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A Lei nº 14.297 é ruim para todos: clientes, empresas de aplicativos e trabalhadores. Burnout passa a ser classificado como doença ocupacional: o que muda na prática?

“TRABALHO EM APLICATIVOS E A INCOMPATIBILIDADE DO EMPREGO: as regras do trabalho portuário são alternativa melhor e mais adequada.”



T e m p o  d e  l e i t u r a a p r o x i m a d o :1 0  m i n u t o s .



EDITORIALO  ano  começou  com  o  tema  do  trabalho  em aplicativos na pauta dos debates. Dois motivos, em especial, �zeram com que o assunto dominasse as conversas  entre  especialistas  e  o  mercado consumidor em geral.Primeiro,  a  já  noticiada  formação  de  maioria,  na Terceira  Turma  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho (TST), acerca da existência de vínculo de emprego em  tal  modalidade  de  relação  de  trabalho.  O julgamento  foi  suspenso,  mas  dois  ministros  já deram os seus votos favoráveis à tese do emprego, restando apenas um magistrado por votar.A provável decisão do TST seria a primeira desse entendimento  no  âmbito  da  Corte  Superior  em matéria trabalhista no país, criando um precedente que se alinha a decisões proferidas pela Justiça de outros países. Contudo, seria o reconhecimento do vínculo  tradicional  de  emprego  a melhor  solução para essa questão?



Segundo, e mais recentemente, a edição da Lei nº 14.297, de 5 de janeiro, que dispõe sobre medidas de proteção  asseguradas  ao  entregador  que  presta serviço por intermédio de empresa de aplicativo de entrega durante a vigência da emergência em saúde pública decorrente do coronavírus responsável pela covid‑19.Além  do  tema  do  trabalho  em  aplicativos,  são tratados nesta nova edição de nosso queridíssimo periódico  o  reconhecimento,  pela  Organização Mundial da Saúde  (OMS), da síndrome de  “burnout” como  doença  do  trabalho,  e  a  perspectiva  de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de ação que visa a afastar a chamada “prevalência do negociado sobre o legislado”, trazida pela Reforma Trabalhista.Uma boa leitura para todos!
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CAPA :: MATÉRIA“TRABALHO EM APLICATIVOS E A INCOMPATIBILIDADE DO EMPREGO: as regras do trabalho portuário são alternativa melhor e mais adequada.”A notícia de que a Terceira Turma do TST havia formado maioria, a favor da tese do vínculo de emprego no trabalho em aplicativos, pegou a todos de surpresa. No caso em análise, dois dos três ministros julgadores a�rmaram que deve ser reconhecido o emprego entre motoristas e aplicativos de transporte. Contudo, seria o reconhecimento do vínculo de emprego, nos tradicionais moldes estabelecidos pela CLT ‑ trabalho pessoal, subordinado, não eventual, mediante remuneração, por conta e risco do empregador ‑, a melhor solução para o problema da precariedade no trabalho por meio de aplicativos? 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Uma das consequências mais elementares do emprego é a submissão do trabalhador ao poder diretivo do empregador, ou seja, à direção e ao controle de suas atividades. 

Data venia o entendimento exposto pelos ministros do TST, a resposta é não. A relação mantida entre os trabalhadores e as empresas de aplicativos não se enquadra dentro do conceito tradicional  de  trabalho  subordinado,  possuindo  traços distintivos  que  di�cultam  a  acomodação  desta  nova realidade aos contornos celetistas enr�ecidos. " "E um dos aspectos mais básicos do poder diretivo diz respeito à faculdade que o empregador tem de, com base no seu juízo de  necessidade,  organizar  o  sistema  de  trabalho  do  seu empregado de acordo com os seus próprios interesses.Ou seja, no contrato de emprego celetista, o empregador diz onde, como e quando o empregado vai trabalhar.Isso não ocorre com o trabalhador de aplicativos, que tem a liberdade  (1)  de  se  conectar  no  horário  e  pelo  tempo  que desejar, (2) de escolher a região de sua prestação de serviços, (3)  de  trabalhar,  simultaneamente,  por  meio  de  diversas empresas  de  aplicativos  concorrentes,  entre  outras particularidades que distinguem esta realidade do vínculo de emprego previsto na CLT.  TST  ‑  RR:  591520115150113,  Relator:  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro,  Data  de Julgamento: 22/02/2017, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/03/2017. 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Também  se  mostram  inaplicáveis  as  novas  disposições relativas  ao  trabalho  intermitente,  trazidas  pela  Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017). Conhecido  como  zero‑hour  contract,  ou  seja,  contrato zero‑hora (empregador inicia o mês devendo zero, pagando apenas as horas que requisitar), considera‑se intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços não seja contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Ocorre  que,  nessa  modalidade,  é  o  empregador  que convoca  o  trabalhador  para  a  prestação  de  serviços, informando qual será a jornada, tendo o empregado o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo‑se, no silêncio, a recusa.

O  trabalho  intermitente  requer,  portanto,  uma  realidade incompatível com as características do trabalho realizado por  meio  de  aplicativos,  visto  que,  neste  caso,  é  o trabalhador quem escolhe a jornada, o turno e o local da sua prestação  de  serviços,  e  não  a  empresa  detentora  da plataforma digital.



Apesar da di�culdade de enquadrar as suas características nos contornos celetistas de trabalho regulado, o desa�o de conferir  dignidade  no  trabalho  e  e�cácia  dos  direitos fundamentais aos  trabalhadores de aplicativos não é um problema insolúvel. Pelo  contrário,  a  legislação  brasileira  possui  regras mais apropriadas à regulamentação do trabalho em aplicativos que as normas da CLT. Tratam‑se da Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998, e da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2.013, que  regulamentam,  em  conjunto,  o  trabalho  portuário avulso.Há, de fato, muita semelhança entre a realidade dos trabalhadores portuários avulsos e a dos trabalhadores em aplicativos.Historicamente,  os  trabalhadores portuários  avulsos não possuem vínculo de emprego com os seus contratantes, tal qual  os  trabalhadores  em  aplicativos,  tendo  sua  relação estabelecida com o chamado Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO),  responsável  por  administrar  o  fornecimento  da mão de obra na área do porto público.Assim, o trabalhador portuário avulso é vinculado ao OGMO e se coloca, diariamente e de forma autônoma, a depender do seu interesse e da sua disponibilidade, à disposição dos donos  das  cargas  e  dos  operadores  portuários,  para trabalhar,  mediante  sorteio,  nos  postos  de  trabalho  das operações do porto, que variam, por sua vez, em duração e valor. 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Outra semelhança, da mesma forma que os trabalhadores de aplicativos têm a sua remuneração paga pelos clientes das  plataformas,  o  operador  portuário  (contratante  e tomador dos serviços) é responsável pela remuneração do trabalhador portuário avulso, cabendo ao OGMO ‑ como aos aplicativos ‑ a arrecadação e o repasse dos valores devidos.O OGMO é responsável, tal como as empresas de aplicativo também poderiam ser, por (1) manter o cadastro e o registro do  trabalhador  portuário  avulso,  (2)  treinar  e  habilitar pro�ssionalmente o trabalhador portuário, (3)   zelar pelas normas  de  saúde,  higiene  e  segurança  no  trabalho portuário avulso.A principal diferença é que, ao término da jornada diária de trabalho, o trabalhador portuário avulso recebe, além dos valores pelos serviços, os percentuais relativos ao décimo terceiro salário, às férias anuais, ao Fundo de Garantia do Tempo  de  Serviço  (FGTS),  além  de  serem  recolhidos  os encargos  �scais  e  previdenciários,  tudo  calculado proporcionalmente à jornada de trabalho.Já  as  empresas  detentoras  dos  aplicativos  e  os  seus clientes, apesar de os trabalhadores em aplicativos serem segurados  obrigatórios  da  Previdência  Social,  não possuem qualquer obrigação de recolher as contribuições previdenciárias,  além  de  não  realizarem  qualquer pagamento dos direitos fundamentais trabalhistas.
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A  aplicação  das  regras  do  trabalho  portuário  aos trabalhadores  de  plataformas  digitais  seria  um  modo simples,  rápido  e  e�caz  de  retirá‑los  desse  verdadeiro “Estado de Coisas Inconstitucional” (ECI). Este conceito já foi  aplicado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  para reconhecer  a  inconstitucionalidade  de  um  quadro  de violação  generalizada  de  direitos  fundamentais,  causado pela inércia das autoridades públicas, como tem sido o caso do trabalho em aplicativos.É  preciso  reconhecer  que  a  atual  precariedade  nas condições  de  trabalho  dos  trabalhadores  em  aplicativos viola  os  direitos  fundamentais  previstos  na  Constituição Federal.  E  que  a  efetividade  de  tais  direitos  não  está condicionada à situação de “empregado”, mas à existência da  �gura  de  um  “trabalhador”,  o  que,  sem  dúvidas,  os entregadores e motoristas de aplicativos são. Além disso, tratando‑se de direitos fundamentais, a própria Constituição  determina  que  sejam  obedecidos  de imediato, independente de regulamentação em lei federal. Contudo, é preciso que a solução jurídica seja adequada, o que não ocorre com o vínculo de emprego tradicional, nem com o trabalho intermitente. 
  Conforme  Decreto  nº  10.410,  de  30  de  junho  de  2.020,  que  altera  o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n o 3.048, de 6 de maio de 1999.   STF ‑ ADPF nº 347/DF ‑ Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 9/9/2015.   Art. 7º, CF/88. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...).   Art. 5º (...). § 1º As normas de�nidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
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Assim, com base na analogia, na equidade e nos princípios e normas gerais do direito do trabalho, diante da incapacidade do Congresso Nacional de editar leis e conferir validade aos direitos fundamentais previstos no artigo 7º da Constituição, faria bem a Justiça do Trabalho em equiparar os trabalhadores de aplicativos aos trabalhadores portuários avulsos, ante a similitude das condições de vida e trabalho, assegurando‑lhes acesso aos direitos trabalhistas mínimos.
6   Art. 8º, CLT. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência,  por  analogia,  por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum  interesse  de  classe  ou  particular  prevaleça  sobre  o  interesse público.
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Foi sancionada a Lei nº  14.297, em 5 de  janeiro, dispondo sobre medidas de proteção asseguradas ao entregador que presta serviço por intermédio de empresa de aplicativo de entrega, enquanto durar a emergência em saúde pública decorrente do coronavírus responsável pela covid‑19.Com isso, durante a pandemia, a empresa de aplicativo de entrega  deve  contratar  seguro  contra  acidentes,  sem franquia,  em  benefício  do  entregador  nela  cadastrado, exclusivamente para acidentes ocorridos durante o período de  retirada  e  entrega  de  produtos  e  serviços,  devendo cobrir,  obrigatoriamente,  acidentes  pessoais,  invalidez permanente ou temporária e morte.Na hipótese de o entregador prestar serviços para mais de uma empresa de aplicativo de entrega, a  indenização, no caso de acidente, será paga pelo seguro contratado pela empresa  para  a  qual  o  entregador  prestava  o  serviço  no momento do acidente.
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Da mesma forma, a empresa de aplicativo de entrega deve assegurar  ao  entregador  afastado  em  razão  de  infecção pelo coronavírus assistência �nanceira pelo período de 15 (quinze) dias, o qual pode ser prorrogado por mais 2 (dois) períodos  de  15  (quinze)  dias,  mediante  apresentação  de comprovante de resultado positivo, por meio de exame RT‑PCR, ou de laudo médico que ateste condição decorrente da Covid‑19, justi�cando o afastamento.A assistência financeira deve ser calculada de acordo com a média dos 3 (três) últimos pagamentos mensais recebidos pelo entregador.
Além  disso,  cabe  à  empresa  de  aplicativo  de  entrega disponibilizar máscaras e álcool em gel ou outro material higienizante  aos  entregadores,  para  proteção  pessoal durante as entregas, podendo ser feito por meio de repasse ou reembolso das despesas efetuadas pelo entregador.Já a empresa fornecedora do produto ou do serviço deverá permitir que o entregador utilize as instalações sanitárias de seu estabelecimento, e garantir o acesso do entregador a água potável.





Primeiramente,  a  lei  é  ruim te cn i c amen te .   Não   t r a z qua lquer   esc larec imento quanto  à  natureza  da  relação entre as partes. Pelo contrário, a  lei  “foge  do  assunto”,  ao a�rmar que os seus conceitos e benefícios  “não  servirão  de base  para  caracterização  da natureza  jurídica  da  relação entre  os  entregadores  e  as empresas  de  aplicativo  de entrega”.Para as empresas de aplicativo de entrega, a  lei é muito ruim, por  lhes  imputar  um  custo  de arcar com uma ajuda �nanceira decorrente  de  incapacidade para o  trabalho,  enquanto que esse ônus deveria recair sobre o INSS.



Além disso, todo o custeio dos benefícios temporários foi atribuído às empresas de aplicativo, sendo que o tomador dos  serviços  e  consequentemente  responsável  pelo  seu pagamento são o cliente usuário e a empresa vendedora dos produtos ou serviços.A  lei  também  é  ruim  para  os  trabalhadores,  pois  cria medidas de proteção temporárias, que só vão durar até que seja declarado o término da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin).Contudo,  trata‑se  de  ato  de  competência  individual  do Ministro da Saúde, de modo que ele, sozinho, pode revogar o leque de “direitos” trazido pela nova lei.Além disso, apesar de conferir o benefício do seguro contra acidentes,  a  lei  nada  trata  quanto  à  obrigatoriedade  de recolhimento de contribuição ao INSS. Porém, os entregadores já são segurados obrigatórios da Previdência e deveriam fazer  jus não apenas a uma ajuda �nanceira por 45 dias, em caso de  infecção por covid‑19, mas ao recebimento de benefícios previdenciários em caso de incapacidade para o trabalho, independente da causa.Apesar  de  tudo,  é  importante  destacar  que  a  Lei  nº 14.297/22 está em vigor desde a sua publicação, de modo que os seus benefícios e regras já estão valendo.

 THEBRIEFING



No dia 1º de janeiro deste ano, entrou em vigor a nova classi�cação da Organização Mundial da Saúde (OMS),  a CID 11. Com ela, o “Burnout” passou a ser tratado como “estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso”. Anteriormente, o “Burnout” era considerado ainda como um problema na saúde mental e um quadro psiquiátrico, sem a expressa correlação com o trabalho.Na prática, porém, trata‑se de um reforço a algo que já ocorria  na  prática,  pois,  o  “Burnout”  sempre  foi associado ao trabalho, em perícias médicas do INSS ou por médicos particulares dos trabalhadores, em casos de afastamento.A  síndrome  de  “Burnout”  é  um  distúrbio  psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho.  Também  é  chamada  de  “síndrome  do esgotamento pro�ssional”.

NOTÍCIABurnout passa a ser classificado como doença ocupacional em 2022: o que muda na prática?



Os  sintomas  do  “Burnout”  podem  ser  físicos  ou psicológicos, como cansaço mental e físico excessivo, insônia,  di�culdade  de  concentração,  irritabilidade  e agressividade, lapsos de memória, desânimo e apatia, dores de cabeça e no corpo, entre outros. Na dúvida, o trabalhador deve procurar ajuda médica. I THEBRIEFING

Muda que o trabalhador terá a presunção, em caso de desenvolvimento do “Burnout”, de que aquela doença foi adquirida no trabalho. Antes, havia sempre controvérsia quanto à origem pro�ssional. Agora,  com  a  inclusão  na  CID  11  do  “Burnout”  como doença necessariamente atrelada ao trabalho, basta ao trabalhador provar a existência da doença, para que ela se ja   c lass i�cada   como  pro�ss iona l ,   com  as consequências  cabíveis  (estabilidade  no  trabalho, percepção  de  auxílio  doença  acidentário  ‑  de  maior valor   ‑,   recebimento  do  FGTS  do  per íodo  de afastamento, que conta como tempo de serviço, etc).Para a empresa, reduz o espaço para discussões sobre a origem de eventual “Burnout” no seu empregado. 

O que realmente muda para o trabalhador?



Com isso, reforça‑se a necessidade de adoção de um programa  de   contro le   médico   da   saúde  dos trabalhadores  que  contemple  a  saúde  mental  no trabalho  e  promova  medidas  visando  à  redução  do acúmulo excessivo de estresse, da tensão emocional e da pressão constante do trabalho.



Burnout ganhou mais importância na pandemia.



Os números de casos de depressão e crise de  ansiedade  são  preocupantes,  estando os remédios ansiolíticos e antidepressivos dentre os mais vendidos no país. Não é uma situação  nova,   mas,   com  o  natural esgotamento  emocional  decorrente  da pandemia nos trabalhadores, a questão do “Burnout”  ganhou  mais  destaque  na imprensa corporativa especializada.O  tempo  de  afastamento  do  trabalho  é de�nido  caso  a  caso,  a  depender  do parecer  do  psiquiatra, mas  dura  o  tempo necessário  à  recuperação  da  capacidade de trabalho.



 THEBRIEFING
Como o empregador pode estabelecer evitar o desgaste emocional dos seus  colaboradores?

Estar  atento  a  situações  de  assédio  moral,  abrindo canal  de  denúncias  para  que  eventuais  casos  sejam relatados.A lém   d i sso ,   a   empresa   deve   se   a ten ta r   ao estabelecimento de metas desa�adoras, mas realistas. E criar uma cultura de cobrança respeitosa, por meio de política  de  prêmios  para  as  melhores  performances, evitando exposição ou agressividade. Um  ambiente  de  trabalho  sadio  serve  de  estímulo  à produtividade, trazendo melhores resultados e lucros.





NOTÍCIANEGOCIADO VS LEGISLADO: STF decide validade de regra da Reforma Trabalhista que autoriza a prevalência da negociação coletiva sobre as normas legais.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgará, em 2022, se Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho podem restringir ou afastar direito trabalhista previsto em lei, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias (ARE 112.163‑3).



O  artigo  611‑A  da  CLT,  implementado  na  legislação trabalhista brasileira pela Lei n° 13.467/2017 (Reforma Trabalhista),  instituiu  o  comumente  denominado “negociado  sobre  o  legislado”,  no  qual  as  regras estabelecidas em norma coletiva prevalecem sobre as normas legais.Desde  julho  de  2019,  o  Ministro  Gilmar  Mendes determinou  a  suspensão  de  todos  os  processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a  questão,  já  que  o  STF  reconheceu  a  repercussão geral do tema.O STF tem mantido intensa pauta de julgamentos de temas  trabalhistas  desde  o  �nal  de  2021,  tendo declarado, à título de exemplo, a constitucionalidade da terceirização de serviços nas atividades‑�m (ADPF 3241), e a validade da contratação de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços intelectuais, mesmo que haja engajamento pessoal do sócio (ADC 662). Dessa forma, a validade do negociado sobre o legislado será decidida pelo Supremo Tribunal Federal ainda no começo de 2022.



The Brie�ng é uma publicação periódica da Renato Melquíades Advocacia. Você pode colaborar com nossas publicações enviando sugestões de pautas para o nosso e‑mail: falarcom@melquiadesadv.com.br.
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