
 

 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

 

SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - SAERJ, entidade sindical de 1º grau, com sede na Avenida Franklin 

Roosevelt, nº 84, grupo 202, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.021-120, neste ato 

representado pelo seu presidente, Drº CLAUDIO GOULART DE SOUZA, 

brasileiro, casado, sindicalista, domiciliado no endereço supramencionado, de 

acordo com os atos constitutivos em anexo (doc. 01), vem, respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, apresentar DENÚNCIA em face da empresa  

TRIBUNAL DO CONSUMIDOR TECNOLOGIA  E RECUPERAÇÃO DE 

CRÉDITO LTDA., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 31.479.534/0001-76, com 

sede na Avenida  João Pinheiro, nº 274, sala 204, Bairro Lourdes, Belo 

Horizonte/MG, pelos motivos que passa a expor. 

 

1. DA COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA DA PRIMEIRA REGIÃO 

 

Não obstante a sede da denunciada ser na Cidade de Belo 

Horizonte em Minas Gerais, e se tratar de empresa que “contrata” em todo o 

território nacional, através de plataformas digitais, advogados na função de 

conciliador extrajudicial, tem-se Nesta Procuradoria a competência para 

investigação de denúncia por aplicação, ainda que analógica, da OJ130 da SDI-



 

 

1 c/c cláusula 4 do contrato de licenciamento de software que têm, 

respectivamente, as seguintes dicções:  

 
130. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LOCAL 
DO DANO. LEI Nº 7.347/1985, ART. 2º. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 93 (redação alterada 
na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – 
Res. 186/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. 
 
 
I – A competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela 
extensão do dano. 
 
II – Em caso de dano de abrangência regional, que atinja 
cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma Vara do 
Trabalho, a competência será de qualquer das varas das 
localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais 
Regionais do Trabalho distintos. 
 
III – Em caso de dano de abrangência suprarregional ou 
nacional, há competência concorrente para a Ação Civil 
Pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho. 
 
IV – Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver 
sido distribuída. 
 
4. DAS CATEGORIAS DE CONCILIADORES JURÍDICOS E 
VAGAS POR CIDADE  
 
4.1 A PLATAFORMA permite a consumidores e empresas a 
conexão com profissionais habilitados para realizar negociação 
de dívidas, na qualidade de CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL.  
 
4.2 O número de vagas de CONCILIADORES 
EXTRAJUDICIAIS será limitado em cada cidade de acordo com 
o número de habitantes e número de empresas ativas, além de 
fatores geográficos, conforme entendimento do TDC. 

 

Nesta toada, por se tratar de dano nacional, está superada a 

questão da competência de atribuição desta Procuradoria. 

 

2. DA SÍNTESE DA DENÚNCIA  

 

A presente petição tem por desiderato levar ao conhecimento de 

Vossa Excelência a plataformização de trabalho subordinado em fraude à lei, já 



 

 

que apresentado como trabalho autônomo pela denunciada que se 

autodenomina TRIBUNAL DO CONSUMIDOR TECNOLOGIA E 

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA. 

 

Em seu contrato de licenciamento de software, que instrui a peça 

de denúncia, percebe-se que é a própria empresa que: 

 

 

 fixa o horário de trabalho em dias úteis das 08h:00min às 

18h:00min e aos sábados das 08h:00min às 12h:00min 

(clausula 6.10.2.2), podendo se estender em até 15 minutos 

após o prazo regulamentar, isso em todos os dias (6.10.2.5); 

 

 estipula a forma de vestimenta para atender clientes (6.10.3.1); 

condiciona a apresentação da carteira da OAB para utilização 

da plataforma (13.1); 

 

 promove a avaliação dos conciliadores para fins de rescisão 

contratual e expedição de advertências (15).  

 

Embora tais cláusulas contratuais denotem cabalmente um 

contrato de trabalho com vínculo empregatício, na cláusula 8.1 a referida 

empresa nega tal vínculo, asseverando que: 

 

8. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS ENTRE O TDC E O 
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL.  
 
8.1 O CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL reconhece que 
estes TERMOS DE USO e o seu cadastro junto ao TDC 
não estabelecem qualquer tipo de vínculo societário, 
associativo, cooperativo, empregatício ou econômico 
entre as partes, direta ou indiretamente (grifos nossos). 

 

 

Em razão da síntese apresentada, ao menos em tese, se 

depreende que a conduta da denunciada se caracteriza na descrita no tipo penal 



 

 

do artigo 203 do Código Penal: frustração de direito assegurado por lei 

trabalhista.   

 

 

3. DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO 

DE SOFTWARE QUE DENOTAM PLATAFORMIZAÇÃO DO TRABALHO 

SUBORDINADO 

 

Abaixo, eis as cláusulas retromencionadas para conferência devido 

à semelhança destas com as regras de um autêntico contrato de trabalho com o 

vínculo empregatício estabelecidas na CLT: 

 

2.6 A MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE TDC  
 
2.6.1 O CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL aceita que será 
avaliado por EMPRESAS, CONSUMIDORES e pelo TDC, 
com base em critérios como a qualidade do serviço, o 
atendimento aos clientes, o respeito às regras, a 
idoneidade moral no serviço e as taxas de aceite e de 
negociações. O CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL que for 
reiteradamente mal avaliado poderá ter a sua licença de 
uso da PLATAFORMA suspensa ou cancelada. Sem 
prejuízo de outras disposições constantes neste 
instrumento, o contrato de licenciamento também poderá 
ser suspenso ou resilido (resultando em impedimento de 
acesso à PLATAFORMA) em casos como pendências 
cadastrais, relatos de condutas agressivas, inadequadas 
ou violações da lei. 
 
4.1 O CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL deverá realizar, 
OBRIGATORIAMENTE, os treinamentos operacionais, 
estratégicos, bem como o curso MEDIAÇÃO E 
CONCILIAÇÃO EXTRAPROCESSUAL NAS RELAÇÕES 
DE CONSUMO, que será disponibilizado pelo TDC para 
início das atividades como licenciado, cuja duração mínima 
é de 7 (sete) dias úteis. 
 
6.10.2.2 - O CONCILIADOR deverá obedecer a horários 
entre segunda a sexta-feira, de 08:00hs às 18:00hs, e aos 
sábados, de 08:00hs às 12:00hs 
 
6.10.2.5 - Será disponibilizado um período de 15 (quinze) 
minutos de tolerância ao CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL 
para encerrar o último atendimento, devendo este 



 

 

comunicar ao CONSUMIDOR o horário e regra de 
funcionamento. 
 
 
 
6.10.3.1 - A reunião será em tom formal, devendo o 
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL, mesmo que a distância, 
estar trajado com roupas que respeitem o padrão normal 
jurídico do país. Além disso, o CONCILIADOR deve 
realizar atendimento pautado em ética, respeito, sigilo, 
conhecimento e cordialidade. 
 
13.1 - Para utilizar a PLATAFORMA e se conectar com 
EMPRESA e CONSUMIDOR, o CONCILIADOR 
EXTRAJUDICIAL deverá efetuar seu cadastro junto ao 
TDC na referida categoria, apresentando ao TDC as 
seguintes informações e documentos válidos:  

 

 Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria 
apropriada;  

 Cédula de identidade RG;  

 Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

 Foto de identificação;  

 Número de telefone e/ ou celular (preferencialmente, 
com acesso ao aplicativo WhatsApp);  

 Comprovante de residência válido e com no máximo 06 
(seis) meses;  

 Carteira da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, 
caso seja advogado;  

 Declaração de matrícula ou de diploma emitido por 
Instituição de Ensino regularmente cadastrada pelo 
MEC em curso de nível médio ou superior;  

 Quaisquer documentos adicionais que o TDC julgar 
necessários para realizar o cadastro. 

 
15. DA AVALIAÇÃO DOS CONCILIADORES JURÍDICOS 
E DA MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE TDC  
 
15.1. A PLATAFORMA permite que EMPRESAS e 
CONSUMIDORES avaliem o serviço de atendimento e 
negociação individual prestado pelo CONCILIADOR 
EXTRAJUDICIAL. Essa avaliação é facultativa para o 
cliente, e consiste na atribuição de uma nota de 1 (um) a 5 
(cinco) para o atendimento e negociação do 
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL. Adicionalmente à 
avaliação feita pelos usuários, o TDC poderá avaliar o 
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL de acordo com a sua 
atuação, inclusive no que tange ao disposto na cláusula 5.7 
acima. 
 



 

 

15.1.1. Na avaliação do atendimento do CONCILIADOR 
EXTRAJUDICIAL, o cliente é livre para considerar a 
gentileza, a presteza, a eficiência e a clareza na 
transmissão das informações, bem como demais critérios 
que indiquem a qualidade do atendimento. 

 

Embora tais cláusulas contratuais denotem cabalmente um 

contrato de trabalho com vínculo empregatício, na cláusula 8.1 a referida 

empresa nega o tal vínculo, asseverando que: 

 

8. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULOS ENTRE O TDC E O 
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL  
 
8.1 O CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL reconhece que 
estes TERMOS DE USO e o seu cadastro junto ao TDC 
não estabelecem qualquer tipo de vínculo societário, 
associativo, cooperativo, empregatício ou econômico 
entre as partes, direta ou indiretamente (grifos nossos). 

 

O caso supramencionado configura um típico contrato de 

trabalho com vínculo empregatício na modalidade de teletrabalho, conforme 

dispõe o artigo 75-B da Consolidação das Leis do Trabalho, a saber: 

 

Art. 75-B.  Considera-se teletrabalho a prestação de 
serviços preponderantemente fora das dependências do 
empregador, com a utilização de tecnologias de informação 
e de comunicação que, por sua natureza, não se 
constituam como trabalho externo (grifos nossos).  

 

Os trabalhadores e empregadores da denunciada trocam uma 

forma, segundo Sennett1, de submissão ao poder “cara a cara” para uma forma 

de submissão eletrônica, assim como a “lógica métrica” do tempo passa do 

relógio de ponto para a tela do computador. Hoje, com o avanço tecnológico, 

pode-se dizer que a “lógica métrica” do tempo e da subordinação pode passar 

da subordinação “cara a cara” para a eventual subordinação através de 

plataformas de aplicativos. 

                                                             
1 SENNETT, Richard. A corrosão do caráter. Rio de Janeiro: Record, 2014, pag. 68. 

 



 

 

 

Assim, quando os trabalhadores de aplicativos (trabalhadores sob 

demanda) recebem ordens à distância de seu empregador, não há que se falar 

em descaracterização da subordinação jurídica. A plataforma (algoritmos) é 

apenas o instrumento utilizado ou meio de comunicação para concessão das 

ordens e dos respectivos acatamentos. Logo, pode-se perfeitamente caracterizar 

o vínculo de emprego. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ante tudo o quanto consignado, requer que Vossa Excelência se 

digne a deferir a instauração de inquérito civil para apuração da existência de 

plataformização de trabalho subordinado em fraude à lei. E, caso constatada a 

fraude, seja oficiado o Ministério Público Federal com atribuições penais para 

apurar eventual conduta descrita no tipo penal do artigo 203 do Código Penal, 

por se tratar de crime, em tese, de ação penal pública incondicionada de 

competência da Justiça Federal. E, ainda, sejam adotadas medidas 

judiciais/extrajudiciais para ajustamento da conduta da executada, nos moldes 

da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Nesses termos, 

pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021. 

 

 

CLAUDIO GOULART DE SOUZA – OAB/RJ 54.556 
Presidente do SAERJ 

 
 

SILVA CORREIA – OAB/RJ 90.508 
Procuradora 

 
 

ROSILDO DA LUZ BOMFIM - OAB/RJ 76.934 
Subprocurador 

 



 

 

 
ÉRICA PEREIRA SANTOS - OAB/RJ 127.656 

Subprocuradora 
 
 

MARIANA CORREIA RODRIGUES - OAB/RJ 177.382 
Subprocuradora 

 


