






Para quem precisa contratar



Contratante



Contratante



Contratante



Contratante



Rede de profissionais

● São mais de 25 mil profissionais 
cadastrados para prestação de serviços

● Cobertura em todos os estados do Brasil 
e na grande maioria das comarcas

● Profissionais recebem avaliações pelos 
serviços prestados

● Milhares de diligências realizadas com 
avaliação média superior a 4 (numa 
escala de 0 a 5)



Para quem deseja trabalhar











GRANDE NECESSIDADE DE SERVIÇOS JURÍDICOS

AUDIÊNCIAS

CÓPIAS

BUSCA DE INFORMAÇÕES LOCAIS

CONTATOS COM PESSOAS

ACOMPANHAMENTO DE DILIGÊNCIAS LOCAIS (CITAÇÃO, INTIMAÇÃO)

CUMPRIMENTO DE LIMINARES

E MAIS…



TROCA DE EXPERTISE SOBRE TESES

UTILIZAÇÃO DE KNOW-HOW DE ESCRITÓRIOS ESPECIALIZADOS

TRABALHO INTELECTUAL COLABORATIVO

VIRTUALIZAÇÃO DE ESCRITÓRIOS 



O DILIGEIRO NÃO SE ASSOCIA AOS ADVOGADOS

LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO E DE ORGANIZAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS

PAGAMENTO PELO USO DA REDE DISTRIBUÍDA (CONECTORES PEER-TO-PEER)

NÃO PARTICIPAMOS DO RESULTADO DO TRABALHO JURÍDICO 

CONTRATANTE PAGA SOB DEMANDA

CONTRATADO PAGA ASSINATURA

POSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO CONTRATANTE E CONTRATADO



AVALIAÇÕES PEER-TO-PEER

ESPECIALIZAÇÕES E NICHOS PARA TODA A REDE

GESTÃO DO FLUXO DE HONORÁRIOS

DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR CONTRATADO

LIBERAÇÃO SOB RECEBIMENTO DO SERVIÇO

SEGURANÇA NAS TRANSAÇÕES

RELAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENTRE PROFISSIONAIS OU

ENTRE CLIENTE E PROFISSIONAL, CONFORME CONTRATADO



AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS

CONTRATAÇÃO POR TAREFA

ENGAJAMENTO LIVRE NA REDE (ACEITAÇÃO DE CADA TAREFA)

AUTONOMIA DA RELAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS (EFICÁCIA)

COMUNICAÇÃO DIRETA – CHAT

TROCA DE DOCUMENTOS

INSTRUÇÕES

INFORMAÇÕES RECÍPROCAS



RISCOS JURÍDICOS QUE IMPACTAM O COMPLETO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA 

COLABORATIVA

- Risco Trabalhista: a economia colaborativa com base em conexões peer-to-peer é neutra em relação à 

relação entre as partes que conecta. O marco civil deve considerar a hipótese de regular a neutralidade 

na relação entre  contratante-contratado e a plataforma que faz o match entre os eles. A plataforma 

conecta informações entre as partes, mas não participa do serviço entre eles. O case do Uber mostra que 

o custo com a defesa na Justiça do Trabalho pode inviabilizar financeiramente a empresa, mesmo que 

seja ao final vitoriosa nos processos

- Risco Tributário: considerando os conceitos fluidos para a arrecadação, seria essencial regular a 

autonomia da base de cálculo e do fato gerador sobre a qual devem incidir os impostos e taxas (ainda 

que de incidência estadual e municipal), incidentes sobre as empresas que estejam inseridas no ciclo 

colaborativo, separando-as claramente do preço dos serviços da plataforma de match o preço do 

serviço do prestador de serviços ao final. A plataforma não participa da operação entre as partes.



RISCOS JURÍDICOS QUE IMPACTAM O COMPLETO DESENVOLVIMENTO DESSA FORMA DE 

ECONOMIA

- Risco Previdenciário: também relevante é o risco relacionado à Previdência Social, em especial 

relativamente ao caso de acidentes pessoais incapacitantes ou de doenças ocupacionais ligadas à 

atividade do prestador de serviço usuário da plataforma. A plataforma não participa senão dos aspectos 

formais dessa atividade (aproximação, viabilização de contatos, de troca de informações, registro de 

contratos, mecanismos de pagamento e de comunicação entre as partes que efetivamente contrataram. 

Os riscos ocupacionais dependerão da relação entre contratante e contratada, até porque a plataforma 

não tem a menor ingerência ou controle sobre a administração desses riscos. Na questão da base de 

cálculo das contribuições sociais e da responsabilidade por seu pagamento, valem os comentários feitos 

no risco tributário e trabalhista

- Risco de Consumo: O CDC possuiu alguns tipos de risco que não são contornáveis pelo meio 

contratual, em especial os relacionados ao fato do serviço e do produto que não envolvem diretamente os 

contratantes da plataforma, como a relação inclusivada cadeia de produção (“todos”), e aqueles em que a 

lei equipara terceiros para fins de estender a proteção ao dada ao consumidor (bystander). Esse risco é 

enorme e deve ser regulado para evidenciar que a plataforma não participa da cadeia de consumo do 

serviço contratado entre as partes.


