às 18h00 ou 19h00; que
trabalhava de sábado e domingo na parte de delivery
que entrou depois;

-

(...)

que

na

reunião

ocorrida

com

a

Loggi

lhe

explicaram como usar o aplicativo, como atender o
cliente;

- que já aparecia na tela do celular do depoente o
valor que ele ia ganhar na entrega;

- que o aplicativo controla o tempo de entrega e se
ultrapassar o tempo previsto a Loggi contatava o
depoente para saber o que estava acontecendo;

- (...) que a Loggi não prestou qualquer auxílio ao
depoente quando este sofreu um acidente e teve
que colocar pinos na mão;

- (...) que recebia todo quinto dia útil; que era
M.E.I.;
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-

(...)

que

bloqueado;

o

que

depoente
o

depoente

encontra-se
foi

atualmente

bloqueado

após

o

acidente que sofreu;

- que no começo a Loggi fornecia a jaqueta e o baú para
a moto de forma gratuita, mas, no final, começou a
cobrar dos motofretistas;

- (...) que em relação à L4B, o depoente tinha que ira
até o balcão da L4B para fazer as retiradas, sendo que
utilizava o mesmo aplicativo da Loggi;

- que conhece motofretista que ficou dois dias sem
poder trabalhar, chamada de gancho, por alguma
infração cometida pelo motofretista;

- (...) que o motofretista pode cancelar o frete após o
aceite, mas que dependendo do motivo ele pode ser
penalizado com suspensão temporária ou gancho; (...);
que

ele

tinha

que
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aplicativo da Loggi, sob pena de ser penalizado;
que há um monitoramento da rota a ser percorrida;

- (....) que o “deu ruim” consistia em contatar a Loggi
no caso de o depoente não ter conseguido entregar a
mercadoria para algum cliente; que a Loggi fazia a
intermediação desse contato; que o depoente não tinha
nenhum tipo de contato com o cliente; (...) que se desse
algum

problema

no

cliente,

como

recebimento

de

mercadoria trocada, tinha que acionar o “deu ruim”

(grifos nossos)

144. Conforme se verifica a partir da investigação instaurada pelo
MPT e, especialmente, dos documentos presentes nos autos do
Inquérito Civil, os condutores profissionais são, de fato, empregados,
realizando atividades de natureza essencial para o cumprimento do
objeto das empresas rés, o que permite caracterizar, além da
subordinação clássica (trabalhador acolhe o direcionamento objetivo
dado pelo empregador sobre a forma de realizar o trabalho), a
subordinação estrutural (inserção do trabalhador no núcleo produtivo
da

empresa,

e

detalhada

à

frente

nesta

peça),

fazendo

pessoalmente as atividades finalísticas da empresa, de forma não
eventual e mediante pagamento pelo trabalho realizado.
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145. Ainda em relação à questão da subordinação, importante
salientar que cai por terra a alegação da LOGGI no sentido de que a
opção de os motoristas poderem recusar ou aceitar as entregas, bem
ainda de manterem-se indisponíveis pelo tempo que desejarem, os
configuram como autônomos e não subordinados, na medida em que
tais discricionariedades prejudicam apenas os trabalhadores que não
possuem garantia de remuneração mínima.

146. Haja vista que a LOGGI não remunera o trabalhador ocioso, ela
recruta o maior número de motoristas profissionais que conseguir
para vários perfis de alocação de trabalho, já que não suporta os
excessos de trabalhadores disponíveis na Plataforma, e, com isso, há
sempre um condutor para cobrir as recusas e as indisponibilidades
dos demais.

XII – A SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL COMO FUNDAMENTO
PARA DECRETAR A FRAUDE PRATICADA PELA LOGGI E L4B

147. Conforme exposto nesta petição inicial, a LOGGI desenvolveu
um aplicativo de celular – APP – para realizar entregas/fretes por
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motoboys

ou

condutores

profissionais.

Assim,

formalmente,

a

empresa realiza o agenciamento de transporte, facilitando e/ou
captando clientes ao proponente através da sua Plataforma Digital. Já
a L4B, formalmente, é empresa de transporte rodoviário de
mercadorias e de operação logística.

148. Contudo, a atividade de agenciamento ou intermediação de
serviços é uma cortina de fumaça criada para distorcer a realidade
dos fatos e esconder a verdadeira atividade desenvolvida pela
LOGGI: transporte de mercadorias, exercendo amplo controle dos
condutores profissionais com diversos protocolos obrigatórios para a
retirada e entrega das mercadorias. Não há qualquer sorte de
autonomia por parte dos condutores, devendo seguir, estritamente,
as regras impostas pela LOGGI.

149. Dirimida a questão do enquadramento da atividade econômica
da LOGGI, e considerando que esta não possui como atividade
principal o agenciamento/intermediação, mas sim o transporte de
mercadorias, de forma que o desenvolvimento e licenciamento de
aplicativos de computador e de smartphones não customizáveis é
apenas um meio para a realização de sua atividade principal, resta
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evidente a subordinação jurídica dos condutores profissionais à
LOGGI.

150. Via de consequência, nulos são todos os contratos ou termos de
adesão firmados ou emitidos pela LOGGI visando estabelecer a
pretensa prestação de serviços de natureza civil com os condutores
profissionais.

151. Conforme constatado na instrução do Inquérito Civil, a LOGGI
utiliza-se de expediente fraudulento para executar a sua atividade
econômica, qual seja, o transporte de mercadorias, alijando os
trabalhadores de seus direitos trabalhistas reais, transferindo o risco
do negócio a que se propõe.

152. Ora, é inegável que em uma empresa que realiza atividades de
transporte

de

mercadorias,

a

atividade

de

transportador

de

mercadoria (condutores profissionais e motoboys) é essencial ao
correto funcionamento da empresa, pois, se hipoteticamente retira-se
essa atividade da estrutura funcional da cadeia produtiva, a empresa
entra em colapso, uma vez que a mercadoria a ser transportada é
matéria inerte, e não poderia ser transportada de um local a outro
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caso não houvesse trabalhadores realizando os serviços de transporte
da mercadoria.

153. Dessa forma, só poderiam ser considerados regulares os
contratos entre a ré e os responsáveis pelo cumprimento de seu
objeto social (condutores profissionais) caso se adote a prevalência
de norma legal de natureza civilista/comercial em detrimento dos
mais elementares princípios do Direito do Trabalho, objetivando se
escusar do cumprimento de um direito protetivo.

154. Portanto, no caso dos autos, além da subordinação clássica
(em

que

os

condutores

profissionais

acolhem

o

direcionamento objetivo dado pelo empregador sobre a forma
de

realizar

o

trabalho),

está

evidente

a

subordinação

estrutural (inserção dos condutores no núcleo produtivo da
empresa), fazendo pessoalmente as atividades finalísticas da
empresa, de forma não eventual e mediante pagamento pelo
trabalho realizado.

155. Cabe ressaltar que a análise deste elemento é realizada sob o
ponto de vista objetivo, ou seja, sobre o modo de realização da
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prestação e não sobre a pessoa do trabalhador. Numa concepção
objetiva, a subordinação se manifesta não através da intensidade das
ordens empresariais, mas, sim, pela simples integração da prestação
laborativa nos fins da empresa.

156. No presente caso a subordinação jurídica (ou estrutural) se
manifesta

pela

inserção

destes

trabalhadores

na

dinâmica

da

empresa LOGGI, independentemente de receber (ou não) suas
ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de
organização e funcionamento. O trabalhador, neste caso, não tem o
poder de direção sobre a prestação do serviço, uma vez que está
sujeito a acatar, via contrato, regras que estão contidas dentro do
contexto empresarial e que dela é sua parte intrínseca.

157. Especificamente quanto à subordinação, deve se considerar que
seu conceito é dinâmico e já não pode ser lido como o era ao tempo
de uma sociedade do trabalho organizada segundo um modelo
taylorista/fordista de produção. Vive-se a dinâmica de uma sociedade
do “just in time” que orienta o modelo de organização da produção
“ohnista” de gestão flexível.
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158. É

importante

lembrar

que,

cada

vez

mais,

a

noção

contemporânea de empresa desvincula-se dos aspectos subjetivos da
pessoa

do

seu

titular,

sendo

compreendida

como

organização

racional, orientada para o fim de obtenção de lucro ou outro fim
econômico, não sendo a vontade pessoal um elemento essencial.
Cada vez mais, esse exercício direto do comando, da ordem, é
substituído, nas relações de produção, por imposições que vêm já
predeterminadas por mecanismos organizativos impessoais. O quanto
basta é o trabalhador integrar-se ao processo produtivo destinado à
produção

de

valor.

Por

isso,

a

concepção

subjetivista

de

subordinação, que a identifica com relação hierárquica de observância
concreta de ordens manifestamente emanadas do empregador, cada
vez menos se amolda à realidade das relações de emprego, sendo
mesmo contraditório supor-se a empresa como uma organização
racional e investir-lhe uma vontade e um comando subjetivos.

159. A subordinação jurídica objetiva verifica-se quando o labor do
trabalhador

é

essencial

para

que

o

beneficiário

do

trabalho

desenvolva sua atividade fim11. A concepção objetiva, assim, prendese à noção de empresa como sistema organizativo. Diz a doutrina que
o seu objeto não é a pessoa do trabalhador, mas a sua atividade de
11

BARACAT, Eduardo Milléo. A boa-fé no direito individual do trabalho. São Paulo: LTr, 2003.
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trabalho. É a integração da atividade do empregado na atividade
geral da empresa, sem que a atividade do empregado tenha sentido
prático e econômico, enquanto atividade autônoma.

160. Se o objeto do contrato de trabalho é o trabalho, importa, aqui,
como elemento de vinculação na empresa, a atividade, pois a
empresa não passa de uma soma de atividades que se distribuem por
um sistema racional e organizado de desenvolvimento. O poder
diretivo não se circunscreve, portanto, em seu raio de ação somente
no comando, no controle (em suas linhas sancionadoras, no chamado
poder disciplinar), na coordenação e na organização. Se há atividade,
se há trabalho pessoal para a empresa, cujo círculo de repercussão
esteja

dentro

exercitando,

da

sobre

normal
esse

previsão

trabalho,

do

poder

empregador,
diretivo,

está-se

porque

esse

trabalho se integra, necessária e continuamente, na atividade geral
da empresa. O poder diretivo não se detém, em sua qualificação
jurídica, apenas no comando, no controle, na coordenação e na
organização dos fatores da produção. Estende-se a todos aqueles
atos de previsão que, sobre o trabalho de outrem, impliquem em
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garantia dos meios de manter-se a regular atividade do processo
produtivo ou de troca de bens e serviços12.

161. Assim, se a atividade desenvolvida pelo trabalhador se integra
na atividade precípua da empresa, aquela pessoa jurídica ou física
que representá-la, será, a teor do art. 2º da CLT, o empregador, cujo
poder

de

direção está para

além do

comando

expressamente

exercido, face a face, mas está já na predeterminação das condições
da prestação de serviços à consecução dos fins daquela atividade
empresarial.

162. Observe-se que a doutrina passou a desenvolver um outro
critério não subjetivo de subordinação, consubstanciado na concepção
de

subordinação

estrutural,

com

a

finalidade

de

superar

as

dificuldades de enquadramento das situações fáticas ao conceito
clássico diante das novas formas de organização da produção. Este
novo critério não se prende diretamente à atividade fim da empresa,
mas

à

integração

do

trabalhador

na

estrutura

organizativa

estruturada por esta.

VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de Emprego: estrutura legal e supostos. São
Paulo: LTr, 1999.
12
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163. O conceito de subordinação estrutural é trazido por Mauricio
Godinho

Delgado

trabalhador

na

como

a

que

se

dinâmica

do

manifesta

tomador

pela

de

inserção

seus

do

serviços,

independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas
acolhendo,

estruturalmente,

sua

dinâmica

de

organização

e

dificuldades

de

funcionamento:

“subordinação

estrutural

supera

as

enquadramento de situações fáticas que o conceito
clássico de subordinação tem demonstrado, dificuldades
que se exacerbam em face, especialmente, do fenômeno
contemporâneo

da

terceirização

trabalhista.

Nesta

medida ela viabiliza não apenas alargar o campo da
incidência do Direito do Trabalho, como também conferir
resposta

normativa

eficaz

a

alguns

de

seus

mais

recentes instrumentos desestabilizadores - em especial a
terceirização" (DELGADO, Maurício J. Godinho - Direitos
fundamentais

na

relação

de

trabalho

in

SILVA,

Alessandro etti alli coordenadores Direitos humanos:
essência do direito do trabalho São Paulo: LTr, 2007, p.
86).
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164. Analisando esses conceitos, a conclusão que se alcança é
a

seguinte:

os

trabalhadores

inseridos

na

estrutura

de

produção devem ser empregados. Admitir que não o sejam é
compactuar para que, através de mecanismos fraudulentos,
como a pejotização, a contratação de autônomos e outras
formas de desvirtuar o contrato de trabalho, deixe a empresa
ré de cumprir sua função social, ao passo que será beneficiada
pela força de trabalho dos condutores profissionais, sem, contudo,
lhes garantir a aplicação das regras de proteção estabelecidas em lei
a esta categoria profissional.
165. É o que adverte o Des. Luiz Otávio Linhares Renault, no
acórdão que se segue:
“a

subordinação

deve

ser

analisada

como

quem

descortina o vale do alto de uma montanha - repleto de
encantos e de cantos, de segredos e de gredas. Múltiplas
e diversificadas são as formas de subordinação: inclusive
aquela caracterizada por muita sub e pouca ação. As
suas cores, as suas tonalidades e sonoridades variam: a
voz da tomadora de serviços pode ser grave ou aguda,
como pode ser um sussurro, ou mesmo o silêncio. A
subordinação

objetiva

aproxima-se

muito

da

não

eventualidade: não importa a expressão temporal nem a
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exteriorização dos comandos. No fundo e em essência,
o

que

vale

mesmo

é

a

inserção

objetiva

do

trabalhador no núcleo, no foco, na essência da
atividade empresarial. Nesse aspecto, diria até que
para a identificação da subordinação se agregou uma
novidade: núcleo produtivo, isto é, atividade matricial da
empresa,

que

Godinho

denominou

de

subordinação

estrutural. A empresa moderna, por assim dizer, se
subdivide em atividades centrais e periféricas. Nisso ela
copia a própria sociedade pós-moderna, de quem é,
simultaneamente, mãe e filha. Nesta virada de século,
tudo tem um núcleo e uma periferia: cidadãos que estão
no núcleo e que estão na periferia. Cidadãos incluídos e
excluídos. Trabalhadores com vínculo e sem vínculo
empregatício.

Trabalhadores

contratados

diretamente

terceirizados. Sob essa ótica de inserção objetiva, que se
me afigura alargante (não alarmante), eis que amplia o
conceito clássico da subordinação, o alimpamento dos
pressupostos do contrato de emprego torna fácil a
identificação do tipo justrabalhista. Com ou sem as
marcas,

as

marchas

e

as

manchas

do

comando

tradicional, os trabalhadores inseridos na estrutura
nuclear de produção são empregados. Na zona grise,
em meio ao fog jurídico, que cerca os casos limítrofes,
esse

critério

permite
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desaguadora na configuração do vínculo empregatício.
Entendimento contrário, data venia, permite que a
empresa deixe de atender a sua função social, passando,
em algumas situações, a ser uma empresa fantasma
atinge seus objetivos sem empregados. Da mesma
forma que o tempo não apaga as características da
não eventualidade; a ausência de comandos não
esconde

a

dependência,

ou,

se

se

quiser,

a

subordinação, que, modernamente, face à empresa
flexível, adquire, paralelamente, cada dia mais, os
contornos

mistos

econômica"

da

clássica

dependência

(RO/00366-2007-025-03-00-3/TRT

3ªR/Quarta Turma, DJMG 26/04/2008, p.11) (grifos
nossos)

166. Efetivamente, a subordinação estrutural responde à nova forma
de organização empresarial em rede e fragmentada, trabalhando com
os conceitos de poder-sujeição, reconhecendo que há subordinação
quando o trabalhador, ainda que não responda às ordens diretas do
tomador, executa funções imprescindíveis à consecução dos objetivos
econômicos empresariais.

167. Portanto, o caso dos autos evidencia fraude à relação de
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emprego, vez que a estrutura empresarial está contaminada pelo
abuso de direito, pois a contratação de trabalhadores por meio de
pessoas jurídicas por si constituídas para a realização de atividades
inseridas dentro da organização estrutural da empresa tem por fim
ocultar a relação

de emprego existente entre a LOGGI e os

condutores profissionais. Assim, a fraude deve ser decretada com
fundamento no artigo 9º da CLT, com base na teoria da subordinação
estrutural.

168. Assim, provada a fraude para ocultação da relação de emprego,
faz-se necessário expor os direitos que estão sendo retirados dos
condutores profissionais ao retirar-lhes a condição de empregados, e,
consequentemente,

a

aplicação

das

regras

de

proteção

estabelecidas em lei a esta categoria profissional.
169. Ademais, na Recomendação 198, de 31 de maio de 2006, a OIT
propõe, no âmbito das políticas nacionais, que os membros definam
em suas leis e regulamentos “indicadores específicos da existência de
uma

relação

de

trabalho”,

com

destaque

para

as

seguintes

características que integram conteúdo da relação de emprego (item
4): a) o trabalho deve ser realizado envolvendo integração do
trabalhador na organização da empresa (item 13.a); b) o trabalho
deve ser realizado pessoalmente pelo trabalhador (13.a); e c) o
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trabalho deve ter duração particular e certa continuidade no tempo
(13.a).
170. A OIT realizou vários estudos comparados, em mais de sessenta
países-membros,

considerando

as

respectivas

legislações

e

jurisprudência. Tais estudos confirmaram a importância da noção de
relação de emprego, sobre a qual repousa substancialmente o
sistema de proteção do Direito do Trabalho (OIT. La relación de
trabajo.

Conferencia

Internacional

del

Trabajo.

95ª

Reunião.

Genebra: OIT, 2006).
171. Essa manifestação da OIT sintetiza pretensão de consenso entre
os estados-membros acerca de elementos fundamentais da relação
de emprego: integração do trabalhador na organização da empresa,
pessoalidade da prestação do trabalho e pretensão de máxima
continuidade do vínculo de emprego, como atributos que conferem
conteúdo protetivo ao vínculo de trabalho. Esses elementos estão
presentes no caso em análise, o que impõe o reconhecimento do
vínculo empregatício dos condutores profissionais com a ré.

XIII – DA PRECARIZAÇÃO ESTRUTURAL DO TRABALHO. O
ESVAZIAMENTO

DA

CATEGORIA

CONDUTORES PROFISSIONAIS
98
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172. A fraude articulada pela LOGGI, com o nítido objetivo de operar
à margem da lei e se eximir de obrigações trabalhistas, gera o
esvaziamento

da

categoria

dos

trabalhadores

de

motofrete

e

condutores profissionais, com o consequente enfraquecimento da
organização sindical.

173. O trabalhador autônomo não integra formalmente a categoria
profissional vinculada ao tomador de seus serviços, o que induz a
grave déficit de efetividade do direito fundamental à liberdade
sindical e a mecanismos de conquista coletiva de melhoria de
condição social do trabalhador, como a negociação coletiva e a greve.
A mera possibilidade de substituição pelas empresas dos empregados
por trabalhadores contratados formalmente como autônomos já
constitui ameaça permanente de desemprego ou de precarização do
trabalho, fator de enfraquecimento do poder de organização coletiva
e de reivindicação sindical.

174. A substituição de empregados por trabalhadores contratados
formalmente

como

sindicatos

as

e

autônomos

demais

desestrutura

formas

de

e

enfraquece

organização

coletiva

os
dos

trabalhadores, o que gera um rebaixamento nas condições de
99

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PRIMEIRO GRAU
Rua Cubatão nº 322 - 2º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04013-001 - Tel.: 3246-7000

trabalho. Isso porque os sindicatos exercem um papel de extrema
relevância, não apenas na conquista de novos direitos trabalhistas,
mas também na garantia do efetivo cumprimento dos direitos
previstos nas leis e nas normas coletivas. O exemplo dos países
desenvolvidos demonstra que não há verdadeira democracia, nem
real

desenvolvimento

socioeconômico,

sem

sindicatos

fortes

e

atuantes.

175. Nesse sentido, os representantes do Sindicato das Empresas de
Distribuição de Entregas Rápidas do Estado de São Paulo- SEDERSPdeclararam em audiência no MPT, ocorrida em 05/12/2017 [Doc. 23 –
Ata

de

Audiência

com

o

Sedersp],

no

Inquérito

Civil

nº

2028.2015.02.000/6 (IC da Rapiddo, também uma empresa de
transporte de mercadorias, no caso refeições, que se utiliza do
subterfúgio de ser uma Plataforma de Tecnologia ou Digital para
afastar a – evidente – relação de emprego com seus condutores
profissionais cadastrados no aplicativo):

“que no período de 2 anos, cerca de 60% das empresas
do setor, no Estado de SP, foram extintas já que o
serviço de moto-entrega passou a ser realizado pelas
empresas de tecnologia que utilizam aplicativos para
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realizar os serviços de entregas de mercadorias; que tal
fato trouxe uma concorrência desleal para o setor, já que
essas novas empresas, por se denominarem empresas de
plataforma virtual de intermediação de serviço não estão
sujeitas à legislação existente da categoria, em especial,
quanto ao adicional de periculosidade garantido ao setor já que
a atividade é considerada de alto risco; que de fato houve um
verdade retrocesso nos direitos conquistados pelo Sindicato ora
presente; que atualmente o SEDERSP possui cerca de 4.000
empresas enquadradas no setor”.

176. Os direitos conquistados ao longo do tempo estão sendo
ignorados. O condutor profissional, sozinho, não consegue impor
limite ao negócio, já que seu trabalho é facilmente substituído por
uma massa de trabalhadores disponíveis, prontos para atender a
chamada e garantir seu salário.

177. Ocorre, assim, o desrespeito silencioso a uma série de direitos
previstos na Convenção Coletiva da Categoria, tais como a adoção de
seguro

de

vida

nas

empresas,

reajustes

salariais,

condições

adequadas de trabalho previstas nas convenções coletivas (refeitório,
local de descanso, férias, cesta básica, entre outros).
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XIV – DO DESCUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL E MUNICIPAL
DE

SÃO

PAULO

QUE

REGULAMENTAM

A

ATIVIDADE

DE

MOTOFRETE

178. A atividade de motofrete vem sendo fortalecida ao longo do
tempo pelo diálogo das entidades sindicais junto aos Governos
Federal, Estadual e Municipal. Atualmente a atividade é regulada pela
esfera Federal e Municipal (em São Paulo), com o escopo de garantir
a segurança e profissionalização dos condutores.

179. Logo, ao se autodefinir como empresa de tecnologia, a LOGGI
descumpre não apenas os preceitos da CLT, mas os seguintes
preceitos normativos:

(a) Lei Federal nº 12.009/09

180. A LOGGI não cumpre os requisitos elencados no artigo 2º, o
qual estabelece que o profissional deve ter, no mínimo, 21 anos
completos; mínimo de dois anos de habilitação na categoria A;
possuir curso de 30 horas de CNH; estar vestidos com colete de
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segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos, nos termos da
regulamentação da COTRAN.

181. Nesse ponto, note-se que a Lei não permite que a
atividade de motofrete seja desenvolvida por pessoa jurídica,
MEI, ME, LTDA, etc. Assim, a LOGGI viola tal regra, como forma de
mascarar o vínculo trabalhista existente.

182. A LOGGI desrespeita o artigo 6º, que dispõe que a pessoa
natural ou jurídica que empregar ou firmar contrato de
prestação continuada de serviço com condutor de motofrete é
responsável

solidário

descumprimento

das

por

danos

normas

cíveis

relativas

ao

advindos
exercício

do
da

atividade.

183. A LOGGI não obedece ao que determina o artigo 7º, o qual
estabelece que constitui infração: “I – empregar ou manter contrato
de prestação continuada de serviço com condutor de motofrete
inabilitado; II – fornecer ou admitir o uso de motocicleta ou motoneta
para

transporte

remunerado

de

mercadorias,

que

esteja

em

conformidade com as exigências legais”. E ainda o previsto no § único
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que

diz:

“responde

pelas

infrações

previstas

neste

artigo

o

empregador ou aquele que contrata serviço continuado de motofrete,
sujeitando-se à sanção relativa à segurança do trabalho, prevista no
art. 201 da CLT”.

(b) Lei Federal nº 12.426/11

184. A LOGGI descumpre o art. 1º que veda às empresas e
pessoas

físicas

prestados

por

empregadoras
motocicletas

ou

tomadoras

estabelecer

de

serviços

práticas

que

estimulem o aumento de velocidade, tais como: “I – oferecer
prêmios por cumprimento de metas por números de entregas ou
prestação de serviço; e III – estabelecer competição entre os
motociclistas, com o objetivo de elevar o número de entregas ou
prestação de serviços”.

185. A política de campanhas promocionais, de incentivo a
bonificações praticadas pela LOGGI, aqui expostas, fomenta a
busca por maior produtividade e aumento de velocidade,
violando os dispositivos legais e contribuindo para o aumento
de número de acidentes de trânsito.
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(c) Lei Federal nº 12.997/14

186. A LOGGI ignora o § 4º acrescentado ao art. 193 da CLT, pela lei
supracitada,

que

considera

perigosas

as

atividades

de

trabalhador em motocicleta, com pagamento de adicional de
periculosidade de 30% sobre o salário base aos profissionais da
categoria.

(d) Lei Municipal nº 14.491/07 (SP)

187. A LOGGI descumpre o art. 4º da lei paulistana, o qual
estabelece que “à pessoa jurídica que explorar o serviço de motofrete
ou àquela que se utilizar com motocicleta própria do mesmo serviço
será outorgado Termo de Credenciamento, observados os seguintes
requisitos: (...) VIII – comprovar a disponibilidade de imóvel,
com área mínima a ser definida em portaria da Secretaria
Municipal de Transportes, destinado ao estacionamento dos
veículos, às dependências para escritório e aos condutores no
aguardo de ordens de serviço".
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188. A LOGGI também viola o art. 14º, que impõe uma série de
exigências legais quanto à licença para operação da atividade, tais
como a obrigação de a pessoa jurídica credenciada ter que
apresentar apólice de seguro de via complementar, em favor do
condutor, com coberturas em caso de invalidez permanente.

189. E, por fim, a LOGGI ignora a observância do art. 20, que
estabelece

um

controle público da atividade, determinando,

inclusive, o atendimento de todas as obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias, bem como uma série de obrigações individuais e
sociais de controle da atividade (artigos 20, 21 e seguintes).

190. O descumprimento de todo esse conjunto normativo caracteriza
uma verdadeira concorrência desleal para as empresas do setor que
atendem todos os requisitos impostos pela legislação vigente, com a
garantia da observância dos direitos sociais e trabalhistas ao condutor
profissional.

XV

–

DO

DESCUMPRIMENTO

DA

LEI

FEDERAL

QUE

REGULAMENTA A ATIVIDADE DO MOTORISTA PROFISSIONAL
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191. Com o objetivo de prevenir e atender a saúde do trabalhador
motorista, a legislação brasileira estabelece diversos limites à jornada
dos motoristas, desrespeitados pelas rés, a seguir descritos:

(a)

Limite de duas horas extras diárias e concessão de

intervalo intrajornada (CLT e Código de Trânsito Brasileiro)

Art.

235-C.

A

jornada

profissional

será

de

prorrogação

por

até

mediante previsão em

8

diária
(oito)

2

de

trabalho

horas,

(duas)

horas

do

motorista

admitindo-se

a

sua

extraordinárias

ou,

convenção ou acordo coletivo, por até

4 (quatro) horas extraordinárias.
§1º Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o
motorista empregado estiver à disposição do empregador,
excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o
tempo de espera.
§2º Será assegurado ao motorista
intervalo mínimo de 1 (uma)

profissional empregado

hora para refeição, podendo

esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na
condução do veículo estabelecido pela Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, exceto
quando se tratar do motorista

profissional enquadrado no §

5o do art. 71 desta Consolidação. (...)
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CTB:
Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais
de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte
rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário
de cargas.
§1o Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso
dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de
transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o
do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco)
horas e meia contínuas no exercício da condução.
(...)

192. A preocupação legal com a jornada de trabalho do motorista foi
instituída, com a finalidade de preservar a saúde dos empregados,
evitando que sejam submetidos a jornadas lesivas a sua integridade e
bem-estar, pelo que possuem inequívoca natureza de norma cogente
em relação a qual não cabe flexibilização.

193. O objetivo do lucro não pode ser alcançado com o atropelo
desse regramento de proteção à pessoa do trabalhador, retirando-lhe
a garantia de condições mínimas de saúde para o desempenho de
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suas atividades laborais.

194. Conforme apurado pela fiscalização, não existe controle de
tempo que os profissionais ficam logados na plataforma digital, sendo
certo,

ainda,

que

para

atingirem

uma

remuneração

digna

os

profissionais se ativam em jornadas superiores a 10 horas e sem as
devidas pausas relativas a intervalos intrajornadas. Portanto são
desrespeitadas disposições dos art. 235-C, §2º, da CLT; e art. 67-C,
caput e §1º, do CTB.

(b) Descanso interjornada

195. Dispõe o art. 66 da CLT que “entre 2 (duas) jornadas de
trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas
para descanso”.

196. A não observância deste normativo coloca em risco a saúde e
integridade física não apenas dos empregados, mas também de
terceiros, por se tratar de trabalhadores que desempenham a função
de motoristas de veículos.
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(c) Descanso semanal remunerado

197. Assim prevê a CLT:

Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso semanal
de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de
conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá
coincidir com o domingo, no todo ou em parte.

198. É necessário ressaltar que, assim como no item anterior, a
norma em comento dispõe sobre medidas de saúde e segurança do
trabalho, de modo que o seu descumprimento põe em risco a
integridade física dos motoristas e de terceiros, pois o excesso de
jornada cria um contexto favorável para a ocorrência de acidentes de
trânsito.

XVI – DA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E
SEGURANÇA NO TRABALHO

119998.

A contratação de um empregado que preenche todos os

requisitos de uma relação de emprego como autônomo conduz a que
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seja excluído da aplicação das normas de saúde e segurança no
trabalho, as quais são imprescindíveis para a evitar a ocorrência de
acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, em flagrante
violação à Convenção 155 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo
nº 2, de 1992, e promulgada pelo Decreto nº 1.254, de 1994.
200. Por

meio

dessa

Convenção,

o

Brasil

se

comprometeu

a

implementar uma política nacional coerente em matéria de segurança
e saúde dos trabalhadores, com o objetivo de prevenir os acidentes
de trabalho e as doenças ocupacionais, reduzindo ao mínimo as
causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho. Confirase:
“Art. 4.1. Todo Membro deverá, em consulta com

as

organizações mais representativas de empregadores e de
trabalhadores, e levando em conta as condições e as práticas
nacionais,

formular,

periodicamente

pôr

uma

em

política

prática
nacional

e

reexaminar

coerente

em

matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o
meio-ambiente de trabalho. 2. Essa política terá como
objetivo prevenir os acidentes e os danos à saúde que
forem consequência do trabalho tenham relação com a
atividade de trabalho, ou se apresentarem durante o
trabalho, reduzindo ao mínimo, na medida que for
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razoável e possível, as causas dos riscos inerentes ao
meio-ambiente de trabalho”. (grifos nossos)

201. Segundo a Convenção 155 da OIT, essa política, fundada no
princípio de permanente cooperação entre empregador e empregados
(art. 20), exige do país ações normativas que pressuponham uma
relação de pessoalidade entre o empregado e a empresa titular do
ambiente de trabalho e a presença minimamente estável nesse
ambiente, especialmente nas atividades industriais. São exemplos
dessas ações: (a) adaptação da maquinaria, dos equipamentos, do
tempo de trabalho, da organização do trabalho e das operações e
processos às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores (art.
5.b)13; (b) habilitação dos trabalhadores ou seus representantes na
empresa para examinar todos os aspectos da segurança e a saúde
relacionados com seu trabalho, devendo ser consultados nesse
sentido pelo empregador etc. (art. 19.e)14; (c) proteção contra
13

“5. A política à qual se faz referência no artigo 4 da presente Convenção deverá levar em

consideração as grandes esferas de ação que se seguem, na medida em que possam afetar a
segurança e a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho: (...) b) relações
existentes entre os componentes materiais do trabalho e as pessoas que o executam ou
supervisionam, e adaptação do maquinário, dos equipamentos, do tempo de trabalho, da
organização do trabalho e das operações e processos às capacidades físicas e mentais dos
trabalhadores.”
14

“19. Deverão ser adotadas disposições, em nível de empresa, em virtude das quais: (...)

e) os trabalhadores ou seus representantes e, quando for o caso, suas organizações

112

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PRIMEIRO GRAU
Rua Cubatão nº 322 - 2º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04013-001 - Tel.: 3246-7000

medida disciplinar injustificada do trabalhador que julgar necessário
interromper

situação

de

trabalho

por

considerar,

por

motivos

razoáveis, que envolve perigo iminente e grave a sua vida ou saúde,
não podendo o empregador exigir retorno ao trabalho enquanto não
houver tomado medidas corretivas (arts. 13 e 19.f)15.
202. A

ocultação

da

relação

de

emprego

torna

ineficaz

a

implementação de política dessa natureza. Inexistindo a formalização
do vínculo empregatício, o tomador do serviço, titular do ambiente de
trabalho, não observará as normas de saúde e segurança no
trabalho, as quais são imprescindíveis para a evitar a ocorrência de
acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais.
203. Nesse sentido, os representantes do Sindicato das Empresas de
Distribuição de Entregas Rápidas do Estado de São Paulo- SEDERSPdeclararam em audiência no MPT (Doc. 24 – Ata de audiência com o
representativas na empresa estejam habilitados, de conformidade com a legislação e a
prática nacionais, para examinarem todos os aspectos da segurança e da saúde relacionados
com seu trabalho, e sejam consultados nesse sentido pelo empregador. Com essa finalidade,
e em comum acordo, poder-se-á recorrer a conselheiros técnicos alheios à empresa”
15

“13. De conformidade com a pratica e as condições nacionais, deverá ser protegido, de

consequências injustificadas, todo trabalhador que julgar necessário interromper uma
situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela envolve um perigo
iminente e grave para sua visa ou sua saúde.”.
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Sedersp):
- que o INFOSEG – órgão do Governo do Estado de
São Paulo recentemente divulgou um estudo, no
qual demonstra aumento significativo dos acidentes
de

trânsito

aplicativos,

como
sendo

motofretistas
que,

segundo

usuários

de

informado,

o

número de acidentes com motofretistas celetistas é
baixíssimo posto que observam o regramento legal
previsto para as jornadas de trabalho;

- que as empresas filiadas a tal órgão sindical
pagam

o

adicional

motofretistas,

pois

de
tal

periculosidade
função

fora

a

seus

considerada

como perigosa, realizam cursos de segurança e
custeiam

os

acidentes

ocorridos

com

tais

trabalhadores, posto que há, inclusive, um seguro
de acidente firmado por essas empresas perante às
seguradoras, como previsto na Convenção Coletiva;

- que os motofretistas os quais trabalham para as
empresas

que

se

utilizam

de

aplicativos

sem

registro não possuem áreas de descanso, jornada
regulamentada e proteção alguma diante de um
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acidente que venha a ocorrer.

204. Em função da

violação das normas relativas à saúde e

segurança no trabalho, vários autos de infração foram lavrados,
senão vejamos:

-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

Nº

21.359.382-3

[Doc.

25

-

AI

21.359.382- 3]: constatou-se que o empregador manteve Serviço
especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho com composição diferente da prevista na NR-4, já que
deixou

de

computar

os

condutores

profissionais

considerados

autônomos e que, na realidade, são empregados da autuada. Além
do mais, a empregadora possui Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE diferente daquela declarado na Junta Comercial
de São Paulo - JUCESP e na Receita Federal do Brasil. Nesses Órgãos
a atividade mencionada como principal é o Desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador não-customizáveis CNAE 6203-1/00, sendo que a fiscalização apurou, na realidade, que
a empregadora tem como atividade principal os SERVIÇOS DE
ENTREGA RÁPIDA, CNAE 5320-2/02. Logo, a empregadora autuada
se enquadra no Grau de Risco 2 (Anexo I, NR-4) e possui entre 500 a
1000 empregados no mínimo, devendo possuir um técnico de
segurança do trabalho. Infração capitulada no art. Art. 157, inciso I,
da CLT, c/c item 4.4 da NR-4, com redação da Portaria nº 590/2014.
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-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

Nº

21.359.393-9

[Doc.

26

-

AI

21.359.393-9]: constatou-se que o empregador desconsiderou, no
planejamento e implantação do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional - PCMSO, os riscos à saúde dos trabalhadores,
pois deixou de considerar os riscos inerentes à atividade dos
motociclistas profissionais no PCMSO, como por exemplo: riscos
físicos (temperatura, radiação, ruídos e vibrações), químicos (poeiras,
névoas, neblina) e biológicos (insetos, vírus e bactérias). Ademais, a
fiscalização ressaltou que a empregadora não fornece abrigo aos
trabalhadores para aguardarem os chamados e equipamentos de
proteção individual somente são fornecidos como premiação. Infração
capitulada no art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 7.2.4 da NR-7, com
redação da Portaria nº 24/1994.
-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

21.359.425-1]:

Nº

constatou-se

21.359.425-1
que

o

[Doc.

empregador

27

–

AI

deixou

de

contemplar, na etapa de reconhecimento dos riscos do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, a caracterização das
atividades e do tipo da exposição, pois não considerou os riscos
inerentes à atividade dos motociclistas profissionais, como por
exemplo: riscos físicos (temperatura, radiação, ruídos e vibrações),
químicos (poeiras, névoas, neblina) e biológicos (insetos, vírus e
bactérias). Vale ressaltar que a empregadora não fornece abrigo aos
trabalhadores para aguardarem os chamados e equipamentos de
proteção individual somente são fornecidos como premiação. Infração
capitulada no art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 9.3.3, alínea "e", da
NR-9, com redação da Portaria nº 25/1994.
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-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

21.359.379-3]:

Nº

21.359.379-3

constatou-se

que

o

[Doc.

empregador

28

–

AI

deixou

de

constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e
dimensionar de acordo com o previsto no Quadro I da NR-5. Além do
mais, a empregadora possui Classificação Nacional de Atividades
Econômicas -CNAE diferente daquele declarado na Junta Comercial de
São Paulo - JUCESP e na Receita Federal do Brasil. Nesses Órgãos a
atividade

mencionada

como

principal

é

o

Desenvolvimento

e

licenciamento de programas de computador não-customizáveis CNAE 6203-1/00, sendo que a fiscalização apurou, na realidade, que
a empregadora tem como atividade principal os SERVIÇOS DE
ENTREGA RÁPIDA, CNAE 5320-2/02. Logo, a empregadora autuada
deveria possuir ao menos 3 trabalhadores efetivos e 3 trabalhadores
suplentes na composição da CIPA. Infração capitulada no Art. 157,
inciso I, da CLT, c/c item 24.1.2.1 da NR-24, com redação da Portaria
nº 3.214/1978.

-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

Nº

21.359.384-0

[Doc.

29

–

AI

21.359.384-0]: constatou-se que o empregador deixou de submeter
os

trabalhadores

ao

exame

médico

admissional.

Infração

capitulada no Art. 168, inciso I, da CLT, c/c item 7.4.1, alínea "a", da
NR-7, com redação da Portaria nº 24/1994.;
-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

Nº

21.359.430-7

[Doc.

30

–

AI

21.359.430-7]: constatou-se que o empregador deixou de realizar a
análise ergonômica do trabalho dos motociclistas profissionais,
para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características
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psicofisiológicas dos trabalhadores, aos equipamentos e às condições
ambientais do posto de trabalho e à organização do trabalho.
Igualmente deixou de realizar a análise ergonômica dos postos de
trabalho, equipamentos e características psicofisiológicas em relação
a esses trabalhadores que realizam o trabalho de motofrete. Nessa
análise ergonômica deve ser demonstrada, no mínimo: a) Estudo
detalhado, com análise dos processos utilizados no desenvolvimento
das atividades; b) a avaliação do mobiliário e equipamentos utilizados
pelos funcionários; c) aferição e análise das condições ambientais dos
locais de trabalho; d) implantação de medidas de controle e avaliação
de sua eficácia após implantadas; e) sugestões de treinamento para
melhoria. Infração capitulada no Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item
17.1.2 da NR-17, com redação da Portaria nº 3.751/1990.
-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

Nº

21.359.459-5

[Doc.

31

–

AI

21.359.459-5]: constatou-se que o empregador deixou de adequar
a organização do trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores

e

à

natureza

do

trabalho

a

ser

executado,

especialmente por manter organização do trabalho que coloca o
trabalhador

executando

suas

atividades

fora

das

normas

de

segurança do CONTRAN. Com o objetivo de viabilizar um maior
número de entregas, o empregador permite que seus trabalhadores
utilizem BAÚ DE CARGA INSTALADO FORA DOS PADRÕES DA
RESOLUÇÃO

356/2010

DO

CONTRAN,

uma

vez

que

foram

encontrados vários trabalhadores utilizando o baú de carga que
excede, em comprimento, a extremidade traseira da motocicleta.
Outro exemplo citado foram as bolsas laterais e frontais utilizadas
pelos trabalhadores para o acondicionamento de produtos. Referida

118

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PRIMEIRO GRAU
Rua Cubatão nº 322 - 2º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04013-001 - Tel.: 3246-7000

bolsa foi desenvolvida pela própria LOGGI TECNOLOGIA LTDA. e não
respeita os padrões adotados pela mesma Resolução 356/2010 do
CONTRAN.

A

utilização

de

referidos

compartimentos

de

carga

irregulares reflete na segurança do trabalhador e na execução do
trabalho

a

ser

realizado

e

nem

atende

às

características

psicofisiológicas dos trabalhadores Infração capitulada no art. 157,
inciso I, da CLT, c/c item 17.6.1 da NR-17, com redação da Portaria
nº 3.751/1990.
-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

Nº

21.359.458-7

[Doc.

32

–

AI

21.359.458-7]: constatou-se que o empregador mantém condições
ambientais

de

psicofisiológicas

trabalho
dos

inadequadas

trabalhadores

às

e/ou

características
à

natureza

do

trabalho a ser executado, especialmente por não oferecer local
para o trabalhador aguardar os chamados, sem abrigo contra sol,
chuva, vento, somente com a iluminação natural e à noite no escuro,
ao sabor do clima, podendo estar muito quente ou muito frio
dependendo da época do ano e do horário. Tome-se por exemplo o
que ocorre com o serviço Loggi Pro. Trata-se de serviço de entregas
roteirizado, em que o trabalhador retira os pacotes de entregas no
estabelecimento da empresa L4B LOGÍSTICA LTDA. Não há, no local,
estrutura destinada aos trabalhadores para aguardar os chamados,
em que pese o sistema de solicitações que faz a atribuição do
trabalho denominado "PLATAFORMA TECNOLÓGICA" faça a "eleição"
do trabalho para os profissionais que estiverem MAIS PRÓXIMOS ao
local de chamamento. Assim, os trabalhadores, para conseguirem
alocar trabalho na "PLATAFORMA", NECESSARIAMENTE aguardam os
chamados nas proximidades do ponto de coleta, na calçada, no meio

119

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PRIMEIRO GRAU
Rua Cubatão nº 322 - 2º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04013-001 - Tel.: 3246-7000

fio ou mesmo na rua, sem condições ambientais de trabalho mínimas.
A

mesma

situação

disponibilizados

ocorre

pela

com

empregadora

os

outros

tipos

de

-

LOGGI

PRESTO

trabalho
e

LOGGI

JÁ/CORP. Em todos os casos, o trabalhador somente é AUTORIZADO
A ENTRAR NO ESTABELECIMENTO (seja do cliente nos casos do
LOGGI JÁ/CORP e do LOGGI PRESTO, seja da L4B LOGÍSTICA LTDA,
pertencente a LOGGI TECNOLOGIA LTDA.) após a sua "eleição" na
"PLATAFORMA
fiscalização

TECNOLÓGICA"

exemplificou

SPERANZA-MOEMA,

que

tomadora

para
no
de

alocação

do

estabelecimento
serviços

de

serviço.
da

A

pizzaria

motofrete

foram

encontrados nas próximidades vários motofretistas aguardando o
chamado pelo aplicativo, sem qualquer estrutura, sem abrigo e sob
chuva, sem sanitários e sem água potável. Na lanchonete THE
FIFTIES, localizada na Alameda Jauaperi, 1468 -Moema, São Paulo SP foram encontrados, no dia 18/08/2017, das 19h às 21h, pelo
menos 8 trabalhadores, em situação similar ao descrito acima, com a
diferença desta cliente da LOGGI TECNOLOGIA LTDA. propiciar a
estes

trabalhadores

que

aguardassem

os

chamados

no

estacionamento descoberto do estabelecimento. Os trabalhadores
foram encontrados em condições ambientais de trabalho inadequadas
como falta de abrigo, sob chuva, sem a disponibilização de sanitários,
ou água potável. Como último exemplo, cite-se a inspeção no
estabelecimento da lanchonete BURGUER KING, localizado na Rua
Periquito, 55 - Moema, São Paulo - SP, no dia 18/08/2017, das 14
horas

às

16

horas,

onde

foram

encontrados

pelo

menos

6

trabalhadores, aguardando chamados deste e de outros clientes da
LOGGI TECNOLOGIA LTDA. localizados na região, na calçada da rua,
sem abrigo, sob chuva fina, e sem a disponibilização de sanitários,
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em condições semelhantes dos exemplos acima mencionados. Em
todos os exemplos citados, o trabalhador era somente AUTORIZADO
a adentrar no estabelecimento dos clientes, em sua parte coberta,
após a sua efetiva alocação no serviço, sendo que nos dois primeiros
exemplos a entrada dos trabalhadores era pela porta lateral, à
distância dos consumidores.
de

infração

viola

a

Tal dinâmica, conforme consta no auto

NR-24,

bem

como

a

regulamentação

do

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PARA OS SERVIÇOS DE MOTOFRETE
EXIGE LOCAL DE ESPERA DE CHAMADOS, conforme LEI MUNICIPAL
Nº 14.491/2007, artigo 4º, que dispõe: "Art. 4º - À pessoa jurídica
que explorar o serviço de motofrete ou àquela que se utilizar com
motocicleta própria do mesmo serviço será outorgado Termo de
Credenciamento, observados os seguintes requisitos: (...) VIII comprovar a disponibilidade de imóvel, com área mínima a ser
definida

em

portaria

da

Secretaria

Municipal

de

Transportes,

destinado ao estacionamento dos veículos, às dependências para
escritório e aos condutores no aguardo de ordens de serviço". Auto
de infração lavrado em ação de fiscalização do tipo mista nos termos
do artigo 30, § 3º do Regulamento de Inspeção do Trabalho (Decreto
nº 4552/2002). Infração capitulada no Art. 157, inciso I, da CLT, c/c
item 17.5.1 da NR-17, com redação da Portaria nº 3.751/1990.
-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

Nº

21.359.290-8

[Doc.

33

–

AI

21.359.290-8]: constatou-se que o empregador autuado deixou de
manter instalações sanitárias aos seus trabalhadores, com violação
dos mesmos dispositivos citados no auto de infração anterior.
Infração capitulada no Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 24.1.2.1 da
NR-24, com redação da Portaria nº 3.214/1978.
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-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

Nº

21.359.367-0

[Doc.

34

–

AI

21.359.367-0]: constatou-se que o empregador autuado deixou de
fornecer

aos

empregados,

gratuitamente,

equipamento

de

proteção individual adequado ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento. Destarte, a empregadora autuada, ao
considerar

os

condutores

profissionais

como

trabalhadores

autônomos, transferiu todo o risco da atividade aos seus funcionários,
não oferecendo nenhuma estrutura ou equipamento de segurança a
estes, dentre os quais cite-se capacete motociclístico, com viseira ou
óculos de proteção, nos termos do artigo 6º c/c Anexo II da
Resolução CONTRAN nº 356 e colete de segurança dotado de
dispositivos retrorrefletivos, conforme artigo 5º,IV c/c Anexo III da
Resolução CONTRAN nº 356. Infração capitulada no Art. 157, inciso I,
da CLT, c/c item 24.1.2.1 da NR-24, com redação da Portaria nº
3.214/1978.
-

AUTO

DE

INFRAÇÃO

Nº

21.359.369-6

[Doc.

35

–

AI

21.359.369-6]: constatou-se que o empregador adota práticas que
estimulam o aumento da velocidade de seus trabalhadores
motociclistas na realização de suas atividades. Nos termos
constatados pela fiscalização, uma das formas de direcionar o
trabalho é oferecendo premiações por produtividade que, na prática,
também acarretam em um incentivo para que o trabalhador realize
as suas atividades mais rapidamente. Os incentivos, inclusive em
valores consideráveis como R$ 1000,00 (um mil reais), levam o
trabalhador a realizar as suas atividades mais rapidamente e, por
consequência, estimulam o aumento da velocidade. Outra forma de
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incentivo é o oferecimento de equipamentos de segurança como
premiação. Ressalte-se também que HÁ INCENTIVOS QUE OCORREM
ESPECIFICAMENTE EM DIAS DE CHUVA, uma vez que nesses dias há
uma tendência para que ocorram mais chamados de clientes no
serviço de entrega de comida (delivery), o que aumenta ainda mais o
risco de acidentes, como a promoção veiculada aos trabalhadores via
mensagem sms: "Dia de chuva e muito Loggi Presto em SP!
Finalizando 10 pedidos você ganha + R$50; 15 + R$80; 20 + R$
150. Boas entregas!" (16/8/2017).

205. Por aí se percebe que o modelo de contratação engendrado pela
LOGGI, ao negar a relação de emprego, afastando todo o arcabouço
de proteção social ao trabalhador, para considerá-lo um “simples”
profissional autônomo, viola, frontalmente, as normas de saúde,
segurança e medicina do trabalho. O resultado disso é o aumento no
número de acidentes de trânsito, o aumento nas despesas com
previdência social e a sonegação de impostos.
XVII – A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E/OU
DUMPING SOCIAL
206. O

desequilíbrio

contratação

de

no

mercado

empregados

da

provocado

LOGGI

pela

provoca

política

uma

de

evidente

vantagem comparativa para si em relação as demais empresas do
ramo de transporte de mercadorias. Todo aquele que se utiliza de
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subterfúgios para burlar a lei e afastar a incidência de direitos a
terceiros – sejam eles os trabalhadores, a Administração Pública
Tributária ou os consumidores – obtém um ganho comparativo em
relação àqueles que cumprem a lei. Isso é óbvio e evidente!
207. A fraude a lei, portanto, deve ser combatida não apenas e
principalmente por uma questão de Direito ou Moral, mas também
por uma questão econômica. O ganho em escala da LOGGI ao violar
a lei é uma distorção no mercado de circulação de bens e serviços, no
mercado de trabalho, no mercado de consumo etc.
208. Antes, porém, uma breve nótula sobre dois consensos na
doutrina e jurisprudência. O primeiro: o dano moral coletivo é uma
realidade já incorporada – introjetada visceralmente – pelos tribunais
brasileiros. O segundo: o dano moral é damnum in re ipsa, isto é,
não demanda prova do dano, apenas do ato ilícito.
209. Com esteio na lição de XISTO TIAGO, o dano moral coletivo
caracteriza-se

pela

violação

intolerável

de

direitos

da

coletividade ou, por suas palavras: “a lesão injusta e intolerável a
interesses ou direitos titularizados pela coletividade (considerada em
seu todo ou em qualquer de suas expressões – grupos, classes ou
categorias de pessoas), os quais possuem natureza extrapatrimonial,
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refletindo valores e bens fundamentais para a sociedade”16.
210. Por outro

lado, o

dever de indenizar também pode

ser

subsumido da concorrência desleal praticada pela LOGGI e sua L4B
em face das outras empresas que respeitam a lei. Há, de fato, um
indesejável paradigma de impunidade promovido por empresas
contumazes no descumprimento da legislação social, revelado pelas
centenas ou milhares de ações judiciais isoladas de parcela dos
prejudicados individualmente pela repetição da conduta lesiva no
tempo. São empresas que apostam na vulnerabilidade do trabalhador
e na pulverização das demandas – atomização judicial – certos de
que uma pequena parte dos lesados acorrerá ao Poder Judiciário,
traduzindo-se num detestável ganho em termos pecuniários com
base num ato de delinquência empresarial. O Poder Judiciário passa a
ser visto, então, como uma alternativa para maiores ganhos em
razão do ato ilícito, em subversão da ordem econômica inaugurada
pela Constituição de 1988.
211. Dumping social é uma vantagem comparativa como efeito do
ato

ilícito

e

como

todo

efeito

de

um

ato

ilícito

é

ilícito

ontologicamente, na sua essência. Tal vantagem ilícita pode ser
reduzida a uma expressão econômica, como aquilo que o infrator
16

MEDEIROS NETO, Xisto Tiago. Dano moral coletivo. 2ª ed. São Paulo: LTr, 2007. p. 137.
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ilicitamente obteve do ato ilícito. Trata-se de um enriquecimento
ilícito em duas modalidades: aquilo que o infrator ganhou (pelo uso
do bem ilicitamente incorporado em seu patrimônio) e aquilo que não
perdeu (pela não entrega do bem ilicitamente retido do patrimônio de
terceiro). Esse enriquecimento ilícito não se confunde com os frutos
da posse ilícita, pois aí se tem uma terceira modalidade de benefício:
o lucro com o uso do bem alheio, benefício distinto do uso do bem
alheio em si – aqui sem se falar em lucro – e da não entrega do bem
a seu devido titular ou proprietário.
212. O dumping social pode também ser conceituado como a prática
contumaz,

reiterada

e

sistematizada

de

descumprimento

da

legislação trabalhista como forma de obter vantagem econômica
sobre a concorrência. Evidentemente, não há que se perquirir aqui o
elemento subjetivo da conduta ilícita, o ato de vontade propriamente,
pois o dever de indenizar decorre objetivamente dos efeitos da ação
no mundo dos fatos e não da culpa do agente sobre seus atos ou do
motivo que sustenta a ação. Aliás, o ato de vontade é viciado em sua
origem, pois se trata de ato ilícito com a finalidade ostensiva de
fraudar a lei.
213. A tese do dumping social nas relações de trabalho tem ampla
recepção na doutrina e jurisprudência, sendo também uma realidade
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inexorável. Basta ver o que diz o Enunciado nº 04 da 1ª Jornada de
Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho organizada pela
ANAMATRA em 2007.
214. Para resumir com o magistério de SOUTO MAIOR, “o dano
social, portanto, é gênero, do qual derivam as espécies, dano moral
coletivo, que tem natureza jurídica de dano extrapatrimonial coletivo
causado pelo ato ilícito e o dumping social, que tem natureza jurídica
de dano material coletivo (mensurável ou não), ocasionado também
por ato ilícito, sendo, pois, perfeitamente cumuláveis, ainda que
derivados do mesmo ato”17.
215. O Poder Judiciário trabalhista vem reconhecendo o dumping
social

como

modalidade

de

dano

social

indenizável,

um

dano

patrimonial ou de expressão econômica, uma vez que a empresa
lucrou com o ato ilícito, deixando de honrar - pagar – os direitos dos
trabalhadores
concorrência

e

os

desleal

tributos
pode

devidos.
ser

Esse

quantificado

benefício
por

ilegal

em

arbitramento,

combinando-se o prolongamento no tempo do ato ilícito e o número
de trabalhadores afetados.
216. Essa
17

ideia

original

pode

ser

reconduzida

a

outra,

SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Dumping social nas relações de trabalho. 2ª ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 60.

127

bem

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PRIMEIRO GRAU
Rua Cubatão nº 322 - 2º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04013-001 - Tel.: 3246-7000

semelhante: dano à sociedade pelo não recolhimento de tributos
(impostos, contribuição previdenciária, FGTS etc.) e enriquecimento
ou lucro ilícito (aqui, sem necessariamente se falar em concorrência
com terceiros).
217. Nesse compasso, pode-se dizer, com folgas e sem medo de
errar, que a conduta das empresas aqui demandadas de fraudar
voluntária e conscientemente a lei trabalhista para aumentar seus
lucros constitui infração da ordem econômica. De fato, a Lei nº
12.529/11, em seu art. 36, I e III, diz, categoricamente, que comete
infração à ordem econômica aquele que, independentemente de
culpa, (i) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre
concorrência ou a livre iniciativa e (iii) aumentar arbitrariamente
os lucros. Pois bem. Esse enquadramento normativo amolda-se,
com perfeição, à conduta do recorrente: deliberada fraude à lei para
aumentar o lucro em concorrência desleal.
218. É importante um adendo. Não se pode objetar contra a
indenização por dano à sociedade pelo não recolhimento de tributos
com o argumento de que o Estado pode se valer das ações
correspondentes lançando o(s) valor(es) na dívida ativa. O ato ilícito
da LOGGI repercute em centenas de relações jurídicas e o reflexo
tributário é muito disperso, pulverizado, impossível de se reparar um
128

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PRIMEIRO GRAU
Rua Cubatão nº 322 - 2º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04013-001 - Tel.: 3246-7000

a um. Ninguém pode sustentar que o Estado deva apurar cada
incidência tributária sonegada pela conduta reiterada da LOGGI no
curso dos anos, mês a mês, de descumprimento da legislação do
trabalho. Isso importaria inviabilizar a atividade de repressão fiscal. A
solução é, a toda evidência, arbitrar o dano à sociedade pelo ato
ilícito sistemático no tempo, direcionando o valor da indenização ao
fundo de amparo ao trabalhador, em última análise, a vítima maior
da ilicitude. Aliás, a legislação social visa, justamente, a melhoria de
vida do trabalhador, dando-lhe condições existenciais dignas ao
estipular direitos mínimos para sua subsistência e saúde. Ao frustrar
esse patamar mínimo civilizatório, o infrator viola também cada
trabalhador individualmente – e difusamente toda a sociedade -, em
lesões microscópicas, dia após dia, mas que, no conjunto, afetam
todo o sistema de proteção estatal, isto é, a seguridade social e as
políticas públicas voltadas para os trabalhadores. Pois, quem duvidará
de que um trabalhador violentado mês a mês, solapado em sua
dignidade e direitos, irá, mais cedo ou tarde, socorrer-se do Estado
para buscar auxílio no desamparo ou enfermidade. Portanto, a
postura de fraude tributária da LOGGI e da L4B provoca um
desequilíbrio de mercado, uma disfunção no sistema capitalista, uma
violação ao Estado, obrigando a este custear os efeitos da ação ilícita
daquelas, sem contribuição alguma.
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219. A

situação

aqui

é

completamente

diferente

de

um

inadimplemento contratual simples. Não se trata de uma relação
jurídica privada entre duas partes apenas, com prejuízo limitado a
uma delas. Não

e

não! O

ato

ilícito

traduz-se

numa política

empresarial, uma ação proposital e concertada dos gestores para
aumentar os lucros ilegitimamente do empreendimento, com reflexos
em centenas de contratos de trabalhos distintos, sucessivamente no
tempo. Vale dizer, sofreram, sofrem e/ou sofrerão desfalque (i) os
trabalhadores que já não mais mantêm relação contratual com a
empresa,

porém

foram

afetados

em

passado

recente,

(ii)

os

trabalhadores que continuam empregados e são afetados dia a dia e
(iii) os trabalhadores que serão contratados no futuro e que, por
certo, se submeterão a idênticas violações de lei. Daí surge o dever
de indenizar, quer pelo enriquecimento ilícito, quer pelo que deixou
ilicitamente de pagar; quer pelo dano à sociedade e ao Estado; quer
pela concorrência desleal, quer pela coletividade de trabalhadores
afetada e

de identificação

individualizada improvável ou muito

dificultada. Sem a menor sombra de dúvida, os danos sociais aqui
são maiores e mais relevantes do que os danos individuais.
220. A bem da verdade, os danos individuais, cada um deles em sua
individualidade, são muito pequenos em valores para incentivar os
lesados a buscar reparação. Isso fica explícito nas estatísticas
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judiciais ou dos sindicatos: somente a uma parcela ínfima dos
trabalhadores

são

microscopicamente.

reconhecidos
As

empresas

esses
sabem

direitos

disso

e

violados

apostam

na

impunidade. Basta ver a rotina forense com excelentes bancas de
advogados de empresas especializadas em adiar processos judiciais
rumo

à

eternidade

para,

no

apagar

das

luzes,

obrigar

o

desesperançoso trabalhador a firmar acordo renunciando parte de
seus direitos. Essa é a realidade inescapável do Poder Judiciário que
se diz do trabalho. Por isso, o fundamento da indenização é a
reparação do dano à sociedade como um todo e a repressão, por
correção impositiva de conduta pelo exemplo, com sanção pecuniária.
221. O Código Civil diz, em primeiro lugar, que aquele que violar
direito e causar dano a outrem comete ato ilícito (art. 186). E
prossegue com a obrigação de reparar o dano (art. 927). Tal
reparação traduz em indenização pecuniária. E o Codex Civil ainda
esclarece que, se não houver na lei ou no contrato disposição fixando
a indenização devida pelo infrator, deve-se apurar o valor das perdas
e danos na forma que a lei processual determinar (artigo 946).
222. Entende o Ministério Público do Trabalho que devem ser
observados os parâmetros do art. 944 do CCB e do art. 37, inciso I,
da Lei 12.529/2011, para fins de fixação do valor da compensação
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pecuniária

por

danos

morais

coletivos,

considerando

que

a

valorização do trabalho humano é elemento fundante da ordem
econômica e que Lei 12.529/2011 estabelece as penalidades por
infração

à

ordem

econômica,

com

critérios

concretos

para

a

imputação de penalidades aos infratores.

223. Trata-se de critério legal objetivo, que se presta a evitar
subjetivismos na fixação de valor.

224. Estatui o art. 37, inciso I, da Lei 12.529/2011:

Art. 37.

A prática de infração da ordem econômica sujeita os

responsáveis às seguintes penas:
I - no caso de empresa, multa de 0,1% (um décimo por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor do faturamento
bruto da empresa, grupo ou conglomerado obtido, no último
exercício anterior à instauração do processo administrativo,
no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, a qual
nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua
estimação;

225. Conforme reportagem extraída da internet, que aponta dados
divulgados pelo E-bit [Doc. 36 - Notícia - Faturamento LOGGI], a
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empresa Loggi teve um faturamento em 2016 do valor de R$ 44,6
bilhões.

Assim

estabelecido

sendo,

no

art.

utilizando-se

37

da

Lei

critério

12.529/2011

objetivo
tem-se

referido,
que

a

compensação pecuniária por danos morais coletivos deve ser
fixada entre os seguintes valores: R$ 40.000.000,00 (0,1%) e
R$ 8.000.000.000,00 (20%).

226. Em conclusão, reputa-se adequada a fixação da compensação
pecuniária em no mínimo de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
de reais), correspondentes a 0,5% do faturamento da 1ª Ré,
considerando-se

a

gravidade

da

lesão,

o

efeito

pedagógico

e

preventivo que deve ter a tutela jurisdicional e a capacidade
econômica das Rés.

227. Reputa-se adequada a destinação do valor fixado a título de
danos

morais

Trabalhador),

coletivos
ou

a

para

outra

o

FAT

destinação

(Fundo

de

Amparo

socialmente

ao

relevante

equivalente que observe a finalidade de recomposição dos bens
lesados, conforme previsão dos artigos 13 e 20 da mencionada Lei
7.347/85, a ser oportunamente indicada pelo Ministério Público do
Trabalho e chancelada pelo Juízo.
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XVIII - DOS PEDIDOS

228. À vista do exposto, requer o Ministério Público do Trabalho
sejam julgados procedentes os pedidos para:

1.

Declarar

a

relação

jurídica

de

emprego

entre

a

LOGGI

TECNOLOGIA LTDA. e os condutores profissionais que prestam
serviços de transporte de mercadoria através de suas plataformas
digitais.

2. Seja a primeira ré, LOGGI TECNOLOGIA LTDA., sob pena de
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
infração

e

por

trabalhador

encontrado

em

situação

irregular,

reversível ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), ou a outra
destinação

socialmente

relevante

equivalente

que

observe

a

finalidade de recomposição dos bens lesados, a ser oportunamente
indicada pelo Ministério Público do Trabalho e chancelada pelo Juízo,
condenada a:

2.1 EFETUAR o imediato registro em livro, ficha ou sistema
eletrônico competente de todos os condutores profissionais
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necessários ao cumprimento de sua finalidade social;
2.2

ABSTER-SE

contratados

de

como

contratar

autônomo,

ou

por

manter
meio

trabalhadores

de

contratos

de

prestação de serviço, de parceria ou qualquer outra forma de
contratação civil ou comercial, quando presentes os requisitos
da relação de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT;
2.3 OBSERVAR toda a legislação federal, estadual e municipal,
da categoria de motofretistas, a seguir especificadas:
2.3.1 CUMPRIR as exigências estabelecidas no art. 2º,
6º, 7º da Lei nº 12.009/09.
2.3.2 ABSTER-SE de instituir prêmio por produção, taxa
de

entrega

coletivo,

ou

como

remuneração,
produtividade

comissão,
forma

não
dos

de

em

pagamento

permitindo
seus

caráter
que

empregados

individual
de

os

ou

salário

ou

ganhos

de

motociclistas

se

deem com a intensificação do trabalho ou aumento da
carga de trabalho, de acordo com o art. 1º da Lei Federal
nº 12.436/11;
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2.3.3

EFETUAR

periculosidade

o

aos

pagamento

motofretistas

do

adicional

contratados

de

para

o

cumprimento de sua finalidade social, nos termos
do art. 193 da CLT.
2.3.4 COMPROVAR a disponibilidade de imóvel, com
área mínima a ser definida em portaria da Secretaria
Municipal de Transportes, destinado ao estacionamento
dos veículos, às dependências para escritório e aos
condutores no aguardo de ordens de serviço, nos termos
do art. 4º, III, da Lei Municipal nº 14.491/07 (SP);
2.3.5 CUMPRIR o previsto no art. 14, da Lei Municipal nº
14.491/07 (SP), no sentido contratar apólice de seguro
de

via

complementar,

em

favor

do

condutor,

com

coberturas em caso de invalidez permanente.
2.4

CONSIDERAR como jornada de trabalho de todos os
condutores profissionais o período à disposição a partir do
login

(acesso

computando

o

ao

sistema

tempo

à

operacional

disposição

no

LOGGI),

aguardo

de

chamadas pela plataforma digital, o tempo da coleta das
mercadorias e o tempo de entrega na condução efetiva do
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veículo.

2.5

CONCEDER

período

consecutivas para

mínimo

de

11

(onze)

horas

descanso entre duas jornadas de

trabalho, nos termos do art. 66 da Consolidação das Leis
do Trabalho;

2.6

CONCEDER um descanso semanal de 24 (vinte e quatro)
horas consecutivas, nos termos do art. 67, caput da
Consolidação das Leis do Trabalho;

2.7

ABSTER-SE de prorrogar a jornada diária de trabalho do
motorista profissional e/ou do ajudante empregado nas
operações em que acompanhe o motorista por lapso
superior ao legalmente permitido, nos termos do art.
235-C, da CLT;

2.8

CONTROLAR de modo fidedigno a jornada de trabalho
dos

seus

motoristas
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preferencialmente

por

meio

eletrônico

que

garanta

inviolabilidade e inalterabilidade dos eventos informados
pelo motorista, bem como disponibilização de acesso via
“web” de informações necessárias a checagem da jornada
por parte das autoridades administrativas e judiciais
competentes.

2.9

DISPONIBILIZAR condições adequadas de segurança,
sanitárias e de conforto nos locais de espera, de repouso
e de descanso dos motoristas e condutores profissionais,
conforme determina o art. 157, inciso I, da CLT, c/c item
17.5.1

da

NR-17,

com

redação

da

Portaria

nº

potável

em

3.751/1990.

2.10 DISPONIBILIZAR

gratuitamente

água

quantidade suficiente, por meio de copos descartáveis
individuais, bebedouro de jato inclinado ou equipamento
similar que garanta as mesmas condições.

2.11 ADEQUAR e IMPLEMENTAR o PPRA, de acordo com a
NR 9, especialmente observando o seguinte:
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a) Devem ser reconhecidos e especificados todos os
riscos

presentes,

de

acordo

com

o produto

transportado, definindo-se, para cada caso, as medidas
de proteção necessárias, incluindo-se os equipamentos de
proteção individual obrigatórios às atividades; e
b) Incluir

no

documento

as avaliações quantitativas

programadas.

2.12 FORNECER e EXIGIR o uso de todos os Equipamentos
de Proteção Individual necessários aos empregados, de
acordo com os riscos a que estão expostos, que deverão
estar devidamente especificados no PPRA, nos termos
estabelecidos no Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item
24.1.2.1

da

NR-24,

com

redação

da

Portaria

nº

3.214/1978, observando, em relação aos motociclistas os
termos do artigo 5º, IV e 6º c/c Anexo III da Resolução
CONTRAN nº 356.

2.13 ADEQUAR e IMPLEMENTAR o PCMSO, após a revisão
do PPRA, de acordo com os riscos a que os trabalhadores
estão expostos, obedecendo-se ao disposto na NR 7.
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3. Condenar

as

rés,

solidariamente,

ao

pagamento

de

compensação pecuniária em no mínimo de R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais), correspondentes a 0,5% do
faturamento da 1ª Ré, considerando-se a gravidade da lesão, o
efeito

pedagógico

e

preventivo

que

deve

ter

a

tutela

jurisdicional e a capacidade econômica das Rés.

XIX - DOS DEMAIS REQUERIMENTOS

229. O Autor requer a citação dos Réus para que, querendo,
contestem a ação, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão
quanto a matéria de fato, com regular processamento do feito,
julgando-se ao final, totalmente procedentes os pedidos.

230. Requer, ainda, a intimação pessoal dos atos processuais na
forma da Lei.

231. Pugna pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, especialmente por prova documental, depoimento da Ré,
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de testemunhas e perícia.

232. Pede a observância da isenção de custas nos termos do art. 18
da LACP; art. 87 do CDC e art. 790-A da CLT.

233. E, por fim, atribui-se à causa o valor de R$ 200.000.000,00,
para as finalidades legais.

São Paulo, 21 de agosto de 2018.
TATIANA LIMA CAMPELO
Procuradora do Trabalho
TATIANA LEAL BIVAR SIMONETTI
Procuradora do Trabalho
RODRIGO CASTILHO
Procurador do Trabalho
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DOCUMENTOS ANEXADOS:
Doc. 01 – Ficha Cadastral Completa da JUCESP
Doc. 02 – Ficha Cadastral Completa da JUCESP - L4B
Doc. 03 – Termos e Condições de Licenciamento e Uso da Plataforma
LOGGI e da Prestação de Serviços - Condutor Profissional
Doc. 04 - 15ª Alteração do Contrato Social da LOGGI
Doc. 05 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ LOGGI
Doc. 06 - 7ª Alteração do Contrato Social da L4B
Doc. 07 – Notas Fiscais
Doc. 08 – Ata de Audiência
Doc. 09 – Termos e Condições de Usa da Plataforma LOGGI e da
Prestação de Serviços de Agenciamento de Frete – Usuário
Doc. 10 – Notas Fiscais
Doc. 11 - Termo de Subcontratação de Serviço de Transporte
Rodoviário de Cargas com a L4B
Doc. 12 – Contrato de Prestação de Serviços de Transporte
Doc. 13 – Aditamento ao Termos e Condições de Uso da Plataforma
LOGGI firmado com a empresa BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA
A RESTAURANTES S_A em 03_07_2017
Doc. 14 - Relatório de Inspeção.
Doc. 15 - Relatório de Fiscalização do Ministério do Trabalho e
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Emprego
Doc. 16 – Proposta Comercial endereçada pela LOGGI a DAFITI
GROUP
Doc. 17 - Peticionamento Elevadores Atlas Schindler
Doc. 18 - Peticionamento Arcos dourados
Doc. 19 - Depoimento da testemunha Eliel
Doc. 20 - depoimento da testemunha Márcio
Doc. 21 - depoimento da testemunha Roderic
Doc. 22 - depoimento da testemunha Rodolfo
Doc. 23 – Ata de Audiência com o Sedersp – IC rápido
Doc. 24 – Ata de audiência com o Sedersp
Doc. 25 - AI 21.359.382- 3
Doc. 26 - 21.359.393-9
Doc. 27 – AI 21.359.425-1
Doc. 28 – AI 21.359.379-3
Doc. 29 – AI 21.359.384-0
Doc. 30 – AI 21.359.430-7
Doc. 31 – AI 21.359.459-5
Doc. 32 – AI 21.359.458-7
Doc. 33 – AI 21.359.290-8
Doc. 34 – AI 21.359.367-0
Doc. 35 – AI 21.359.369-6
Doc. 36 - Notícia - Faturamento LOGGI
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