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RESUMO 

 

A presente monografia objetiva o estudo do desenvolvimento das práticas 
adotadas pelo neoliberalismo com fulcro de minorar os custos com a mão de 
obra, ora tolhendo direitos dos empregados, ora, a partir de interpretações 
clássica dos elementos essenciais à configuração da relação empregatícia, que 
certamente não dialogam com as novas realidades dos trabalhadores digitais. 
Neste passo, o estudo informará ao leitor os impactos da mecanização dos 
processos produtivos, passando pela chamada revolução 4.0, que inseriu no 
ambiente laborativo novas tecnologias capazes de dinamizar a relação mão de 
obra x empregador, reduzindo a necessidade de mão de obra porquanto uma 
máquina desempenha-se o trabalho de 5 funcionários, por exemplo. Neste 
cenário houve uma crescente disponibilização de mão de obra, que sem a 
possibilidade de negociar com o empregador, ante a grande massa de 
desempregados, se sujeitou a novas formas de trabalho, o trabalho em 
plataformas digitais. O fenômeno da uberização do trabalho tem como mantra 
pelas empresas que exploram o mercado que a relação estabelecida é de 
parceria, sendo que ela desempenha apenas um papel de intermediação, 
gerindo o aplicativo que conecta o motorista ao usuário. Ademais, analisamos a 
subordinação jurídica, elemento ausente nas inúmeras relações de trabalho sob 
a égide das plataformas digitais, se interpretada segundo um viés clássico, e a 
necessidade de uma reformulação de seu conceito tendo em vista as novas 
relações de emprego originadas pela flexibilização do Direito do Trabalho. 

 

Palavras-chave: Uberização. Precarização. Princípio da primazia da realidade. 
Fraude. Subordinação jurídica. 
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ABSTRACT 

 

This monograph aims to study the development of the practices adopted by 
neoliberalism with a focus on reducing labor costs, sometimes by curbing 
employee rights, sometimes from classical interpretations of the elements 
essential to the configuration of the employment relationship, which certainly do 
not. dialogue with the new realities of digital workers. In this step, the study will 
inform the reader about the impacts of the mechanization of production 
processes, going through the so-called revolution 4.0, which introduced new 
technologies in the working environment capable of dynamizing the labor x 
employer relationship, reducing the need for labor as a machine the work of 5 
employees is performed, for example. In this scenario, there was an increasing 
availability of labor, which without the possibility of negotiating with the employer, 
in the face of the large mass of unemployed, was subjected to new forms of work, 
working on digital platforms. The phenomenon of uberization of work has as a 
mantra by companies that explore the market that the relationship established is 
a partnership, being that it only plays an intermediary role, managing the 
application that connects the driver to the user. Furthermore, we analyze legal 
subordination, an element that is absent in the countless labor relations under 
the aegis of digital platforms, if interpreted according to a classic bias, and the 
need for a reformulation of its concept in view of the new employment relations 
originated by the flexibilization of Law of Labor. 

 

Keywords: Uberization. Precariousness. Principle of the primacy of reality. 
Fraud. Legal subordination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho busca compreender como se desencadeou a 

dinâmica da relação de emprego durante a história, destacando a influência do 

pensamento liberal, calcado na busca por novas formas de lucrar com a força de 

trabalho humano. 

 Destaca-se neste ponto a mudança de paradigma acerca dos elementos 

essenciais à relação de emprego, porquanto tomados sob uma perspectiva 

demasiadamente tradicional, a qual furta dos trabalhadores inseridos nas novas 

formas de trabalho o plexo protetivo atinente ao campo do direito em espécie.  

 Neste passo, iniciamos a discussão acerca dos modelos de produção 

industrial, suas contribuições e características próprias, contextualizando com o 

panorama econômico de cada época, de modo a estabelecer uma linha do tempo 

do desenvolvimento fabril, até a inserção de novas tecnologias na linha de 

produção, sem descurar, por óbvio, da assente influência que as técnicas 

empregadas por cada modelo implicou face a classe trabalhadora. 

 Em seguida debateremos acerca das relações de emprego, os 

elementos essenciais à sua caracterização, extraídos do art. 3 da CLT, bem 

como as novas formas de trabalho e seu enquadramento, ou não, no conceito 

de emprego a partir da interpretação de cada elemento, dialogando com as 

demandas do mercado capitalista. Neste passo, debateremos o conceito e 

variadas interpretações da subordinação jurídica, elemento fulcral para o 

deslinde do objeto da presente pesquisa, porquanto, implique, a partir de uma 

ou outra interpretação, a exclusão de uma grande massa de trabalhadores por 

aplicativos da manta protetora da legislação trabalhista, imprimindo, ao nosso 

sentir, a falsa ideia de autonomia destes trabalhadores face às plataformas 

digitais, que se constituem, em verdade, como empresas prestadores de serviço 

de transporte e frete particular, merecendo, por consequência a proteção dirigida 

aos obreiros tradicionais. 

 Em seguida cuidou-se do fenômeno que constitui o objeto central do 

presente trabalho, a Uberização, estabelecendo seu conceito e os elementos do 

contrato estabelecido, bem como a jurisprudência afeta ao tema, as decisões 

contrárias e a favor da caracterização de emprego e como, a natureza do 

empreendimento das gestoras dos aplicativos servem de mote à caracterização, 
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ou não, do emprego, bem como que a autonomia do empregado é tomada a 

senão por uma ideia rasa acerca do tema, sem considerar a dependência 

econômica, a qual por certo é imprescindível ao autêntico entendimento acerca 

da presença dos elementos da relação de emprego no caso concreto. 

 Com tais parâmetros, a metodologia utilizada consiste no método da 

pesquisa bibliográfica, onde procura desenvolver um estudo através de livros, 

teses, dissertações, artigos publicados em revistas especializadas, jornais e 

periódicos, numa perspectiva que vislumbra alcançar o propósito deste trabalho 

que é combater a uberização como instrumento de fraude ao regime de 

emprego. 
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2 A “TECNOLOGIZAÇÃO” DO TRABALHO E A NOVA REALIDADE 

LABORAL 

 

 A proposta deste capítulo é delinear acerca dos modelos de produção e 

acumulação de capital, informando em cada período, as características e 

conceitos essenciais à sua compreensão, sem descurar dos impactos que até 

hoje refletem nas formas de produção e valorização do trabalho. 

 Nessa linha de intelecção, tem-se que o Fordismo, Taylorismo, 

Toyotismo e Volvismo, com amplo esteio na Revolução Industrial, constituem, os 

modelos de produção industrial cujos impactos apresentam-se com maior 

intensidade, dado o enfraquecimento dos movimentos sociais, extensas 

jornadas de trabalho, condições insalubres de trabalho, dentre outras 

características que serão abordadas oportunamente e com as particularidades 

devidas. 1 

 

2.1 BREVE PANORAMA DO TRABALHO NA HISTÓRIA DA 

HUMANIDADE: OS MODELOS TRADICIONAIS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

 

 Os modelos de produção industrial podem ser conceituados como o 

modo pelo qual o mercado, alicerçado nos ideais capitalistas, emprega um 

conjunto de ações para maximizar os lucros, dinamizando as relações de 

trabalho vigentes, ora tolhendo direitos dos empregados subordinados, ora 

criando mecanismos que camuflem essa subordinação e, portanto, 

marginalizando certa parcela desses empregados. 

 Nesse passo, estabelecido o conceito de modelo de produção industrial, 

cuida-se agora por explicitar os principais modelos desenvolvidos e os objetivos, 

vantagens e a influência que as técnicas utilizadas por cada um deles causaram 

no mercado de trabalho e na rotina do empregado. 

 
1 BOTELHO, Adriano. Do Fordismo à produção flexível: A produção do espaço num contexto de 
mudança das estratégias de acumulação do capital. USP: 2000, p. 13-15. 
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 Os modelos de produção que se estudará a seguir são: o Fordismo; 

Taylorismo, Toyotismo e Volvismo. 

 

2.1.1 Taylorismo 

 

 Esse modelo de produção preconizou essencialmente a divisão do 

trabalho mental e físico, informando desta forma a desnecessidade de 

conhecimento de toda a linha de produção pelo trabalhador. 2 

 Frederick Winslow Taylor, precursor do modelo de produção taylorista, 

buscou a partir da técnica científica e burocrática, bem como dos princípios 

afetos a maximização da produção, privilegiar a especialização das fábricas, 

fazendo que cada trabalhador tivesse todo o conhecimento necessário acerca 

de uma dada tarefa, segmentando o conhecimento do todo. Tal cenário, para 

além do “chão de fábrica” ganhou relevância na administração das grandes 

industriais norte-americanas no período, configurando aqui o estabelecimento de 

metas e formas de atingi-las, como o pilar do controle institucional o qual se 

embasa o modelo de produção em debate. 3 

 Taylor propõe a especialização dos empregados para atuação em dois 

setores principais, quais sejam, a chefia, competente para a fiscalização e 

organização do espaço produtivo, restrita somente a alguns trabalhadores com 

alto grau de qualificação e a execução, dotada do maior número de 

trabalhadores, pouco especializados e instruídos a desenvolver tarefas braçais 

de natureza repetitiva. 4 

 Duas principais consequências desse modelo foi a constituição de um 

novo ambiente de trabalho, configurado principalmente pela alta produtividade e 

pela perda dos conhecimentos genéricos por parte dos operários e trabalhadores 

em geral , os quais eram treinados unicamente para uma parte da produção, o 

que, à evidência, gerou um grande problema quando estes funcionários eram 

 
2 WOOD JR., Thomaz. Fordismo, Toyotismo e Volvismo: Os caminhos da indústria em busca do 
tempo perdido. Revista de Administração de Empresas: 1992, p. 8-9. 
3 Ibdem. 
4 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. Pós Fordismo e Reflexos nos Contratos de Trabalho. 
Revista da Faculdade de Direito UFPR: 2005, p. 4. 



12 
 

desligados, ou mesmo sofriam algum tipo de acidente, seja no trabalho ou fora 

dele, que o impedisse de retornar para a mesma função que antes 

desempenhava, não tendo este qualquer habilidade em outra. Pode-se verificar 

nesse caso a iminência de um grande problema que é o desemprego estrutural. 
5 

 

2.1.2 Fordismo 

 

 Idealizado por Henry Ford o modelo de produção fordista foi pensado 

para aplicação inicial na produção automobilística, a qual, à época da produção 

manual, eram demasiadamente decentralizadas, o que causava inúmeros 

prejuízos aos empresários do período, bem como detinha grandes custos com a 

produção, o que, chegando ao consumidor final, atendia tão somente aqueles 

que podiam gastar grandes valores para a aquisição dos veículos. Tal modelo 

aplicava as premissas desenvolvidas no taylorismo às grandes fábricas do 

período, com o objetivo de aumentar a produtividade através das famosas linhas 

de produção aliado a uma política de controle e rigidez dos funcionários, os quais 

eram submetidos a extensas jornadas laborativas em ambientes por vezes 

insalubres e com baixos salários. 6 

 Nesse modelo pode-se destacar a busca pelo menor tempo na produção 

dos veículos, simplicidade da montagem, diminuição de custos, entre outros. Tal 

cenário erigiu a Ford a maior indústria automobilística do mundo no período, pois 

ao passo que diminuía os custos na produção, reduzia os custos com a compra 

e manutenção dos veículos, tendo como principal efeito colateral a “morte” do 

trabalho manual no seguimento. 7 

 Com o fito de conferir maior celeridade na entrega dos componentes dos 

veículos, de modo a atender a rigidez dos prazos estabelecidos, a Ford 

 
5 WOOD JR., op. cit., p. 8. 
6 Ibdem, p. 9-10. 
7 Ibdem. 
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estabeleceu a chamada produção vertical, na qual todos os componentes dos 

veículos eram produzidos internamente. 8 

 De modo resumido, pode-se caracterizar o modelo taylorista/fordista, por 

aquele que buscou, através da simetria da produção, bem como da 

burocratização das organizações, atender o mercado pós a segunda grande 

guerra, produzindo em larga escala bens de consumo, duráveis ou não, cujas 

premissas serviram ao desenvolvimento de inúmeras industrias norte-

americanas no período, elevando-as a potências mundiais em seus respectivos 

seguimentos. 9 

 Ocorre que, com a coalisão de inúmeros fatores tais quais, a insatisfação 

dos operários, bem como sua organização por melhores condições trabalho e 

salário, estabelecimento de jornada diária, aliado a saturação do mercado 

mundial, devido à crise nas décadas de 60/70 do séc. XX, novos modelos 

começaram a ser pensados com fundamento na chamada produção flexível ou 

sob demanda, cujos expoentes são o Toyotismo no Japão e o Volvismo, na 

Suécia. 

 

2.1.3 Toyotismo 

 

 Como acima adiantado, com a queda brusca na demanda aliado aos 

fatores sociais evidenciados, começou-se a ser pensado um novo modelo de 

produção capaz de aperfeiçoar o taylorista/fordista, assentado na adaptabilidade 

das organizações em se adequar ao mercado e suas constantes mudanças, 

retrações e crescimentos. 

 Nessa esteira, Eiji Toyoda foi, em 1950 visitar a fábrica da Ford em 

Detroit, oportunidade em que observou melhorias que poderiam ser feitas no 

modelo de modo a adequá-lo ao mercado japonês. 

 Juntamente com Taiich Ohno, observou que a produção em massa, 

característica indene do modelo taylorista/fordista, não funcionaria bem no 

 
8 Ibdem, p. 10. 
9 Ibdem, p. 10-11. 
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Japão. Refletiram ainda para a posição ocupada pelo empregado nas 

organizações, observando que o seu bem-estar poderia contribuir diretamente 

para a melhoria da produção, bem como o dotar de um sentimento de 

pertencimento a organização. 10 

 Diante das grandes dificuldades existentes no mercado nacional, tais 

como a inexistência de mão-de-obra especializada, pouco mercado interno e 

baixa possibilidade de disputa no mercado internacional, o governo japonês, 

através do Ministério da Indústria e Comércio, lançou mão de uma série de 

planos protecionistas que contribuíram para a fusão de grandes empresas do 

país. 11 

 No que tange a produção dos componentes dos veículos, no modelo em 

estudo, ao contrário do que fora descrito no modelo fordista, não se buscou a 

chamada produção vertical, mas antes o estabelecimento de grupos funcionais 

de trabalho, com funcionários altamente especializados em várias funções 

dentro da organização, verifica-se, portanto, uma mudança de paradigma em 

relação ao empregado na indústria sob a égide dos ideais taylorista/fordista, que 

destacava-se pela pouca especialização do todo e direcionado a realização de 

tarefas repetitivas, para o empregado da indústria toyotista, que a fim de atender 

as aspirações do mercado, deveria possuir uma relativa especialização técnica 

e conhecimento no manuseio de maquinas distintas. 12 

 A produção dos componentes era sob demanda, o chamado Just In 

Time, que reduziu sensivelmente os custos com armazenagem, bem como a 

especulação dos veículos. 13 

 Diante das características próprias da indústria toyotista, pode-se 

concluir que um de seus grandes problemas foi a marginalização de um imenso 

números de trabalhadores, porquanto até então direcionados a prática de 

trabalhos repetitivos, de natureza simples e sem a necessidade de conhecimento 

do todo da produção. Ademais com o avanço tecnológico, verifica-se um 

 
10 Ibdem, p. 12. 
11 Ibdem, p. 12-13. 
12 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. Pós Fordismo e Reflexos nos Contratos de Trabalho. 
Revista da Faculdade de Direito UFPR: 2005, p. 6. 
13 Ibdem. 
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crescente números no desemprego estrutural, isto é, o desemprego devido a 

falta de qualificação técnica para o manuseio de determinado maquinário. 14   

  

2.1.4 Volvismo 

 

 Foi o modelo que introduziu a ideia de Flexibilidade criativa no âmbito 

produtivo,  isto é, a possibilidade de, embasando-se em premissas toyotistas tais 

como a saturação do mercado interno sueco, bem como a necessidade de 

alcançar maior eficácia na produção, aliando ao papel de protagonismo exercido 

dos operários, criar um ambiente que privilegiasse tanto o desenvolvimento de 

habilidades individuais e coletivas, criando, dessa forma, um sentimento de 

pertencimento à organização, que agora conta com menores níveis hierárquicos, 

grupos de trabalho altamente especializados, com a possibilidade de todos os 

operários montarem os veículos por inteiro, o que vai na contramão do que fora 

concebido por Taylor no início do século XX. 15 

 Inicialmente cumpre explicitar que o modelo de produção volvista foi, da 

mesma maneira que os demais modelos já apresentados, pensado para a 

indústria automobilística sueca, com o fim de criar um mercado interno 

competitivo e diversificado ao passo que privilegiasse, em alguns processos, o 

trabalho manual do operário, dando um aspecto singular aos veículos ali 

produzidos. 16 

 Desenvolvido pelo engenheiro Emti Chavanmco, na década de 60 do 

séc. XX e aplicada nas fábricas da volvo  na Suécia, o modelo de produção tinha 

como principal objetivo conferir o mais alto grau de segurança a seus veículos e 

contou com ampla participação dos operários coletivamente reunidos nas 

principais decisões da indústria automobilística do período. Tal participação foi 

muito influenciada pelo modo de se enxergar o operário no modelo taylorista, por 

exemplo, o qual era tido como mero coadjuvante na sistemática produtiva, 

implicando a alta desvalorização da mão-de-obra, entre outros problemas que o 

 
14 Ibdem, p. 7. 
15 WOOD JR., op. cit., p. 15-18. 
16 Ibdem. 
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modelo volvista buscou superar estabelecendo um estreito diálogo com os 

organismos de classe dos trabalhadores. Frise-se, porém, que a valorização da 

mão-de-obra, à época da implementação do modelo volvista, já fazia parte da 

cultura sueca, notadamente com o trabalho intenso dos sindicatos e apoio amplo 

apoio da população. 17 

 Podemos destacar, que as grandes características do volvismo são o 

alto grau de informatização do trabalhador, alto grau de experimentação e 

automação, muitas inovações e a concepção de que o trabalhador não é mero 

acessório da máquina, conferindo a este um papel de protagonismo na produção 

industrial. 18 

 

2.2 A Quarta Revolução Industrial: Industria 4.0  

 

 Neste tópico, cumpre discutir, de modo amplo, as repercussões das 

novas tecnologias no ambiente laborativo. Trata-se sem dúvidas de inovações 

que contribuíram e contribuem sobremaneira para o desenvolvimento de 

diversos dispositivos afetados diretamente ao dia-a-dia da sociedade em geral.  

 No particular, quando transplantada tal discussão para o âmbito laboral, 

há de se ter certo cuidado para não seguir cegamente generalizações que pouco 

se preocupam com as particularidades da matéria, porquanto impliquem 

diretamente em medidas controversas a fim de se perseguir a modernização do 

trabalho, o chamado trabalho 4.0. 19 

 Marcelo Oliveira Rocha informa que o conceito da Industria 4.0 perpassa 

pela percepção acerca da inclusão de novas tecnologias no ambiente fabril de 

modo a inserir no ambiente sensores e sistemas de informação com o fito de 

conferir maior celeridade e eficiência aos processos. 

 

 
17 Ibdem. 
18 Ibdem. 
19 ROCHA, Marcelo Oliveira. O primeiro Ano de Vigência da Lei n. 13.467/2017 (Reforma 
Trabalhista) - Reflexões e Aspectos Práticos. LTr: 2018, p. 1. 
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A indústria 4.0, também conhecida como “Manufatura 4.0”, 
Indústria Inteligente”, Manufatura Avançada”, Indústria 
Avançada”, Internet das Coisas” ou “Quarta Revolução 
Industrial”, é o fenômeno de transformação digital aplicado à 
indústria de produção. Trata-se da digitalização dos processos 
produtivos nas fábricas por meio de sensores e sistemas de 
informação que têm como mera a transformação dos processos 
produtivos para torná-los mais eficientes.20  

  

 Elenca ainda o referido autor cinco pontos do trabalho que sofrem 

impactos diretos da indústria 4.0, quais sejam, o deslocamento da mão-de-obra, 

proporcionado pela robotização e pela impressão 3D, flexibilização do trabalho, 

pautada no acesso limitado aos benefícios trazidos pelas novas tecnologias, 

capacitação dos trabalhadores, ocasionada principalmente pelo surgimento de 

novos postos de trabalhos afetos à implementação e manutenção tecnológica, e 

adaptação a plataformas digitais. 21 

 A quarta Revolução industrial é calcada, portanto, numa plêiade de 

recursos tecnológicos interligados entre si que proporcionam aos seus usuários 

uma experiência rápida e sensitiva, proporcionada pela Inteligência artificial, 

robôs etc. Todos estes recursos podem ser facilmente operacionalizados da tela 

de um celular, através dos já comentados apps, que oferecem interface de fácil 

manuseio. 22 

 

2.2.1 A Revolução Digital e a alteração dos paradigmas laborais 

 

 Por certo, os smartphones atuais não servem tão somente a realização 

de ligações, tratam-se de aparelhos que nos auxiliam nas tarefas diárias, desde 

um simples lembrete  do horário de tomar um remédio, passando pelo uso como 

instrumento de mídia, chagando até a nos permitir fugir das eventuais filas de 

banco, estando na palma da mão todas - ou quase todas - as funcionalidades do 

seu banco. 

 
20 Ibdem. 
21 Ibdem, p. 17-18. 
22 Ibdem 
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 Luciane Cardoso Bartozotto e Maria Brecht Lanner, ponderam no 

entanto que as tecnologias que informam a indústria 4.0 já estavam inseridas no 

cotidiano das fábricas no século XX, acrescendo que a maximização do uso de 

computadores e robôs é hoje um diferencial que permite, reduzir o risco ao 

trabalhador, porquanto o retire do contato direto com solventes, por exemplo, 

danosos à sua saúde. 23 

 Essas funcionalidades são introduzidas pelos chamados aplicativos, 

ferramentas com diretivas próprias, capazes de realizar chamadas de voz e 

vídeo, editar fotos, promover encontros amorosos, dentre outras inúmeras 

possibilidades. Os apps, como são popularmente chamados, inauguraram um 

novo modo de se relacionar entre seus usuários, paradoxalmente, para alguns, 

afastando aqueles que inicialmente estavam próximos. 24 

 O fim principal destas novas tecnologias, no âmbito da sociedade em 

geral, é criar mecanismos capazes de simplificar o dia-a-dia de todos, 

oferecendo dispositivos que limpam suas casas, oferecem segurança, 

estacionam seus carros em vagas complicadas, de modo automatizado, sem o 

participação do ser humano ou, quando muito, utilizando apenas para iniciar as 

tarefas. Já na seara trabalhista, essas tecnologias buscam genericamente a 

redução dos custos de produção, demandando cada vez menos a participação 

do ser humano no “chão de fábrica”, enxugando o quadro de funcionários de 

uma dada empresa, privilegiando a introdução de dispositivos que permitem, por 

exemplo, a montagem de determinado componente de um automóvel, sendo 

operado a distância por um funcionário que detém o conhecimento para tanto, 

substituindo inúmeros outros profissionais que realizavam a tarefa em um tempo 

bem maior, comprometendo a eficácia da produção. 25 

 A repercussão que essas novas tecnologias, e por consequência, desse 

novo modo de se relacionar, produziram no Direito do Trabalho, exige ao 

profissional e estudioso do campo, uma certa cautela com as inovações que por 

certo, como evidenciado, trouxeram inúmeros benefícios aos seus usuários, 

 
23 BARTOZOTTO, Luciane Cardoso. LANNER, Maíra Brecht. Declaração do centenário da 
Organização Internacional do Trabalho e a proteção do trabalhador digital no paradigma da 
fraternidade. e-Revista Internacional de la Protección Social: 2019, p. 5-6. 
24 AGUIAR, Carlos Antônio. Direito do Trabalho 2.0 Digital e Disruptivo. LTr: 2018, p. 67-68. 
25 Ibdem. 
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porquanto também tenham extinguidos inúmeros postos de trabalho, 

impossibilitando a estes trabalhadores uma condição mínima de subsistência, 

sua e de sua família. 26 

 O primeiro revés da “tecnologização” do trabalho é certamente a falta de 

conhecimento dos trabalhadores, até então habituados a formas inclusive 

manuais de trabalho, de lidar com estes novos dispositivos, com linguagem 

aparentemente simples, mas que detém um alto potencial segregador, ante o 

patente déficit de capacitação e treinamento destes trabalhadores no manuseio 

dessa nova tecnologia. 27 

 Com efeito, a partir desse déficit, milhares de trabalhadores são 

simplesmente dispensados de seus postos de trabalhos que, pontue-se, por 

vezes representou a única atividade durante toda a vida, sem qualquer tipo de 

segurança ou auxílio. Tal fato decorre da racionalização exacerbada inserida nas 

organizações toyotistas, em que a mão-de-obra é mero componente do processo 

produtivo, podendo ser facilmente substituído. 28 

 Com efeito, Antônio  Carlos Aguiar defende que as entidades 

representativas da classe trabalhadora devem assumir o protagonismo que lhe 

são inerentes, conformando as demandas da classe operária a esse novo modo 

de se relacionar, amplamente sedimentado na seara laborativa, com alternativas 

arrojadas de resoluções de conflito, quando necessário, mas acima de tudo, 

direcionando seus esforços em ações de natureza preventiva, que estimulem a 

manutenção dos postos de trabalho. 29 

 Registre-se que, com a égide da chamada “Reforma Trabalhista”, lei 

13.467/2017, foi inaugurado um novo marco legal para o direito do trabalho, o 

qual, a pretexto de modernizar e dinamizar as relações de emprego, privilegiando 

as negociações individuais de trabalho em detrimento das coletivas – Art. 444 e 

611-A  da CLT – resultou em inúmeros prejuízos ao campo. Especificamente no 

que pertine ao direito coletivo de trabalho, temos o sucateamento dos sindicatos 

representativos de classe, retirando destes uma importante fonte de renda para 

 
26 Ibdem, p. 74. 
27 Ibdem, p. 75. 
28 WOOD JR., op. cit., p. 12-13. 
29 AGUIAR, op. cit., p. 80. 
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sua manutenção básica, conforme se depreende dos artigos 578 e 579 do Texto 

Consolidado, com redação dada pela citada lei. Tais alterações, somadas as 

sobreditas, provenientes das novas tecnologias, justificam ainda mais o 

entendimento acima delineado, o qual esboça a necessidade de uma mudança 

na atuação dos entes sindicais, mantendo-se por óbvio o seu escopo, de 

proteção ao trabalhador e aos direitos que lhe são inerentes na relação de 

emprego. 30 

  

2.2.2 O modelo disruptivo de trabalho 

 

 O termo disrupção denota a mudança de paradigma acerca de 

determinada área de estudo, ou seja, o entendimento capaz de explicar, por 

exemplo, o porquê determinado antibiótico, porquanto se proponha a exterminar 

as bactérias, acabe por fortalecer outras, sendo que tal perspectiva não era 

considerada inicialmente. 

 O modelo disruptivo do trabalho, nesta senda, caracteriza-se pelo 

gradual abandono do estudo ontológico acerca dos elementos caracterizadores 

da relação de emprego, fenômeno fomentado fundamentalmente pela vigência 

da quarta revolução industrial, ou seja, a Revolução Digital, a qual introduziu 

novas formas de controle do proletariado, incutindo, por vezes, a ideia de uma 

autonomia do trabalhador face ao empregador. 

 Maria Cecília Máximo Teodoro, Thaís Cláudia D’Afonseca e Maria 

Antonieta, apud Gustavo Gauthier, ponderam, no entanto, que nem toda 

inovação tecnológica é disruptiva, bem como o contrário, esclarecendo que: 

 

As inovações ditas disruptivas são concebidas a partir do 
atendimento de três condições: 

i) identificação de uma necessidade do consumidor que não 
estava satisfeita até o momento por nenhum produto ou serviço 
ou a solução de um problema que até o momento não tinha 
solução;  

 
30 Ibdem. 
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ii) a concepção de um novo modelo sustentável que permita 
lucros e financiamentos;  

iii) a criação de uma solução ou de novos negócios que não 
existiam antes e que crie vantagem competitiva sustentável ao 
longo do tempo. 31 

  

 Compreende-se daí que o modelo de trabalho adotado, por exemplo na 

empresa Uber, pioneira na “disponibilização” de tecnologia para fornecimento de 

transporte particular, não dialoga com o modelo disruptivo, à vista de não se 

configurar num serviço novo porquanto, na realidade brasileira, por exemplo, já 

existissem os táxis. 32 

 Nesse passo, as citadas autoras esclarecem que o modelo adotado pela 

Uber está calcado na inovação continuada, ideia associada ao modelo dinâmico 

da economia, oscilando ora em cima, ora em baixo. 33 

 Finalizam o raciocínio acerca do tema asseverando que: 

 

A Uber faz “do mesmo” um algo diferente ao revolucionar a 
forma como o transporte urbano é prestado. De fato, a Uber não 
oferece nada de novo, ela oferece transporte urbano de maneira 
fácil, rápida, descomplicada, mais barata, mais segura e com 
melhor qualidade.  

Trata-se a Uber de uma start up, portanto, uma empresa nova, 
que não surge das tradicionais cooperativas de táxi ou das 
empresas de serviço de transporte público ou privado, mas 
coloca-se como sua principal concorrente.  

Além disso, a Uber faz uma excelente combinação entre o 
tradicional transporte urbano e as novas tecnologias, aliando 
resposta à demanda reprimida da população - que deseja se 
deslocar com agilidade, sem utilizar o precário serviço de 
transporte público regular ou os serviços de taxi - com a sede 
pós-moderna por soluções rápidas, seguras e econômicas na 
tela do smartphone. 34 

  

 Assim, em síntese, pode-se concluir que o modelo disruptivo do trabalho, 

à par das novas tecnologias inseridas na relação de emprego, fomentam a 

 
31 TEODORO, Maria Cecília Máximo. D'AFONSECA, Thaís Cláudia. ANTONIETA, Maria. 
Disrupção, economia compartilhada e o fenômeno do Uber. Revista da Faculdade de Direito 
Mineira: 2017, p. 5. 
32 Ibdem, p. 4-5. 
33 Ibdem, p. 6. 
34 Ibdem, p. 7. 
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criação de novos serviços, que até então não era ofertado, e que se fe 

necessário diante do novo cenário introduzido pela indústria 4.0. 

 Um outro agente que fomenta a inserção e manutenção do modelo de 

trabalho disruptivo, destaca Carlos Antônio Aguiar, é o caráter transitório e 

efêmero de tudo, nesse sentido destaca: 

 

“Todo esse progresso tecnológico, como bem retratado por 
Ming, tem como fundamento uma otimização econômico-
financeira que visa lucro ao capital e, por óbvio, o desemprego 
lhe segue numa sequência imediata e sistêmica, como num 
traço uníssono e constante a desenhar esse círculo. Agregue-
se, a esse fenômeno, outro, próprio da essência da acumulação 
capitalista contemporânea, sustentáculo do consumismo 
moderno, que é a efemeridade de tudo, de relacionamentos a 
coisa, prática que traz consigo a exigência de um sucateamento 
cada vez mais rápido dos ciclos tecnológicos, de modo a manter 
a roda de consumo ativa. Destaque-se; essa lógica de 
acumulação não é exclusividade das sociedades de capitalismo 
desenvolvido, avançando, até, como destaca Gilberto Dupas, 
sobre os mercados mais pobres: “miseráveis africanos utilizam 
celulares reciclados e recarregados por baterias transportadas 
em bicicletas; e latas de leite condensado, com fita vermelha 
pintada, são promovidas a presentes de aniversário.” 35 

 

 Destaca ainda o referido autor a forte influência do modelo econômico 

capitalista no desenrolar desse modelo disruptivo do trabalho, porquanto a partir 

da maximização do lucro como alvo desse modelo econômico, a aceleração do 

descarte, seja de produtos ou mesmo de pessoas, torna-se essencial à 

alimentação da “roda”. 

  

Acrescenta-se a essa alteração promovida socialmente pelo 
Capital o fato que também o trabalho mudou diante de toda essa 
transformação sociocultural-consumista, própria da sociedade 
líquida de que nos falava Bauman. Há uma modificação do 
trabalho cujo protótipo era a manufatura (trabalho sobre bens 
materiais) para um trabalho cujo novo núcleo é a relação de 
serviço, passando a incidir mais sobre sinais do que sobre coisa. 
Com essa alteração, “mudam as regras da sua organização e 
coordenação. Neste tipo de perspectiva, entende-se a relação 
salarial como uma forma institucional adaptada a um 
determinado protótipo de trabalho. Perante a transformação 
deste protótipo, é, portanto, necessário prever progressivamente 
novas formas institucionais de proteção do trabalhador. Em 
resumo, a relação salarial não se desestabiliza apenas devido 

 
35 AGUIAR, op. cit., p. 74. 
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às transformações do capital, mas também devido à 
transformação do trabalho. 36 

  

 Nessa senda, as inovações tecnológicas acima evidenciadas, impõem 

aos órgãos de proteção dos trabalhadores – aqui alcançados não somente os 

sindicatos mas os entes estatais – uma nova forma de atuação, cuja finalidade 

seja ainda a proteção do trabalhador, mas que utilize como meio, uma ação 

preventiva, voltada principalmente para a capacitação desses trabalhadores às 

novas tecnologias inseridas nos postos de trabalho. 37 

 O papel do sindicato no modelo disruptivo do trabalho reveste-se, 

portanto, de alto grau de importância, porquanto implique, acaso aplicado de 

acordo com os princípios informativos do Direito do Trabalho, na manutenção 

dos empregos e maximização da proteção do trabalhador.38  

 O caminho para a manutenção das normas protetivas do Direito do 

Trabalho no modelo disruptivo, perpassa por dois estágios, sendo o primeiro 

pedagógico, capacitando os trabalhadores na utilização dessas novas 

tecnologias recém inseridas em seus postos de trabalho, com o estabelecimento 

de “incubadoras” dentro das empresas, servindo como ambientes destinados à 

educação tecnológica dos empregados. O segundo estágio considera que não 

há garantia que com a capacitação dos empregados seus postos de trabalhos 

serão mantidos, devendo os sindicatos nesse estágio cumprir importante papel 

de câmbio entre as empresas, oferecendo mão-de-obra que eventualmente não 

foi aproveitado em uma empresa, a outra, que pode ter interesse no profissional. 

39 

  

2.3 “TECNOLOGIZAÇÃO” DO TRABALHO E A ECONOMIA DE 

COMPARTILHAMENTO À LUZ DO CAPITALISMO 

 

 
36 Ibdem. 
37 Ibdem, p. 11. 
38 Ibdem, p. 16. 
39 Ibdem. 
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 A economia compartilhada ou economia colaborativa guarda relação 

com a ideia de consumo compartilhado, ou seja, um consumo que não está 

interessado na aquisição do produto/serviço, mas se volta a possibilidade de 

utilizá-lo de modo temporário, para atender necessidades específicas e 

imediatas. 40 

 A expressão surge a partir do ano 2000 para descrever interações 

desenvolvidas na internet, intermediadas por aplicativos, a denominada peer to 

peer - de pessoa para pessoa, na qual fornecedores e pretensos compradores 

interagem de modo a negociar os preços e o modo que o produto/serviço será 

disponibilizado, através de plataformas digitais acessíveis pelos celulares. 41 

 Nesse ponto, esclarecem Teodoro, D’Afonseca e Antonieta que a 

participação de agentes intermediários não é vetada para a configuração de um 

modelo de negócio calcado na economia compartilhada, sendo imprescindível, 

todavia, que tal agente não aufira lucro com o uso do aplicativo disponibilizado, 

ou seja, pode o agente obter lucro com a venda do aplicativo, com o numero de 

acesso à sua plataforma, mas sem lucrar com o trabalho alheio. 42 

 

Nada impede que haja algum tipo de intermediação entre quem 
tem o bem e quem gostaria de usufruí-lo, mas para que este tipo 
de negócio seja considerado compartilhado ou colaborativo, este 
intermediário não pode lucrar sobre o trabalho alheio, podendo 
sim lucrar com a venda do aplicativo, com a disponibilização do 
espaço na nuvem, com o número de acessos à sua plataforma, 
com a venda de espaço para publicidade, como exemplo, o 
aplicativo OLX. 

 

 Nesse passo, compreende-se que a participação do terceiro na relação 

estabelecida nos moldes do negócio peer to peer configura-se na implementação 

da interação e não na exploração do negócio em si, como ocorre, por exemplo 

no modelo de negócio capitaneado pela Uber, a qual estabelece preços pela 

prestação do serviço retirando qualquer autonomia do “motorista parceiro” em 

estabelecer o preço do serviço prestado. 43 

 
40 TEODORO, D'AFONSECA e ANTONIETA, op. cit., p. 8. 
41 SILVA JÚNIOR, Marcelo Dantas. Uber - Uma análise do perfil do usuário na cidade do Rio 
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro: 2018, p. 27-28. 
42 TEODORO, D'AFONSECA e ANTONIETA, op. cit., p. 8. 
43 Ibdem. 
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 Ainda de acordo com as referidas autoras, o modelo de negócio 

desenvolvido pela Uber é calcado no peer to business, pois ela conecta quem 

quer o transporte particular a um de seus prestadores de serviço, estabelecendo 

valores bem como um padrão de atendimento, o qual, acaso não observado gera 

a aplicação de penalidades ao motorista, podendo este ser suspenso ou até 

mesmo desligado da plataforma. 44 

 

2.3.1 Internet das coisas 

 

 O conceito simplificado de internet das coisas é aquele que informa que 

os aparelhos de uma determinada casa ou empresa estejam conectados à uma 

rede de internet, permitindo seu manuseio de forma simples e rápida, de 

qualquer lugar do globo onde haja uma conexão com internet. 45 

 Trata-se, à evidência de um novo paradigma relacional que servirá ao 

constante diálogo entre máquina e máquina, de modo a simplificar o dia a dia de 

seus usuários e conferir meios eficazes de aumento da produtividade em 

diversos setores econômicos, assentados no aumento exponencial da 

automatização dos processos produtivos e logísticos, extirpando perdas outrora 

comuns. 46 

 Tal automatização, a partir do fenômeno em debate, à exemplo da 

evolução dos modelos produtivos inicialmente abordada no presente trabalho, 

não representa tão só uma alteração no modo de produzir e gerenciar 

empresas/processos, alcançando também os “homens por detrás das 

máquinas”, imprimindo nestes uma constante e progressiva necessidade de 

estar conectado e sob o controle de tudo que o cerca. Um exemplo simples, mas 

significativo de tal mudança se pode constatar nas chamadas secretarias 

virtuais, softwares destinados a organizar sua agenda semanal (a partir de 

comandos iniciais), comprar passagens aéreas, enviar realizar ligações por 

 
44 Ibdem, p. 9. 
45 MAGRINI, Eduardo. A internet das coisas. FGV Direito Rio: 2018, p. 11-12. 
46 Ididem. 
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simples comandos de voz, acionar outros dispositivos a ela conectados, dentre 

outras inúmeras possibilidades. 47 

 Verifica-se do cenário acima proposto que o principal ponto a ser 

discutido, e sob o qual o presente trabalho pretende se insurgir, é o grau de 

interação do homem com o software, até que ponto os conceitos sedimentados 

“merecem” sofrer influência deste novo paradigma relacional e em que medida 

a máquina está se confundindo com o homem. 

 Um exemplo que se destaca quando se pensa no problema proposto é 

o fenômeno do empreendedorismo que, aliado a essa plêiade possibilidades 

instauradas pela Revolução 4.0, alterou e até deturpou conceitos clássicos no 

âmbito do direito do trabalho, cuja análise não se cinge em mera observação do 

caso concreto, havendo que se adentrar no âmago na relação estabelecida a fim 

de se verificar, por exemplo, a existência, ou não, dos requisitos extraídos do art. 

3º da CLT, os quais caracterizam o empregado subordinado como tal. E mais, 

há que se observar as singelas nuances de cada requisito, adequando a 

dinâmica hoje estabelecida, ou seja, a subordinação jurídica não pode mais ser 

encarada como aquela clássica, em que o empregador ou seu preposto atua 

diretamente face ao funcionário, hoje se pode, através de um simples formulário 

preenchido por um terceiro, aplicar penalidades que se promovem como 

medidas necessárias ao aperfeiçoamento do serviço ou produto ofertado, 

delegando aos consumidores a responsabilidade de avaliar o prestador do 

serviço e a partir dessa avaliação aplicar penalidades ao empregado. 48 

 

2.3.2 Custo Marginal Zero 

 

 Um dos principais pilares dessa nova indústria que se propõe a 

dinamizar ainda mais o plexo de relações estabelecidas pelos seus usuários é o 

custo marginal zero, ou próximo a ele. 

 
47 Ibdem. 
48 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. Pós Fordismo e Reflexos nos Contratos de Trabalho. 
Revista da Faculdade de Direito UFPR: 2005, p. 5-7. 
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 Tal proposta se afigura na busca progressiva de redução dos custos 

associados a produção ou oferecimento de serviços, custos estes que servem, 

em inúmeros casos, à política de valorização do componente humano, 

oferecendo salários justos, condições adequadas de trabalho e uma série de 

direitos que dava ao empregado uma segurança para desenvolver seu trabalho 

de modo eficaz. 49 

 Ocorre que, com a égide da globalização, associada a uma busca sem 

igual pela diminuição dos custos associados ao crescimento econômico, a 

preocupação face ao bem-estar do trabalhador perdeu espaço para a maior 

lucratividade das organizações. 

 Nesse ínterim, pode-se destacar, como já denunciado, as mudanças do 

paradigma associado ao estabelecimento das relações de emprego, ou seja, os 

pressupostos insculpidos no art. 3º da CLT são enfrentados a partir de uma 

perspectiva tradicional, o que marginaliza diversos trabalhadores do plexo 

normativo protetivo presente no diploma juslaboralista, sob a equivocada ideia 

de autonomia. 50 

 

2.3.3 Desumanização do empreendedorismo e os conceitos de 

crowdsourcing e crowdworking 

 

 Como acima tratado a indústria 4.0 trouxe inúmeros avanços 

tecnológicos e proporcionou a alteração tantos outros paradigmas sedimentados 

no estudo da temática trabalhista, sendo inegável, portanto, que na medida que 

revolucionou o modo da produção e prestação de serviços, marginalizou 

inúmeros profissionais do manto protetor do direito do trabalho. 51 

 Andrea Cristina Martins e Lucia Cortes da Costa informam que um dos 

grandes feitos da reestruturação produtiva foi a captura da subjetividade do 

 
49 DA COSTA, Guilherme Ferreira. Economia compartilhada: Um novo paradigma? UFRJ: 
2017, p. 8. 
50 Ibdem. 
51 ROCHA, op. cit., p. 15-17. 
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trabalhador, implementada no modelo toyotista, que o coloca na posição de 

patrão de si mesmo, cumprindo um papel fiscalizatório sobre seus pares. 52 

 Sob tal perspectiva, informam ainda as referidas autoras que a captura 

desta subjetividade, aliada à forte influência do mercado nas políticas públicas 

atinentes à manutenção e geração de emprego, importam a flexibilização do 

plexo protetivo do trabalhador e a precarização do trabalho, que agora é exercido 

sob a nomenclatura de “empreendedorismo”. 53 

 Nesse cenário, o empreendedorismo, sob a premissa obsoleta de 

promover a independência do trabalhador, tornando-se este “patrão de si 

próprio”, acaba por deslocar o trabalhador do manto protetivo albergado pelo 

direito do trabalho, para o direito empresarial, cujo equilíbrio das partes é 

elemento basilar. 54 

 A indústria 4.0 fomenta portanto, aliada a grande profusão da 

interatividade, um cenário amplamente favorável à gig economy, que alcança 

duas formas de trabalho, o crowdworking, sendo este um trabalho prestado por 

meio de intermediação da mão-de-obra através de plataformas on line, em que 

cada trabalhador desenvolve uma atividade específica, sendo uma característica 

relevante aqui o alto grau de fragmentação na prestação do serviço, ou seja, 

cada um deles é desenvolvido por um trabalhador diferente, utilizando-se para 

tanto a integração dos meios produtivos para interligar a conclusão das tarefas, 

bem como a entrega do produto. 55 

 Ainda nesta esteira, o crowdsourcing é a oferta nas plataformas digitais 

da realização desses serviços, assumidos por membros cadastrados à 

plataforma, sobre o tema esclarecem Luciane Cardoso Bartozotto e Maíra Brecht 

Lanner que: 

No crowdworking, por meio de plataformas da internet, as 
empresas oferecem trabalhos (crowdsourcing), que podem ser 
assumidos por membros registrados da plataforma, os 
crowdworkers. Pode tratar-se de microtarefas, como produção 
de texto ou categorização de dados, mas também de tarefas de 
vulto, como programação. As empresas não necessitam mais de 
 

52 MARTINS, Andrea Cristina. COSTA, Lucia Cortes da. Reestruturação Produtiva e as Políticas 
Públicas de Empreendedorismo: uma análise do deslocamento do direito do trabalho para o 
direito empresarial. CONINTER: 2014, p. 338-356.  
53 Ibdem. 
54 Ibdem. 
55 BARTOZOTTO e LANNER, op. cit., p. 6-7. 
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trabalhadores fixos, então buscam na rede social soluções a 
baixo custo, como os crowdworkers, que podem trabalhar como 
quiserem, em qualquer lugar e a qualquer hora. 56 

  

   A outra forma de trabalho abrangida pela gig economy é ao trabalho 

sob demanda, que aliado a utilização de plataformas digitais, centraliza a 

prestação de serviços através de empresas que gerenciam aplicativos 

influenciando na seleção do prestador, no padrão de qualidade do serviço e na 

gestão da força de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Ibdem. 
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3. A RELAÇÃO DE EMPREGO 

  

 Este capítulo abordará os elementos caracterizadores da relação de 

emprego, destacando as nuances particulares de cada um e suas implicações 

no cotidiano mundo pós-moderno. 

 Tais elementos são extraídos da CLT, especificamente do art. 3º, e tem 

como objetivo, instruir o intérprete a num caso concreto classificar se de fato há, 

ou não, relação de emprego e, portanto, aplicar as normas concernentes à 

espécie. 

 

3.1 REQUISITOS LEGAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO 

DE EMPREGO 

 

 Os requisitos legais, elementos essenciais, para a aferição da relação 

de emprego, como acima explicitado, estão podem ser extraídos do art. 3º da 

CLT. 

 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 
dependência deste e mediante salário. 57 

 

 Assim, infere-se que tais elementos podem ser elencados em pessoa 

física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, os quais 

serão adiante conceituados. 

 Ademais, cumpre anotar que, assim, como toda a norma infralegal, tais 

requisitos dimanam da Constituição Federal, sendo esta a mola mestra da 

engrenagem trabalhista. Assim, é que a Carta Política elenca princípios  

 

3.1.1 Pessoa física 

 

 
57 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/legislacao> Acesso em: 02 dez. 2020. 
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 O elemento da pessoa física esclarece que a figura do prestador do 

serviço numa relação jurídica trabalhista é o trabalhador, componente humano 

da relação, não comportando, outrossim, pessoas jurídicas ou mesmo robôs. 58 

 Lorena Porto Vasconcelos traz importantes esclarecimentos acerca do 

tema quando informa que este é um dos desdobramentos da pessoalidade, 

concernente na necessidade da prestação do serviço ser realizada por pessoa 

física, não havendo que se falar em substituição deste por uma empresa, por 

exemplo.59 

 Tal elemento tem fulcral importância quando  colimada com os temas 

afetos a fraudes da relação de emprego, bem como ao princípio da primazia da 

realidade sobre  quando do mais das vezes, o trabalhador é obrigado e criar uma 

pessoa jurídica para a prestação do serviço eminentemente de natureza laboral, 

esquivando-se, dessa forma, o “tomador do serviço” da incidência da legislação 

pertinente ao caso. 

 Se busca, portanto, evitar o fenômeno da “pejotização”, em que, como 

explicitado, o “tomador de serviço”, com o fim de baratear o custo final da mão-

de-obra, reveste a relação de emprego por outra, de natureza civil, o contrato de 

prestação de serviço. 60 

 Cumpre trazer na oportunidade um exemplo do exercício do princípio da 

primazia da realidade quando celebrado contrato de prestação de serviço por 

uma suposta pessoa jurídica, mas o que de fato ocorre é o estabelecimento da 

relação de emprego, com todos os requisitos constante do art. 3º da CLT, 

conforme o julgado abaixo transcrito, de lavra da Desembargadora Regina 

Aparecida Duarte, vejamos: 

 

VÍNCULO DE EMPREGO. PEJOTIZAÇÃO. O artigo 3º, da 
CLT, dispõe que, para que se dê o reconhecimento da condição 
de empregado, haja pessoalidade, onerosidade, subordinação 
e que a prestação de serviços não seja eventual, tudo de forma 
cumulativa e simultânea. Verificada a concomitância de todos 
estes requisitos, impõe-se o reconhecimento da relação de 
emprego. A celebração de contratos em desacordo com a 
realidade fática não impedem o reconhecimento da condição 

 
58 MARTINÊZ, Luciano. São Paulo: Curso de Direito do Trabalho, 7ª Ed. Saraiva, 2016, pág. 
253. 
59 GASPAR, Danilo Gonçalves. A crise da subordinação jurídica clássica enquanto elemento 
definidor da relação de emprego e a proposta da subordinação potencial. Universidade Federal 
da Bahia: 2011, p. 101 
60 Ibdem 
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de empregado. Eventual interesse do trabalhador no 
procedimento irregular, normalmente decorrente de 
necessidades alimentares imediatas, não exime o empregador 
do cumprimento da lei, inclusive porque, o acolhimento da 
autonomia da vontade, quanto a tal aspecto, implicaria tornar 
letra morta a legislação do trabalho.   

(TRT-2 10000473320195020317 SP, Relator: REGINA 
APARECIDA DUARTE, 16ª Turma - Cadeira 3, Data de 
Publicação: 09/09/2020) 

 O que se busca, portanto, é não legitimar relações estabelecidas em 

fraude a legislação vigente, eximindo-se o empregador em arcar com o ônus que 

lhe é devido. 

   

3.1.2 Pessoalidade 

  

 A pessoalidade, embora decorra, não se confunde com o elemento 

anterior, pois aqui o que se sobreleva é o trabalhador subjetivamente 

considerado, ou seja, as características (habilidades, limitações, etc.) do 

trabalhador tomado de modo singular. 61 

 Nesse sentido, Danilo Gonçalves Gaspar informa que na análise do 

requisito em comento, há uma confusão entre o objeto do contrato de trabalho e 

o empregado, ponderando, todavia, que essa pessoalidade comporta algumas 

ressalvas, consoante inclusive resta consignado na súmula 159 do Tribunal 

Superior do Trabalho. 62 

 
I - Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter 
meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado 
substituto fará jus ao salário contratual do substituído.  
II - Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-
lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. 

  
 Com efeito, informa ainda o referido autor, as substituições sofrem tanto 

ressalvas quando pactuadas, prerrogativa do tomador de serviço, quando houver 

disciplina legal para tanto, como no caso das férias. 63 

 

3.1.3 Não-eventualidade 

 
61 Ibdem 
62 Ibdem, p. 102 
63 Ibdem. 
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 A não-eventualidade se refere ao caráter contínuo do trabalho 

desenvolvido. O componente basilar deste elemento é a ideia de repetição, ou 

seja, o trabalhador irá desenvolver suas atividades com uma dada periodicidade, 

a depender do contrato de trabalho celebrado entre as partes.  

 A não-eventualidade, importa na repetição de uma dada atividade 

laborativa, sem que haja uma previsibilidade quanto a sua repetição, como bem 

ensina o professor Luciano Martinêz:  

 
Assim, se alguém contrata um lavador de carros quando 
estaciona nas proximidades da praia e, depois de completado o 
serviço, não há qualquer previsão acerca de sua repetição, 
pode-se dizer que esse trabalhador revelou-se como um 
eventual. 64 
 

 Assim, constata-se que o elemento ora estudado comporta a repetição 

de uma atividade de modo imprevisível e contínuo. 

 Pondera ainda o referido autor que na primeira lei que tratava dos 

trabalhadores domésticos (Lei n. 5.859/72) disciplinou o tema utilizando o termo 

“contínua”, quando se referiu a natureza do trabalho realizado. 65  

 Nessa toada necessária é a distinção do trabalho de natureza contínua 

daquele de natureza não-eventual, sendo assente na jurisprudência da época a 

prevalência de duas correntes, uma que entendia que os termos eram sinônimos, 

e outra, a majoritária, pontue-se, que entendia que as expressões porquanto 

guardem certa similitude linguística, na realidade fática denotam significados 

distintos. 

 A consequência desta segunda corrente é a descaracterização do 

vínculo empregatício daquele trabalhador que presta serviço sem fins lucrativos 

a pessoa ou família no âmbito doméstico, ou seja, os trabalhadores que 

desenvolviam serviços apenas em alguns dias da semana não eram 

considerados empregados. 66 

 Apesar do tratamento diverso dado aos trabalhadores domésticos no 

âmbito da segunda corrente, está foi a que constou na Lei Complementar 

150/2015, que estabeleceu um critério objetivo para a aferição da continuidade, 

 
64 MARTINÊZ, op. cit., p. 254. 
65 Ibdem, p. 257. 
66 Ibdem. 



34 
 

sendo que para ser considerado como empregado doméstico o trabalhador tem 

que desenvolver suas atividades por mais de 2 (dois) dias na semana. 67 

 

3.1.4 Onerosidade 

 

 O conceito primeiro da Relação de Emprego, o qual é explicitado pelo 

art. 3º da CLT, é a relação jurídica que implica necessariamente em 

contraprestações recíprocas, na qual os sujeitos obrigam-se mutuamente, um a 

prestar um certo serviço, e outro a o retribuir monetariamente, característica da 

relação onerosa, ou sinalagmática, distinguindo-se, dessa forma, do trabalho 

voluntário, em que não há contraprestações recíprocas, sendo que aqui um 

sujeito presta serviço de modo gratuito. 68 

 Destaque-se que, como consignado no art. 7º da Constituição Federal, 

o salário visa garantir a subsistência do empregado e sua família, servindo para 

fazer frente a suas necessidades primeiras, tais como alimentação, vestuário, 

educação, entre outros, ostentando clara natureza alimentar. 

 Importante destacar o entendimento de Maurício Godinho Delgado na 

atuação como relator de processo relatado perante o TRT da 3ª Região (RO 

14464/97, publicado no DJMG em 24-3-1998): 

 

“A onerosidade, em geral, manifesta-se no plano objetivo, 
através de pagamentos materiais feitos ao prestador de 
serviços. Já no plano subjetivo, a onerosidade manifesta-se pela 
intenção contraprestativa, intenção econômica conferida pelas 
partes — em especial pelo prestador de serviços — ao fato da 
prestação de trabalho. Existirá o elemento fático-jurídico da 
onerosidade no vínculo firmado entre as partes caso a prestação 
de serviços tenha sido pactuada, pelo trabalhador, com o intuito 
contraprestativo trabalhista, com o intuito essencial de auferir um 
ganho econômico pelo trabalho ofertado. A pesquisa da intenção 
das partes — notadamente do prestador de serviços — em 
situações fronteiriças, em que não há aparente efetivo 
pagamento ao obreiro, desponta como elemento analítico 
fundamental para se decidir sobre a natureza do vínculo formado 
entre as partes”.  

 

 
67 Ibdem, p. 260 
68 Ibdem, p. 254. 



35 
 

 Há, portanto, segundo o entendimento do referido autor a faceta objetiva 

e subjetiva da onerosidade, sendo esta a intenção do prestador das partes de 

um lado pagar em dinheiro o empregado e outra de receber em dinheiro do 

empregador. Já a onerosidade objetiva configura-se na realização do pagamento 

em si. 

 Tal distinção é importante pois, numa dada relação em que se pretende 

enquadrar como empregatícia é necessária a presença de todos os requisitos 

atinentes à configuração da espécie – art. 3º da CLT, bem assim todos os 

desdobramentos, aqui considerado a onerosidade em suas duas facetas. 

 Assim, é necessária à configuração do vínculo empregatício da 

onerosidade objetiva e subjetiva. 

 

3.1.5 Subordinação jurídica 

 

 Na gênese do direito do trabalho o contexto do empregado desenvolvia 

suas atividades dentro da fábrica, sob e vigilância direta do empregador ou se 

seu preposto, dando-lhe ordens e aplicando penalidades. 

 Lorena Vasconcelos Porto esclarece que no período o trabalhador 

estava fortemente limitado em sua autonomia pelo poder diretivo do empregador, 

segundo uma hierarquia rígida, sendo que a subordinação nesse período foi 

definida a partir da ideia de heterodireção. 69 

 

Na época do surgimento do Direito do Trabalho, o modelo 
econômico vigente – centrado na grande indústria – engendrou 
relações de trabalho de certo modo homogêneas, padronizadas. 
O operário trabalhava dentro da fábrica, sob a direção do 
empregador (ou de seu preposto), que lhe dava ordens e vigiava 
o seu cumprimento, podendo eventualmente puni-lo. Essa 
relação de trabalho, de presença hegemônica na época, era o 
alvo da proteção conferida pelo nascente Direito do Trabalho. 
Desse modo, foi com base nela que se construiu o conceito de 
contrato (e relação) de trabalho e, por conseguinte, o do seu 
pressuposto principal: a subordinação.  
O trabalhador estava submetido a uma disciplina e organização 
hierárquica rígidas, sendo reduzida ao mínimo a sua 
discricionariedade, a possibilidade de efetuar escolhas, mesmo 
que puramente técnicas. Nesse contexto, a subordinação foi 
 

69 PORTO, Lorena Vasconcelos. A subordinação no contrato de emprego: Desconstrução, 
reconstrução e universalização do conceito jurídico. Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais: 2008, p. 49. 
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definida a partir da idéia da heterodireção patronal forte e 
constante da prestação laborativa, em seus diversos aspectos: 
conteúdo, modalidade, tempo, lugar, etc. 

 

 Assim, classicamente tomada, a subordinação jurídica é a limitação da 

autonomia do trabalhador frente ao exercício do poder diretivo do empregador, 

podendo este estabelecer o modo e o tempo em que o tralho será desenvolvido, 

bem como a técnica a ser empregada. 70 

 Há, portanto, um controle por parte do empregador sobre o serviço 

prestado, derivando daí inclusive a assunção de responsabilidade do negócio à 

este, não havendo que se falar em impossibilidade de se pagar eventual verba 

de natureza salarial em decorrência, por exemplo, da flutuação do mercado 

financeiro e consequente déficit da empresa. 71 

 A subordinação jurídica é sem dúvida um dos elementos mais 

importantes da relação de emprego considerando o trabalho aqui desenvolvido, 

pois existe uma linha demasiada tênue quando debruçamos acerca deste 

elemento colimado com as mais variadas formas de controle hoje existentes. 72 

 

 

3.2 AS NOVAS FORMAS DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA 

  

 Como explicitado, a subordinação jurídica tem especial importância no 

trabalho desenvolvido, o que importa a necessidade de um aprofundamento 

neste elemento, evidenciando as mais variadas acepções acerca do termo e as 

consequências decorrentes da encolha entre uma ou outra. 

 

3.2.1 O trabalho parassubordinado advindo do Direito Italiano 

 

 A experiência Italiana após o declínio do modelo de produção fordista, 

criou um ambiente propício a novas formas de concepção do trabalho, que não 

aquelas já tradicionais, quais sejam, o trabalho subordinado e o autônomo. Em 

tal cenário, foi identificado o trabalhador parassubordinado, sendo aquele que, 

 
70 Ibdem. 
71 MARTINEZ, op. cit., p. 256. 
72 MARINEZ, op. cit., p. 255. 
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embora detivesse certa autonomia frente ao empregador, tendo em vista um 

maior conhecimento técnico acerca do serviço prestado, não ficando adstrito 

unicamente às normas impostas pelo empregador para o desenvolvimento das 

atividades que lhe são inerentes,  estava vinculado economicamente a este, 

sendo indene a existência, in casu, da hipossuficiência econômica, o que outorga 

alguns direitos de natureza laboral aos trabalhadores localizados neste espectro, 

embora não fossem inteiramente alcançados pela normativa trabalhista73 

 Sobre o tema, importa anotar a contribuição de Danilo Gonçalves 

Gaspar, apud Luiz de Pinho Pedreira da Silva, asseverando que: 

 

Conforme as lições de Luiz de Pinho Pedreira da Silva, a 
insuficiência da dicotomia entre trabalhador autônomo e 
trabalhador subordinado passou a ser detectada, na Itália, a 
partir dos anos 50 do século XX. Segundo o referido autor, tal 
insuficiência resultava de dois fatores, quais sejam: o surgimento 
de novas formas de trabalho que não eram passiveis de 
enquadramento nem como trabalho autônomo nem tampouco 
como trabalho subordinado e o fato de existirem trabalhadores 
subordinados aos quais a legislação conferia uma 
superproteção ao lado de trabalhadores, dito autônomos, que 
não usufruíam de garantias trabalhistas, em que pese 
necessitarem. 74 
 

 Porquanto gozem de alguns direitos de natureza trabalhista e 

previdenciária, tal instituto, quando analisado de forma mais detida, em verdade, 

representa um grande retrocesso na consolidação e outorga dos direitos 

trabalhistas a certa parcela de trabalhadores, os quais tem tolhidas garantias 

que, acaso fossem regidos pela legislação laboralista, seriam assegurados de 

forma integral.75  

  Nesta linha de intelecção, pode-se concluir que autonomia de que 

gozam os trabalhadores parassubordinados é ínfima quando comparada ao 

poder diretivo do empregador exercido através de práticas incursas na própria 

estrutura organizacional da empresa, sendo necessário dessa forma, estender o 

conceito de subordinação jurídica a fim de alcançar tais trabalhadores, sob pena 

de, nas palavras de Lorena Vasconcelos Porto, “excluir do campo de aplicação 

do Direito do Trabalho obreiros que necessitam da sua tutela”, deixando de 

 
73 GASPAR, op. cit., p. 154. 
74 Ibdem 
75 PORTO, op. cit., p. 115. 
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garantir a estes todo o plexo normativo concernente à relação de emprego 

subordinado, inobstante o liame distintivo entre os dois tipos de trabalhos 

(subordinado e parassubordinado) não seja suficiente para sustentar essa nova 

tipologia.76 

  

3.2.2 A subordinação objetiva 

  

 A subordinação jurídica objetiva é aquela pela qual a subordinação 

“gravita em torno da atividade”, ou seja, o poder diretivo do empregador não é 

exercido segundo sua concepção clássica, em que o preposto atua diretamente 

sobre o subordinado lhe delegando tarefas e explicando o modo de desenvolvê-

las. Aqui tem-se que a “mera” atuação do empregado no corpo organizacional 

da empresa, usufruindo dos subsídios necessários à realização do trabalho, 

configura a subordinação. 

  Acerca deste ponto, cumpre explicitar a importante contribuição de Luiz 

de Pinho Pedreira em sua obra “Principiologia do direito do trabalho”: 

 

A subordinação gravita em torno da atividade. Exercita-se, 
porém, sobre comportamentos de recíproca expressão, que se 
definem pela integração da atividade do empregado na 
organização empresarial. É certo que a própria pessoa do 
trabalhador está envolvida na relação de trabalho, mas é a 
atividade do empregado que se insere na organização da 
empresa. A relação de trabalho, caracterizada pela 
subordinação, é uma relação intersubjetiva (por isso, não isenta 
de conotações pessoais), mas o vínculo de subordinação é de 
ordem objetiva, pois visa à atividade do empregado.77 
 

 Pode-se inferir, portanto, do conceito acima exposto, que a subordinação 

jurídica objetiva não é atrelada apenas ao exercício do poder diretivo do 

empregador quando tomado em sua concepção clássica, mas sim, na relação 

integrativa estabelecida entre o empregado e a estrutura da empresa, 

concebendo o exercício do poder diretivo ainda que de forma potencial, conforme 

lição de Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena:  

 
76 Ibdem, p. 116. 
77 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira. Principiologia do direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 
1999, p. 36. 
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“A noção, que se vem emprestando ao poder diretivo, é 
deficitária, personalista, demasiado concreta e imediatista. Não 
alcança toda a realidade jurídico-pessoal, que se acha encoberta 
pela vida empresária, como um processo. Exerce-se o poder 
diretivo sobre um tráfico de atividades que participam 
integrativamente do processo produtivo empresário. (...) O poder 
diretivo não se detém, em sua qualificação jurídica, portanto, 
apenas no comando, no controle, na coordenação e na 
organização dos fatores de produção. Estende-se a todos 
aqueles atos de previsão que, sobre trabalho de outrem, 
impliquem em garantia dos meios de manter-se a regular 
atividade do processo produtivo ou de troca de bens e serviços. 
Sob o prisma geral da estrutura e da dinâmica empresárias, o 
poder diretivo compreende a efetiva e a potencial disponibilidade 
dos meios de produção e neles está, certamente, incluída a 
atividade-trabalho de outrem. (...) O poder diretivo assume, 
nesse caso, feições nítidas e quase exclusivamente objetivas, 
pois decorre tão só da participação integrativa da atividade do 
prestador de serviços na atividade da empresa”.78 

  

 Tal concepção muito será importante quando tratarmos especificamente 

acerca da Uberização das relações laborais, a qual está calcada 

especificamente na concepção clássica da subordinação, afastando, assim, o 

vínculo empregatício entre as partes.  

 

3.2.3 A subordinação estrutural 

  

 A subordinação estrutural é concebida no cenário nacional pelo 

professor Maurício Godinho Delgado e se apresenta de modo mais restritivo 

quando comparada a subordinação jurídica objetiva.79 

 Tal perspectiva, além de alcançar os requisitos da subordinação 

objetiva, quais sejam, integração do empregado à estrutura da empresa e 

utilização por este dos meios de produção do empregador, condiciona a 

configuração da subordinação à submissão da cultura corporativa da 

organização. 

 Com efeito, o autor objetiva, a um só tempo, adequar o conceito da 

subordinação às novas formas de trabalho, notadamente aqueles desenvolvidos 

 
78 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego. São Paulo: LTr. 2005, p. 114 e 116. 
79 DELGADO, Maurício Godinho. Direitos fundamentais na relação de trabalho. Revista LTr. São 
Paulo: 2006, p. 667. 
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sob a roupagem da terceirização, bem como restringir o conceito da 

subordinação objetiva, porquanto considere demasiadamente ampliativa e, 

assim, sem eficácia prática.80 

 Abaixo seguem alguns julgados do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região, sob a lavra do Autor:  

  

“EMENTA: VÍNCULO DE EMPREGO – CONFIGURAÇÃO - A relação 
empregatícia forma-se quando presentes os elementos fático-
jurídicos especificados pelo caput dos artigos 2º e 3º da CLT: 
trabalho prestado por pessoa física a um tomador, com 
pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação. 
A subordinação, elemento cardeal da relação de emprego, pode 
se manifestar em qualquer das seguintes dimensões: a clássica, 
por meio da intensidade de ordens do tomador de serviços 
sobre a pessoa física que os presta; a objetiva, pela 
correspondência dos serviços deste aos objetivos perseguidos 
pelo tomador (harmonização do trabalho do obreiro aos fins do 
empreendimento); a estrutural, mediante a integração do 
trabalhador à dinâmica organizativa e operacional do tomador 
de serviços, incorporando e se submetendo à sua cultura 
corporativa dominante. Atendida qualquer destas dimensões da 
subordinação, configura-se este elemento individuado pela 
ordem jurídica trabalhista (art. 3º, caput, CLT)”. 81 
 
“EMENTA: SUBORDINAÇÃO JURÍDICA – DIMENSÕES 
PERTINENTES (CLÁSSICA, OBJETIVA E ESTRUTURAL) - A 
subordinação jurídica, elemento cardeal da relação de emprego, 
pode se manifestar em qualquer das seguintes dimensões: a 
clássica, por meio da intensidade de ordens do tomador de 
serviços sobre a pessoa física que os presta; a objetiva, pela 
correspondência dos serviços deste aos objetivos perseguidos 
pelo tomador (harmonização do trabalho do obreiro aos fins do 
empreendimento); a estrutural, mediante a integração do 
trabalhador à dinâmica organizativa e operacional do tomador 
de serviços, incorporando e se submetendo à sua cultura 
corporativa dominante. Atendida qualquer destas dimensões da 
subordinação, configura-se este elemento individuado pela 
ordem jurídica trabalhista (art. 3º, caput, CLT)”. 82 

  

 Sob tal ótica conclui-se, portanto, pela urgência de estabelecer um 

parâmetro claro e eficaz para a verificação dos elementos caracterizadores da 

relação de emprego, com destaque especial para a subordinação, superando o 

 
80 PORTO, op. cit., p. 115. 
81 Acórdão proferido no Recurso Ordinário n. 00326-2007-076-03-00-4. 
82 Acórdão proferido no Recurso Ordinário n. 00173-2007-073-03-00-6. 
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conceito tradicional, esculpido sob o prisma do poder diretivo do empregador, 

exercido de modo imediato, sem no entanto, lançar mão de poucos requisitos, 

como ocorre com a subordinação objetiva, conferindo pouca ou nenhuma 

eficácia prática ao conceito. 

 

3.2.4 A subordinação integrativa 

 

 A subordinação integrativa, expressão consagrada por Lorena Porto 

Vasconcelos, visa ampliar o conceito tradicional da subordinação,  em razão do 

grande aumento, a partir da década de 1970, das relações de emprego em que 

a subordinação em seu conceito clássico, já não era suficiente pra alcançar 

diversas relações de emprego estabelecidas. 

 Danilo Gonçalves Gaspar, ao analisar o conceito proposto, assevera 

que: 

  
A partir da constatação de que, atualmente, há diversas 
situações em que se deve considerar existente a relação de 
emprego, em que pese não esteja presente a subordinação 
clássica, mas há também, mesmo nos dias atuais, inúmeras 
relações de emprego caracterizadas pela presença da 
subordinação clássica, Lorena Vasconcelos Porto propõe a 
universalização da subordinação, assim considerada como o 
processo através do qual se conjugam subordinação clássica e 
subordinação integrativa. 
Assim, sem pretensão alguma de abandonar a concepção 
clássica da subordinação jurídica, já que, conforme observado 
pela autora, está ainda se faz presente na maioria das relações 
de emprego, Lorena Vasconcelos Porto soma a este critério o 
conceito de subordinação integrativa. 83 
 

 Considerando a crítica tecida acerca da subordinação objetiva, 

porquanto se proponha a ampliar demasiadamente o espectro de alcance do 

direito do trabalho (ampliação do conceito de subordinação), a autora defende  

que o conceito de subordinação jurídica deve ser estabelecido a partir da 

conjugação desta com os critérios que excluem a autonomia do trabalhador, 

elencando alguns indícios para tanto alguns indícios, tais quais, a necessidade 

do trabalhador prestar seu labor para uma organização produtiva alheia, os frutos 

 
83 GASPAR, op. cit., p. 215. 
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do seu trabalho não lhe pertencem, não possui uma organização empresarial 

própria e não há a assunção de riscos pelo empregado. 84 

 Arremata a autora pontuando que: 

 

A subordinação, em sua dimensão integrativa, faz-se presente 
quando a prestação de trabalho integra as atividades exercidas 
pelo empregador e o trabalhador não possui uma organização 
empresarial própria, não assume verdadeiramente os riscos de 
perdas ou ganhos e não é proprietário dos frutos do seu 
trabalho, que pertencem, originariamente, à organização 
produtiva alheia para a qual presta a sua atividade. 85 

 

3.2.5 A subordinação reticular 

 

 A subordinação reticular ou estrutura, surgi a partir do final do século XX, 

também como consequência do declínio do modelo de produção 

taylorista/fordista e propõe o estudo do elemento ora debatido sob o prisma da 

união de empresas em rede, o que, como se verá, por tornar mais fluida a cadeia 

de comando, imprime certa autonomia ao empregado, calcada, no entanto, 

apenas tomada  de decisões em alguns processos relativos ao seu trabalho. 

 A grande verdade é que grande parte das decisões são inseridas nas 

rotinas das empresas, treinamentos e cursos oferecidos, tornando mais difícil de 

enxergar a existência da subordinação como elemento caracterizador da relação 

de emprego, classificando os trabalhadores que laboram nestas condições como 

autônomos, excluindo-os da proteção conferida aqueles que são tutelados pela 

legislação trabalhista. 

 Tal conclusão é indene quando se verifica os instrumentos jurídicos e 

políticos lançados à baila pelos conglomerados empresariais para controlar 

pacificar e coordenar a produção. 

 Sobre o tema, José Eduardo de Resende Chaves Junior e Marcus 

Menezes Barberino Mendes, informam que: 

 

[...] Trata-se, pois, de ressignificar ou plurissignificar o conceito 
de subordinação jurídica, para compreendê-lo de modo 
dinâmico. Parafraseando o senso comum, a subordinação 
jurídica emerge não apenas do uso da voz do empregador, do 

 
84 PORTO, op. cit., p. 321.  
85 Ibidem. 
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supervisor, ou do capataz. Ela pode se formar na retina dos 
múltiplos agentes econômicos coordenados pela unidade 
central, de modo silencioso e aparentemente incolor e até 
indolor. A subordinação jurídica pode ser então “reticular”, 
também nesse sentido e através de instrumentos jurídicos de 
associação empresária, onde nenhuma atividade econômica 
especializada é desenvolvida pelo suposto empregador, que se 
envolve na produção de um determinado resultado pactuado 
com a unidade central. Suposto, não porque em verdade não o 
seja, mas por não ser o único empregador. A rede econômica 
montada pelas empresas, quer no modelo hierarquizado, como 
ocorre em empresas de segurança, call centers, quer assuma as 
múltiplas formas jurídicas de cooperação empresarial, é uma 
realidade. Partindo dessa premissa, faz-se necessário enredar o 
conceito de subordinação jurídica, emprestando-lhe um caráter 
estrutural e reticular. Nesse sentido, sempre que reconhecida a 
atividade econômica em rede, é necessário imputar a condição 
de empregador a todos os integrantes da rede econômica, 
atraindo assim a incidência do princípio da proteção e seus 
aspectos consequentes: a aplicação da regra ou da condição 
mais benéfica. 86 

 

 O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas proferiu a 

seguinte decisão acerca do tema: 

 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO RETICULAR. 
CONFIGURAÇÃO Dá-se a chamada subordinação reticular 
quando, não obstante o laborista tenha um controle relativo 
sobre suas funções, de forma supostamente autônoma, não 
detém a mesma autonomia com relação ao aspecto econômico 
da atividade empresarial. Na dúvida entre o trabalho dito 
“autônomodependente” e o empregado clássico, a boa regra de 
hermenêutica aconselha a não reduzir o potencial expansivo e 
protetivo do direito do trabalho. Nestas condições, com a 
existência simultânea dos demais elementos caracterizadores 
da relação de emprego, a saber; onerosidade, pessoalidade e 
habitualidade, deve-se reconhecer o vínculo empregatício, com 
a consequente descaracterização de outras formas de relação 
de trabalho. Recurso da ré a que se nega provimento. 87 

 

 
86 CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Resende; MENDES, Marcus Menezes Barberino. 
Subordinação estrutural-reticular: uma perspectiva sobre a segurança jurídica. Revista do 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Belo Horizonte, LTr, vol. 46, n. 76, p. 197-218, 
jul./dez. 2007, p. 215. 
87 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Recurso Ordinário n.º 0090100- 
94.2007.5.15.0007. Rel. Des. Carlos Roberto do Amaral Barros. Publicado no DEJT, 04 jun. 
2010. Disponível em: < 
http://consulta.trt15.jus.br/consulta/owa/pProcesso.wProcesso?pTipoConsulta=PROCESSOCN
J& pIdProc=1597295&pDbLink=>. Acesso em 01 nov. 2010. 
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 Conclui-se, portanto que a subordinação reticular é mais uma forma de 

tentar enquadrar os trabalhadores “autônomos”, excluídos do plexo normativo 

trabalhista, como subordinados, outorgando-lhes os direitos próprios da 

modalidade de trabalho a partir do interpretação extensiva do elemento, em 

consonância com o prestigiado princípio da proteção, gênese da tutela dos 

direitos trabalhistas.88 

 

3.2.6 A subordinação potencial 

 

 A subordinação potencial é uma nuance da subordinação jurídica 

defendida por Danilo Gonçalves Gaspar, quando este reconhece a necessidade 

de um alargamento do conceito de subordinação como elemento caracterizador 

da relação de emprego, de modo a alcançar os trabalhadores que, a partir do 

declínio do modelo de produção taylorista/fordista, bem como da incapacidade 

de interpretação do elemento ora debatido, pois que associado, até então, a uma 

concepção clássica, calcada no exercício do poder diretivo de modo intenso, 

excluiu da tutela laborista, inúmeros trabalhadores que, em verdade, a par de 

terem eventual autonomia, está não se constitui como verdadeira, haja vista a 

manutenção dos meios de produção pelo empregador, restando configurada, 

como já abordado, a dependência econômica. 89 

 Destaca o referido autor que o poder diretivo, quando tomado no sentido 

estrito, nada mais é do que uma nuance do poder empregatício, que alberga 

também em seu bojo o poder regulamentar (estabelecimento de normas para o 

exercício do serviço), o poder fiscalizatório (poder de fiscalizar o atendimento 

das normas estabelecidas) e o poder disciplinar (poder de punir o empregado 

acaso este descumpra as normas estabelecidas), sendo o poder diretivo 

exercido a partir da faculdade conferida ao empregador de dirigir e organizar seu 

empreendimento.90 

 Ainda de acordo com o autor, a subordinação classicamente tomada, ao 

passo que, como já destacado, exclui da tutela trabalhista aqueles trabalhadores 

 
88 GASPAR, op., p. 221-222. 
89 Ibdem, p. 228 a 229. 
90 Ibdem, p. 228. 
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os quais detém certo grau de autonomia, cria novos tipos de trabalhadores, pois 

que o nível de autonomia apresenta gradações a depender de inúmeros fatores, 

tais como a atividade, a forma como é desenvolvida, etc. 

 A par do cenário explicitado, considerando tal gradação, bem como a 

necessidade de tutela dos direitos do trabalhador subordinado, esclarece o autor 

que a subordinação jurídica não está em declínio, porquanto persista em sua 

acepção adequada às novas formas de verificação do requisito, asseverando 

ainda que o que: 

 
Não se pode falar, desta forma, em fim ou declínio do trabalho 
subordinado. Este, em verdade, continua sendo subordinado, 
uma vez que prestado por conta alheia por um trabalhador que 
não detém a propriedade dos meios de produção, sendo que, 
portanto, a alteração, a difusão, a rarefação encontra-se no 
modo do exercício do poder diretivo por parte do empregador 
que, agora, valoriza espaços de autonomia. 91 
 

 Entende que a crise direcionada ao trabalho subordinado está 

associada, em verdade, ao “conceito historicamente formulado de subordinação 

jurídica. Essa sim, classicamente concebida, encontra-se em crise uma vez que 

não interessa a empresa pós-fordista o intenso e efetivo controle da prestação 

de serviços do trabalhador.” 92 

 Por fim, arremata o autor estabelecendo o conceito de subordinação 

potencial: 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que há subordinação potencial 
quando o trabalhador, sem possuir o controle dos fatores de 
produção e, portanto, o domínio da atividade econômica, presta 
serviços por conta alheia, ficando sujeito, potencialmente, à 
direção do tomador dos serviços, recebendo ou não ordens 
diretas deste, em razão de sua inserção na dinâmica 
organizacional do tomador. 
A nota de destaque, portanto, do conceito potencial de 
subordinação jurídica se encontra no fato de que, a partir deste 
conceito, será subordinado tanto o trabalhador que sofra o 
exercício direto e intenso do poder diretivo do tomador de 
serviços (ordens diretas), como o trabalhador que, em que pese 
inserido na organização empresarial, possui maior liberdade na 
execução de sua atividade, até porque, como visto, isto é 
resultado de uma nova lógica empresarial inaugurada com o 
processo de reestruturação produtiva. 93 

 
91 Ibdem, p. 231. 
92 Ibdem 
93 Ibdem, p. 236 a 237. 
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 Assim, portanto, a subordinação jurídica precisa acompanhar a 

elasticidade observada no exercício do poder diretivo, de modo a alcançar 

aqueles trabalhadores que detém certa liberdade, mas estão sujeitos ao poder 

diretivo do empregador que pode variar em menor ou maior intensidade. 94 

 

3.3 A RETOMADA DO ELEMENTO DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA 

FINS DE CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

  

 A dependência econômica como critério de verificação da existência da 

relação de trabalho, e consequentemente como baliza de incidência das normas 

trabalhistas, surgi no século XX, a partir da autonomia de cátedra do direito do 

trabalho, notadamente nos países da Europa Ocidental. Tal critério, juntamente 

com a subordinação jurídica, aqui concebido nos moldes do modelo de produção 

industrial taylorista/fordista, marcado pela intensidade de comando dos 

empregadores aos empregados, foi amplamente utilizado pela doutrina e 

jurisprudência a fim de identificar, nas situações fáticas, a existência, ou não, do 

contrato de trabalho sujeito as regulamentações trabalhistas. 95 

 Lorena Vasconcelos Porto esclarece que a imprecisão do critério da 

dependência econômica levou a doutrina francesa a estabelecer dois requisitos 

para a sua configuração, quais sejam, que a renda do trabalhador, ou a maior 

parte dela, deveria estar associada a atividade exercida – a qual se requer o 

reconhecimento do vínculo e o segundo é que a prestação dos serviços deveria 

ser destinada regular e integralmente ao empregador, nas palavras da autora: 

 

PAUL CUCHE, consciente das dificuldades que a jurisprudência 
enfrentaria para aplicar uma noção estritamente econômica, 
fluida e imprecisa, buscou dar contornos mais precisos ao 
critério por ele proposto. Assim, para que o obreiro pudesse ser 
considerado em situação de dependência econômica, era 
necessário reunir duas condições: a primeira é que ele deveria 
obter, através do trabalho, o seu único ou principal meio de 
subsistência e a segunda é que a sua prestação laborativa 
deveria ser utilizada regularmente e integralmente pelo 
empregador. Essa segunda condição aponta para as idéias da 
não eventualidade e da exclusividade da prestação laborativa. 
Sinteticamente, para que haja dependência econômica, a 

 
94 Ibdem, p. 237. 
95 PORTO, op. cit., p. 66. 
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remuneração pode ser única ou principal, mas o tempo de 
emprego há de ser integral e regular. Essa concepção exclui a 
pluralidade de empregos, mas não a de outros meios de 
subsistência (v.g., renda, aluguéis, etc.). 96 

 

 Danilo Gonçalves Gaspar, indica que as críticas tecidas à dependência 

econômica como elemento caracterizador do contrato de trabalho cingem-se na 

inaplicabilidade, a priori, de seu conceito, no campo fático, pois que, dotado de 

elemento extrajurídico: 

 
Alvo de severas críticas, o critério em questão foi rejeitado 
basicamente por revelar um elemento extrajurídico, sendo, 
portanto, para grande parte da doutrina, falho, já que podem 
existir trabalhadores que não necessitam daquele trabalho para 
sobreviver e, nem por isso, deixariam de ser empregados. 
A crítica ao critério da dependência econômica, portanto, se 
baseou em duas premissas: existem trabalhadores que possuem 
mais de um emprego, impedindo a inserção deles na 
organização da empresa e; existem trabalhadores que não 
podem ser considerados dependentes economicamente. 97 

  

 A par das críticas explicitadas acima, à vista da insuficiência do critério 

da subordinação jurídica clássica, pois que restringe o campo de abrangência 

das normas trabalhistas, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência 

francesa, a dependência econômica não se presta a substituir a subordinação 

jurídica, porquanto, demasiadamente imprecisa e fluida, mas realiza papel 

importante na necessária reinterpretação do conceito de subordinação, dando a 

ele nova roupagem, de modo a ampliar, os casos o campo de tutela do direito do 

trabalho, conforme lição de Lorena Vasconcelos Porto: 

 

Assim, o critério da subordinação jurídica acabou sendo 

consagrado pela doutrina e pela jurisprudência. Esse conceito, 

todavia, não se manteve estático e imutável ao longo do tempo 

e, na sua ampliação, a noção de dependência econômica teve 

um papel importante. Ilustrativamente, a Corte de Cassação 

francesa, não obstante a dificuldade de integrar um critério 

puramente econômico ao quadro tradicional do Direito, 

progressivamente levou em consideração, em suas decisões, 

diversos componentes econômicos da atividade profissional. 

 
96 Ibdem, p. 67 a 68. 
97 GASPAR, op. cit., p. 115. 
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Desse modo, embora rejeitado como critério definidor do 

contrato de trabalho, a dependência econômica foi adotada, em 

várias situações concretas, como indício da subordinação 

jurídica, contribuindo, assim, para ampliar a interpretação dessa 

última, sobretudo para abranger situações novas.98 

 

 Nesse sentido, considerando o cenário posto, conclui-se que a 

dependência econômica, porquanto insuficiente como critério de identificação da 

relação jurídica afeta ao direito do trabalho, cumpre essencial papel na 

interpretação da subordinação jurídica pois indica, quando verificada no caso 

concreto, fortes indícios da presença desta última. 99 

 

4. UBERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES LABORAIS 

 

 A partir das premissas estabelecidas nos capítulos anteriores do 

presente trabalho, infere-se que a precarização das relações laborais, 

intensificada no século XX, está fortemente associada à interpretação clássica 

dada aos elementos caracterizadores da relação de emprego, localizados na 

legislação pátria no art. 3º da CLT, com destaque para a subordinação jurídica, 

a qual se revela como a chave para a inclusão, ou exclusão, de inúmeros 

profissionais no campo de abrangência do direito do trabalho e, portanto, 

destinatários das normas protetivas atinentes à espécie, em razão da notória 

hipossuficiência constatada em relação ao empregador.  

 A par disso, o presente capítulo cuida do recente fenômeno da 

uberização das relações de emprego, o qual, sob o manto do 

empreendedorismo, classifica verdadeiros trabalhadores subordinados em 

autônomos, afastando a incidência do diploma legal adequado, supondo um 

falso  equilíbrio de forças entre “prestador de serviço” e proprietários de 

plataformas digitais, outorgando a um terceiro uma das facetas do poder 

empregatício, o poder fiscalizatório, a fim de justificar um alto padrão de 

qualidade ao serviço prestado.  

 
98 PORTO, op, cit., p. 70. 
99 Ibdem. 
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 Desponta nessa perspectiva o aplicativo Uber, primeira plataforma afeta 

a prestação do serviço de transporte particular, dotada de especial vantagem em 

relação aos tradicionais táxis em razão do barateamento dos preços ofertados. 

100  

 

4.1 O CONCEITO DE UBERIZAÇÃO 

 

 Esclarece o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, em artigo 

redigido acerca do tema, que, embora disfarçada de autonomia,  dada a 

liberdade, por exemplo, do estabelecimento de horário pelos motoristas, na 

relação estabelecida entre estes e os aplicativos pode-se claramente constatar 

a existência da subordinação, porquanto o aplicativo seja responsável por traçar 

os objetivos na programação dos algoritmos sendo que tudo que fugir dos 

padrões de atendimento implica sanções aos “parceiros”. 101 

 
A estrutura da relação entre as empresas que se utilizam de 
aplicativos para a realização de sua atividade econômica e os 
motoristas se dá na forma de aliança neofeudal, na qual chama 
os trabalhadores de ‘parceiros’. Por ela, concede-se certa 
liberdade aos trabalhadores, como “você decide a hora e quanto 
vai trabalhar”, que é imediatamente negada pelo dever de 
aliança e de cumprimento dos objetivos traçados na 
programação, que é realizada de forma unilateral pelas 
empresas. 
O algoritmo dessas empresas comanda todos os trabalhadores: 
distribui-os segundo a demanda e impõe o preço do produto.102 
 

 Outro ponto de destaque é a prerrogativa do estabelecimento do preço 

dos serviços prestados. Ora, acaso os trabalhadores fossem de fato autônomos 

não teriam tal poder. 

 Ainda de acordo com o artigo do MPT/DF o estabelecimento de preço 

cumpre dois papeis, um é o controle de marcado, estabelecendo preços mais 

baixos quando comparado a concorrência – no início da utilização da plataforma 

no Brasil (2014), os preços ofertados eram muito abaixo do serviço tradicional 

 
100 PIRES, Elisa Guimarães Brandão. Aplicativos de transporte e o controle por algorítimos: 
repensando o pressuposto da subordinação jurídica. Universidade Federal de Minas Gerais: 
2019, p. 14 a 16. 
101 OITAVEN, Juliana Carreiro Corbal, CARELLI, Rodrigo de Lacerda e CASAGRANDE, Cássio 
Luís. Empresas de Transporte, Plataformas Digitas e a Relação de Emprego: Um Estudo do 
Trabalho Subordinado por Aplicativos. Ministério Público do Trabalho, DF: 2018, p. 35 a 36. 
102 Ibdem. 
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de transporte, os táxis, impondo um dumping no mercado de transporte. O 

segundo aspecto a se verificar é o controle do tempo de trabalho pelo preço, que 

condiciona a oferta de carros numa determinada área ou período do dia, por 

exemplo, a fim de ampliar ao máximo o campo de atuação da plataforma, ou 

seja, diminui-se o preço do serviço em períodos variados do dia para estimular 

ao trabalhador que cumpra jornadas extensas de trabalho, não havendo 

qualquer tipo de limitação pois não regulado pelo Direito do Trabalho:  

 

A precificação é importante por dois aspectos: o primeiro é o 
controle do mercado, impondo preços extremamente baixos 
para desmonte da concorrência. 74 O segundo, que importa 
mais para o presente trabalho, é o controle do tempo de trabalho 
pelo preço – baixo – da tarifa. De fato, ao transformar o 
trabalhador em empreendedor em regime de aliança neofeudal, 
desfaz-se a proteção trabalhista em relação ao limite de horas 
de trabalho. Assim, com uma tarifa – e, obviamente, uma 
remuneração – baixa, mais horas de trabalho são, de fato, 
necessárias para a sobrevivência do motorista parceiro. Como é 
essencial à empresa para sua ‘confiabilidade’ que haja a maior 
disponibilidade de carros a todo momento para seus clientes. Se 
com poucas horas à disposição o “parceiro” já conseguisse 
reunir remuneração suficiente para seu sustento, ele poderia 
trabalhar menos. Com baixa remuneração por hora trabalhada 
consegue-se, sem qualquer ordem direta, manter o motorista à 
disposição por muitas horas ao dia. Isso é demonstrado pelos 
depoimentos: os motoristas relatam que para atingir seus 
objetivos financeiros ultrapassam – e às vezes em muitas horas 
– a jornada regular de um trabalhador empregado. O fato de 
2016 a 2017 a tarifa ter baixado no Brasil por três vezes 
demonstra o aumento cada vez maior de poder e controle pela 
empresa. 103 

  

  Nessa linha de intelecção, infere-se que nos contratos de parceria 

entabulados entre as plataformas digitais e os motoristas parceiros, podem-se 

facilmente, à luz de uma interpretação coadunada com as novas perspectivas 

acerca da subordinação, ser constatada a presença dos elementos 

caracterizadores da relação de emprego, conquanto verifique-se, in casu, a clara 

hipossuficiência do motoristas frente aos aplicativos, seja pela necessidade de 

adequar-se aos padrões por eles estabelecidos, com controle pelos usuários do 

serviço, implicando o não atendimento a contento das normas sanções tal como 

o desligamento da plataforma, seja pela impossibilidade de estabelecer os 

 
103 Ibdem, p. 36. 
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preços dos serviços prestados, o que descobre a falsa ideia de autonomia do 

“parceiro”. 

 Quanto a possibilidade de desligamento do motorista da plataforma, 

cumpre trazer á baila o entendimento amplamente adotado pelos Tribunais de 

Justiça, os quais, sob o pretexto do respeito ao quanto pactuado no momento da 

contratação, afastam a possibilidade de reintegração do obreiro junto à 

plataforma. Ora, como já esclarecido, o ponto fulcral do entendimento para este 

trabalho é que não há igualdade de forças entre os contraentes, sendo indene 

que a resolução dos conflitos decorrentes de tal pacto deve considerar tal 

cenário. 

 

APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM 
PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA QUE, ENTENDENDO 
PELA LEGALIDADE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL, COM EXCLUSÃO DO MOTORISTA PARCEIRO 
DA PLATAFORMA DIGITAL DA UBER, JULGOU 
IMPROCEDENTES SUAS PRETENSÕES – “DECISIUM” QUE 
SE COADUNA COM O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO 
“ONUS PROBANDI” ADOTADO PELO ORDENAMENTO 
PROCESSUAL PÁTRIO – EMBORA O APELANTE EXPRESSE 
A COMPREENSÃO DE QUE SEU DESLIGAMENTO DO 
APLICATIVO OCORRERA DE FORMA DEZARRAZOADA, 
AFERE-SE, AO REVÉS, QUE RESULTARA DE REITARADO 
DESCUMPRIMENTO ÁS OBRIGAÇÕES PACTUADAS, 
MOTIVANDO O ENCERRAMENTO DA PARCERIA, NOS 
MOLDES FIXADOS NO CONTRATO – NÃO PROSPERA, 
ALÉM DISSO, A ALEGAÇÃO DE QUE TIVERA TOLHIDOS OS 
DIREITOS DE DEFESA E DE SER CIENTIFICADO ACERCA 
DO OTIVO DA EXTINÇÃO CONTRATUAL, TENDO EM VISTA 
HAVER PROVA DE QUE A RÉ ENTROU EM CONTATO POR 
DIVERSAS VEZES A FIM DE NOTIFICÁ-LO SOBRE O 
DESATENDIMENTO AOS PADRÓES DE QUALIDADE – 
CONCLUSÃO INEXORÁVEL À CONSTATAÇÃO DE QUE A RÉ 
AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO DE 
REVOLVER O CONTRATO, RESPALDADA NO 
DESCUMPRIMENTO, PELO AUTOR, DAS OBRIGAÇÕES QUE 
ASSUMIRA, É A DE QUE NÃO HÁ FALAR EM 
RESPONSABILIDADE CIVIL NO CASO, MOTIVANDO A 
PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRIDADE – 
RECURSO NÃO PROVIDO. 
(TJ-SP – AC: 1012677220188260003 SP 102677-
12.2018.8.26.0003, Relator: Francisco Casconi, Data de 
Julgamento: 25/04/2019, 31ª Câmara de Direito Provado, Data 
de Publicação: 25/04/2019) 

 

 Tal entendimento resta amplamente pacificado nos tribunais de justiça, 

legitimando, outrossim, a aplicação de penalidades aos motoristas que não se 

adequarem aos padrões estabelecidos pelas plataformas. 
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4.2 A PRECARIZAÇÃO E ALEATORIEDADE DOS SERVIÇOS 

ADVINDOS DE COMPARTILHAMENTO POR APLICATIVOS: UM REFORÇO 

À PERSPECTIVA NEOLIBERAL 

 

 A economia por compartilhamento, como debatido, implica num mero 

uso do produto ou serviço, sem a necessidade de sua aquisição, barateando 

demasiadamente o custo com sua disponibilização e objetivando o uso racional 

do produto/serviço ofertado. 

 Embora não seja um exemplo de economia por compartilhamento, à 

vista da premissa sedimentada na possibilidade da existência de intermediários, 

sendo que estes não obtém lucro com o trabalho alheio, ou seja, com o trabalho 

do “parceiro”, como ocorre no modelo de negócio uberizado, cumpre pontuar que 

o trabalho desenvolvido a partir das premissas da uberização, maximiza a 

precarização das relações de trabalho. 104 

 Um dos principais problemas decorrentes do modelo de negócio 

implementado pela Uberização é sem dúvida precarização do trabalho, 

desenvolvido sem nenhum tipo de garantias ao “parceiro”, implicando na 

assunção integral dos riscos da atividade, porquanto seja este o responsável por 

arcar com a manutenção do veículo, com as despesas com combustível, dentre 

outras. 

 Diante de tal realidade é inegável a participação efetiva dos atores que 

defendem um imediato, e cada vez mais irrestrito, afastamento do Estado dos 

contratos entabulados sob tal perspectiva, buscando uma ampla 

desregulamentação das relações trabalhistas firmadas, sob a justificativa de 

combater crises econômicas ocasionada justamente pela política neoliberal. 

 Nesse ínterim, cumpre fazer um necessário destaque para a transporte 

de um aspecto importante da cultura neoliberal para as relações de trabalho 

estabelecidas sob a pecha da uberização. Trata-se da autonomia acentuada, 

como pontua Murilo Carvalho Sampaio Oliveira, que acredita ter o trabalhador, 

também chamado de “homem-empresa”, estabelecendo mecanismos para 

 
104 TEODORO, D'AFONSECA e ANTONIETA, op. cit., p. 15-17. 
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aumentar suas notas e assim figurar entre os mais bem avaliados pelo algoritmo. 

105 

 Pode-se inferir, portanto, que na lógica implementada pelo trabalho 

uberizado, o princípio informador da relação estabelecida deve ser o da 

autonomia individual em detrimento do protecionismo, porquanto se defenda 

aqui que a relação estabelecida se mostra equânime, sendo prescindível a 

participação do ente estatal. 106 

 A partir dessa premissa constata-se que diversas legislações afetas à 

proteção do trabalhador subordinado, em especial no cenário brasileiro, vêm 

sofrendo importantes alterações de modo a privilegiar a negociação entre os 

contraentes, limitando o campo de abrangência do direito do trabalho e, por 

consequência, legitimando a escancarada precarização do trabalho sob esses 

moldes, configurado na extensa carga horária de trabalho, assunção quase que 

completa do risco da atividade, incerteza quanto a prestação do serviço, pois 

acaso obtenha uma avaliação negativa, a sua nota cai e a oferta de 

consumidores para este motorista também cai e assim ele tem que trabalhar 

mais horas para conseguir se manter, alimentando o ciclo. 107 

 Vê-se a partir do cenário apresentado a configuração do Estado mínimo, 

calcado na ideia de desregulação das normas protetivas afetas ao trabalhador, 

deixando sob a responsabilidade do mercado estabelecer suas próprias normas, 

tendo como objetivo principal a obtenção de lucro, não sendo crível, portanto que 

a cultura neoliberal cumpra o princípio constitucional da proteção do trabalhador, 

tão caro à seara trabalhista. 108  

 

4.3 A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL 

AOS TRABALHADORES UBERIZADOS 

 

 
105 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. O futuro do Direito do Trabalho: A Uberização 
ultraliberal. Laboratório UERJ de Trabalho e Previdência: 2019, 1-10.. 
106 Ibdem. 
107 Ibdem. 
108 Ibdem. 
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 À vista do contexto ora vivenciado é urgente a adoção de uma postura 

ainda mais protetiva face ao trabalhador em plataformas digitais porquanto 

implique na proteção ao não retrocesso dos direitos sociais à duras penas 

conquistados pela classe trabalhadora. 

 Um grande problema identificado nos modelos de produção vigentes no 

século XX é a exploração desenfreada dos meios de produção, aqui com 

especial destaque para o trabalhador, com as extensas jornadas de trabalho, 

ausência de condições sanitárias dignas e elevado número de acidentes 

ocasionados nesses ambientes, tal conjuntura fez emergir um sentimento que 

buscou a proteção destes trabalhadores, a fim que tivessem garantias mínimas 

de trabalho digno. Nos dias hodiernos, como já comentado, dadas as devidas 

proporções, a super exploração do trabalhador pelo capital é assente e, portanto, 

necessária a adoção de medidas que protejam estes trabalhadores. 

 Murilo Carvalho Sampaio Oliveira alerta para o gradual desmonte dos 

aparatos estatais atinentes à proteção do trabalhador, primeiro a reforma 

trabalhista que ocorreu em 2017, privilegiando o negociado em detrimento do 

legislado, reforçando a falsa ideia de um equilíbrio de forças entre trabalhador e 

empregador, a extinção do ministério do trabalho, órgão cuja atuação é 

necessária à fiscalização e punição das violações da legislação trabalhista, hoje 

reduzido a uma secretaria do Ministério da Economia, bem como as alterações 

pontuais na plexo protetivo do trabalhador. 109  

 Sobre assevera ainda o referido autor: 110 

 

A inovação tecnológica vem transformando severamente o 
arranjo das formas de trabalho, embora perdure a estrutura 
econômica capitalista, haja vista que o discurso de “economia do 
compartilhamento” não combina com as reais práticas. As 
inovações, sempre bem-vindas, devem propiciar 
concomitantemente vantagens aos envolvidos, sob pena de se 
tornarem expedientes criativos da conhecida exploração do 
homem pelo homem. 

O Direito do Trabalho vem seguindo desconectado das 
plataformas digitais, as quais estabelecem condições fáticas da 
atividade numa zona cinzenta, na qual a dimensão clássica da 
subordinação jurídica é de difícil visualização, embora seja 

 
109 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. O futuro do Direito do Trabalho: A Uberização 
ultraliberal. Laboratório UERJ de Trabalho e Previdência: 2019. 
110 Ibdem. 
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cristalina a manifestação de um poder fiscalizatório, terceirizado 
ao usuário, e também um poder punitivo.  

 Por outro lado, a condição hipossuficiente deste trabalhador por 
aplicativos é evidente, bem expressada nos baixos preços, 
impostos pela plataforma, nas intensas jornadas e na sujeição 
aos riscos do negócio. Há aí uma dependência econômica 
sobressalente nesses trabalhadores, o que caracterizaria a 
justificativa ontológica e histórica para a proteção social. 

 

 

 Diante desse cenário de super exploração e da redução brusca dos 

direitos trabalhistas, a proteção dos trabalhadores de plataformas digitais 

constituem como formas de realização das garantias constitucionais afetos à 

dignidade da pessoa humana, pois não se vislumbra que um trabalhador cuja 

jornada de trabalho ultrapasse, por vezes, mais de 12 (doze) horas diárias, sendo 

que ainda assim é mal remunerado pelo trabalho, dialogue minimamente com o 

ideal de Estado que fora calcado o Estado Brasileiro, principalmente a classe 

trabalhadora. 111 

 

4.3.1 Primeira via: reconhecimento do vínculo empregatício 

 

 O primeiro passo a se tomar na direção à proteção dos trabalhadores 

em plataformas digitais é sem dúvida o reconhecimento do vínculo empregatício 

entre este e as empresas prestadores dos serviços. 

 Nesse ínterim, cumpre explicitar os principais argumentos utilizados 

pelos advogados das plataformas digitais para burlar a legislação trabalhista, 

disfarçando a relação de trabalho, porquanto presente todos os elementos 

caracterizadores desta, numa parceria, informando ainda que o trabalhador goza 

aqui de ampla autonomia no desempenho de sua função pois pode, a qualquer 

tempo se desconectar do aplicativo. 112 

 Nessa toada é salutar a enfatizar que a subordinação jurídica, tema 

amplamente debatido no presente trabalho e cuja interpretação é ponto de 

partida para a distinção de trabalho autônomo ou subordinado, não se verifica 

nesta relação segundo uma concepção clássica/tradicional, sendo certo porém, 

 
111 TEODORO, D'AFONSECA e ANTONIETA, op. cit., p. 25. 
 
112 Ibdem, p. 18.  
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que o poder diretivo das plataformas digitais, com especial destaque para a Uber, 

impõe de modo aberto e franco seus padrões aos “parceiros”, sendo que a 

inobservância destes implica penalidades que vão desde a suspensão até o 

desligamento do aplicativo.113 Outro fato que põe em desnuda a ideia de 

autonomia é a impossibilidade do estabelecimento de preços acerca dos 

serviços ofertados, bem como a impossibilidade de resolução de eventuais 

problemas diretamente com o cliente, sendo este orientado a relatar qualquer 

intercorrência à empresa, cabendo ao motorista tão somente aceitar a corrida. 

  

4.3.2 Segunda via: equiparação dos direitos trabalhistas empregatícios aos 

trabalhadores uberizados. Uma analogia constitucional ao trabalho avulso 

 

 À vista das considerações acima, é inarredável que os trabalhadores 

uberizados, firmam vínculo empregatício com as empresas gestoras das 

plataformas digitais, sendo necessário o seu rápido enquadramento como tal a 

fim de se garantir o mínimo de dignidade a essa classe. 

 Nesse passo, atento à inexistência de regulamentação específica para 

espécie, porquanto ainda que haja subordinação esta se revela numa acepção 

diversa daquela clássica, em que o poder diretivo do empregador era exercido 

com ampla intensidade, cumpre na oportunidade chamar a atenção para a 

possibilidade, a partir de uma interpretação analógica, segundo a Constituição, 

especificamente acerca do princípio da proteção, de enquadrar a espécie como 

trabalhadores avulsos. 

 Luciano Martinez explica que o trabalhador avulso é aquele que presta 

serviços urbanos ou rurais a partir de uma entidade intermediadora, podendo ser 

tanto o sindicato quanto ao Órgão Gestor de Mão-de-Obra, para o caso de 

trabalhadores avulsos portuários. 114 

 

Entende-se, portanto, por avulso aquele trabalhador que, 
associado ou não a entidade sindical 36, presta serviço de 
natureza urbana ou rural 37 a diversas empresas, sem vínculo 

 
113 Ibdem, p. 21-22. 
114 MRTINEZ, op.cit., p. 246-249. 
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empregatício, mas coma intermediação obrigatória do OGMO 
(órgão gestor de mão de obra) ou do sindicato da categoria. A 
ideia que se tem desse tipo de vínculo envolve a necessária 
intermediação da mão de obra do trabalhador avulso 
(singularmente considerado) pelo OGMO ou pelo sindicato da 
categoria. A ausência de uma dessas intermediações 
descaracteriza o instituto e faz com que a natureza jurídica do 
trabalho e do trabalhador sejam diversas. A ausência de 
intermediação afasta a tese da existência do trabalho avulso e 
faz surgir em seu lugar a figura de um trabalhador meramente 
eventual ou, até mesmo, de um empregado. 

 

 Pode-se, portanto, porquanto guarde similitude com a espécie, 

enquadrar os trabalhadores uberizados como avulsos não portuários, os quais 

serão regulados pela legislação específica, qual seja, a lei n. 12.023/2009, 

conferindo maior equidade entre a empregadora, aqui considerada a empresa 

gestora da plataforma digital e os trabalhadores coletivamente considerados. 

 

4.4 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL ACERCA DO 

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO NO QUE TANGE AO TRABALHO 

UBERIZADO 

 

 A partir das considerações e elucidações acima delineadas, cumpre no 

presente tópico trazer à baila algumas decisões, favoráveis e contrárias a 

caracterização do vínculo empregatício havido entre os motoristas e as 

empresas gestoras de aplicativos. 

  Sobreleva pontuar que tanto a aferição da presença, ou não, da 

subordinação, bem como dos demais elementos necessários à configuração do 

vínculo empregatício, quanto a perspectiva considerada em relação à empresa, 

isto é, caracteriza-la como empresa de tecnologia ou de prestação de serviço de 

transporte particular, serão cruciais para a tomada de decisão, em um, ou em 

outro sentido. 

 Nesse passo, vê-se que as razões de decidir da 86ª Vara do Trabalho 

de São Paulo, quando do julgamento do processo de n. 1000540-

24.2019.5.02.0086, a qual decidiu em favor do Reclamante, favorável à 

caracterização do vínculo de emprego, teve como fundamento que a relação 

firmada entre as partes se amolda ao quadro tipificado da relação de emprego 
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porquanto, ao revés da falsa alegação da natureza civil do contrato firmado, bem 

como da atuação da Reclamada apenas na gestão do aplicativo, proporcionando 

a conexão entre usuário e motorista, constatou-se, in casu, tanto a natureza de 

prestação de serviços de transportes pela empresa, quanto que a autonomia do 

“parceiro” se restringe a possibilidade de iniciar ou encerrar suas atividade, 

importando a recusa de dado atendimento a imposição de penalidade que iam 

desde a diminuição do número de passageiros ofertados a este motorista até a 

suspensão ou mesmo desligamento da plataforma. 

 Cumpre, na oportunidade trazer um pequeno trecho do r. decisium a fim 

de uma análise dos demais pontos lançados na fundamentação: 

 

[...] 

VÍNCULO DE EMPREGO 

Atividade da reclamada 

O autor informou ter sido contratado pela reclamada em 
06.06.2016, para exercer a função de motorista, com salário 
médio mensal de R$2.222,51, sem registro em CTPS, restando 
extinto o contrato de trabalho em 05.02.2018. Requereu, assim, 
o reconhecimento de vínculo de emprego, com o pagamento das 
verbas correspondentes. 

Lado outro, a tese da reclamada é substancialmente lastreada 
no argumento de que NÃO realiza serviços de transporte. 
Sustentou que é uma empresa de tecnologia, que explora uma 
plataforma tecnológica e, por decorrência lógica dessa 
premissa, os motoristas são seus clientes (ou seja: são os 
motoristas que remuneram a reclamada e não a reclamada que 
remunera os motoristas). Confira-se: 

"a 1ª Reclamada é empresa que explora plataforma tecnológica 
que permite a Usuários de aplicativos ("Usuário(s)") solicitar, 
junto a motoristas independentes ("Motoristas Parceiros"), 
transporte individual privado. Tanto Usuários como Motoristas 
têm um cadastro no aplicativo e aceitam as condições de uso 
prevista no aplicativo ("Termos de Uso")." (Item 5. da 
contestação - fls. 276). 

"11. É importante destacar desde logo que os "clientes" da 
Uber não são os Usuários. Os verdadeiros clientes da Uber 
são os Motoristas Parceiros, os quais, em última análise são 
aqueles que buscaram a contratação da plataforma e 
remuneram a 1ª Reclamada, em decorrência do uso do 
aplicativo, tal qual se verá detidamente mais adiante. 

12. Desta forma, a Uber é apenas a entidade que disponibiliza a 
Plataforma. A prestação de serviços de transporte individual 
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privado é mantida direta e independentemente entre o Usuário e 
o Motorista, no caso entre o Reclamante e o Usuário do 
aplicativo." (fls.278). 

Passo a análise da atividade da reclamada, uma vez que é a 
principal linha de defesa apresentada em contestação. 

O marco civil da internet - lei n. 12.965/1994 - de fato, como 
sustentou a reclamada, estabelece como princípio, no inciso VIII, 
do artigo 3º, a "liberdade dos modelos de negócios promovidos 
na internet, desde que não conflitem com os demais 
princípios estabelecidos nesta Lei" (grifos do Juízo). Não é 
demais lembrar que em outro inciso, o sétimo, resta previsto o 
princípio da "responsabilização dos agentes de acordo com 
suas atividades, nos termos da lei". 

Em nosso ordenamento, há legislação que dispõe sobre a 
comercialização do uso de plataformas digitais - a licença de uso 
de software. 

A lei n. 9.609/1998 esclarece em seu artigo primeiro: 

"Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto 
organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, 
contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego 
necessário em máquinas automáticas de tratamento da 
informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos 
periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-
los funcionar de modo e para fins determinados." 

O artigo 9º, do mesmo diploma, dispõe que o uso de programa 
de computador no País será objeto de contrato de licença e que, 
inexistindo contrato, o documento fiscal relativo à aquisição ou 
licenciamento de cópia servirá para comprovação da 
regularidade de seu uso. 

O contrato de licença de uso de software objetiva assegurar ao 
proprietário os seus respectivos direitos autorais, lado outro, 
também garante ao usuário que todas as funcionalidades e 
serviços estejam sempre disponíveis e em conformidade com o 
que foi contratado. 

Quanto às garantias do usuário, o art. 8º, da lei n. 9.609/1998, 
dispõe que: 

"Art. 8º Aquele que comercializar programa de computador, quer 
seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos 
de comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante 
o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar 
aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos 
complementares relativos ao adequado funcionamento do 
programa, consideradas as suas especificações." 

Pois bem. Razoável presumir então, porque há previsão legal 
nesse sentido, que uma empresa que atua no mercado de 
tecnologia licencia o uso de seu software (sua plataforma 
digital); licença que também se presume onerosa, pelo simples 
fato de que empresas tem objetivo de lucro com o exercício de 
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sua atividade. A receita da reclamada, portanto, ou ao menos 
parte dela, deveria resultar do recebimento de "royalties" 
(denominação dada ao valor devido pela licença de uso de 
programas de computador). 

Na hipótese dos autos, contudo, não é o que ocorre. 

A reclamada não recebe qualquer valor pela licença de uso de 
seu software, apesar de afirmar que apenas disponibiliza o 
aplicativo aos motoristas (clientes). Consta do Termo e 
Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital 
acostado aos autos com a contestação (doravante, TERMO), no 
item 5.1., que a reclamada concede aos motoristas uma licença 
"isenta de royalties" (fls. 333). A licença pelo uso 
do software é cedida de forma gratuita aos motoristas. 

Os itens subsequentes do mencionado TERMO referem aos 
direitos de propriedade de software da ré, destacando que a 
licença é intransferível, não sublicenciável, destacando 
restrições de acesso à plataforma digital e de utilização de sua 
marca. Ao tratar sobre o direito de acesso dos motoristas 
(clientes) ao aplicativo, destaco o que consta do item 9.3, em 
cláusula intitulada "Não Garantia de Serviço" (fls. 336 dos 
autos): 

"A Uber não garante a disponibilidade ou o tempo de 
atividade dos Serviços da Uber ou do Aplicativo de 
Motorista. O(A) Cliente reconhece e concorda que os 
Serviços da Uber ou o Aplicativo de Motorista podem ficar 
indisponíveis a qualquer momento e por qualquer 
motivo (por exemplo, devido à manutenção programada da 
rede). Além disso, os Serviços da Uber ou Aplicativo de 
Motorista podem estar sujeitos a limitações, atrasos e outros 
problemas inerentes à utilização de comunicações via internet e 
eletrônicas. Igualmente a Uber não será responsável por 
quaisquer atrasos, falhas de entrega ou outros danos, 
responsabilidades ou prejuízos resultantes de tais 
problemas." (Grifos do Juízo). 

Não há como admitir que a reclamada atua no 
mercado apenas como uma empresa de tecnologia, se não 
recebe qualquer receita decorrente da licença de uso de 
seu software, que por sua decisão, foi cedido de forma gratuita 
aos clientes/motoristas. 

E, ainda, em total desalinho com o que prevê a legislação que 
rege a matéria (lei n. 12.965/1994, art. 3º, VII e lei n. 9.609/1998, 
art. 8º), não há como admitir que uma empresa que se diz de 
tecnologia, em um contrato de adesão (vide item 15, segundo 
parágrafo, fls. 339) se exima de qualquer responsabilidade 
relacionada à disponibilidade/erros da respectiva plataforma 
digital. 

Nesses pontos residem as duas primeiras contradições do 
modelo apresentado pela reclamada. 

Considerando que não há no negócio da ré remuneração pela 
licença de uso do aplicativo, cabe perquirir sobre qual a natureza 
da receita auferida pela Uber, que é cobrada dos motoristas. 
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Da análise das notas fiscais acostadas aos autos pela própria ré, 
denota-se que a Uber reconhece receita exclusivamente 
decorrente de operação de prestação de serviços (fls. 525 e 
seguintes). Contudo, no corpo da nota fiscal, indica a natureza 
da operação de prestação de serviços como de "Intermediação 
de Negócios". Destaca imposto sobre serviços observando a 
alíquota prevista para esse tipo de atividade. 

A ré informou que se inscreveu junto ao CNAE, com atividade 
principal classificada sob o código 74.90-1-04: Atividades de 
intermediação e agenciamentos de serviços e negócios em 
geral, exceto imobiliários. 

A intermediação ou mediação de negócios pressupõe 
intervenção em um negócio alheio. O intermediador não é o 
dono do negócio. Caracteriza-se por ser um contrato de 
resultado, ou seja, a remuneração do intermediador é devida 
apenas se o negócio se concretizar. 

A reclamada parece entender referido conceito quando enuncia 
no item 13.1., do TERMO: 

"Exceto como expressamente previsto nesse Contrato, no que 
diz respeito a Uber agir como agente limitado de cobrança de 
pagamento, apenas para fins de cobrança de pagamentos 
devidos pelos(as) Usuários(as) em favor do(a) Cliente, a relação 
entre as partes nos termos deste Contrato é de 
empreendedores independentes. As partes concordam 
expressamente que: (a) o presente contrato não é um contrato 
de trabalho, nem cria uma relação de trabalho (inclusive sob a 
perspectiva da lei trabalhista, tributária ou da segurança social), 
entre a Uber e o(a) Cliente ou entre a Uber e qualquer Motorista; 
e (b) não existe relação de joint venture, parceria, ou agência 
entre a Uber e o(a) Cliente ou a Uber e qualquer Motorista." 
(Grifos do Juízo - fls. 336 dos autos). 

Na hipótese dos autos, contudo, é o intermediador que define 
todos os principais pontos da atividade desenvolvida pelo 
motorista (contratante/dono do negócio). O próprio preposto, em 
audiência, admitiu que o contrato do motorista com a reclamada 
é de adesão e "não pode ser alterado pelo motorista" (fl. 637), o 
que confirma a previsão contida no já mencionado item 15, 
segundo parágrafo, do TERMO, fls. 339 dos autos. 

Temos, então, um contrato de intermediação de negócios por 
adesão e, ao contrário do que se possa supor, é o intermediador 
do negócio que estabelece todas as cláusulas relacionadas ao 
negócio alheio. Ao verdadeiro dono do negócio, cabe, apenas, 
aderir. 

A reclamada define o preço final do serviço de transporte do 
cliente/representado (vide cláusula 4.1. do TERMO - fls. 330 dos 
autos). Ainda, ao definir o preço do que chama "Taxa de Serviço" 
esclarece no item 4.6.(fls. 331): 

"Em contraprestação pela prestação dos Serviços da Uber pela 
Uber, o(a) Cliente concorda em pagar à Uber uma Taxa de 
Serviço com base em uma transação de Serviços de 
Transporte calculada como uma porcentagem do Preço, 
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independentemente de qualquer Preço Negociado que será 
comunicado ao(à) Cliente por e-mail ou outra forma 
oportunamente disponibilizada eletronicamente pela Uber para 
o Território aplicável ("Taxa de Serviço"). 

E mais: "A Uber reserva o direito de ajustar a Taxa de Serviço 
(tanto o percentual aplicável, como a forma pela qual a Taxa 
de Serviço é calculada) a qualquer momento, a critério 
exclusivo da Uber com base nas condições e fatores do 
mercado local" (também no item 4.6., a fls. 331 dos autos). A 
Uber também pode reduzir ou cancelar o preço (item 4.5. - fls. 
331). 

Para além de definir o preço da prestação de serviços de 
transporte (que supostamente é o negócio do motorista), reduzir 
ou cancelar o seu valor; a ré define a contraprestação do valor 
de seu próprio serviço - de intermediação - e, ressalto, pode 
alterar unilateralmente o valor da taxa de serviço a qualquer 
momento e a seu exclusivo critério. 

A reclamada, nesse sistema, se auto-remunera da prestação de 
serviços que alega ser de terceiro, definindo unilateralmente o 
preço que o dono do negócio vai pagar pela intermediação que 
contratou. 

Sobre a responsabilidade quanto à atividade de intermediador, 
como a reclamada define a intermediação digital com sendo a 
disponibilização da plataforma digital (item 1.16, do já 
mencionado TERMO), cabe rememorar o conteúdo da cláusula 
9.3 de Não Garantia de Serviço, já transcrita nesta 
sentença. Mas não é só. 

A cláusula 9.2. dispõe (fls. 336 dos autos): 

"9.2. ISENÇÃO DE GARANTIAS. A UBER OFERECE, E O(A) 
CLIENTE ACEITA, OS SERVIÇOS DA UBER, O APLICATIVO 
DE MOTORISTA E OS DISPOSITIVOS DA UBER "TAL COMO 
SE ENCONTRAM" E "CONFORME DISPONÍVEIS". A UBER 
NÃO DECLARA, ASSEGURA OU GARANTE QUE 
QUALQUER ACESSO POR CLIENTES OU MOTORISTAS OU 
USO DOS SERVIÇOS DA UBER, DO APLICATIVO DE 
MOTORISTA OU DOS DISPOSITIVOS DA UBER: (A) SERÁ 
ININTERRUPTO OU LIVRE DE ERROS; OU (B) RESULTARÁ 
EM QUAISQUER SOLICITAÇÕES DE VIAGEM. AS FUNÇÕES 
DA UBER SÃO APENAS DE UMA INTERMEDIAÇÃO SOB 
DEMANDA E SERVIÇOS CORRELATOS" 

Aqui, novamente, a total ausência de responsabilidade da 
reclamada em relação ao serviço que alega prestar, de 
intermediação. 

Aliás, no cenário de uma intermediação de negócios, bloqueios 
e descredenciamentos realizados pela própria reclamada em 
desfavor dos motoristas (que pagam pelo serviço), 
unilateralmente e a seu exclusivo critério, vai de encontro à 
previsão contida no art. 723, do CC, que determina que "O 
corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e 
prudência, e a prestar aos clientes, espontaneamente, todas as 
informações sobre o andamento do negócio". 
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Quanto ao tema, vide parte final do item 2.4. do TERMO, a fls. 
326: "A Uber se reserva o direito de desativar ou ainda 
restringir o(a) Cliente ou qualquer Motorista (quando 
aplicável) de acessar ou utilizar o Aplicativo de Motorista ou 
os Serviços da Uber, por qualquer outra razão, a critério 
exclusivo e razoável da Uber"). 

 A única responsabilidade que a reclamada assume é para com 
os usuários/passageiros. Todas as limitações à livre iniciativa de 
o motorista realizar a sua prestação de serviços como melhor lhe 
convier foram regulamentadas pela ré com o objetivo de atender 
ao melhor interesse do usuário/passageiro. Nesse ponto, cabe 
perquirir: quem é mesmo o cliente da reclamada? 

Pondero que se a ré fosse, como sustenta, mera intermediadora 
do negócio, não faria qualquer sentido a contratação de seguro 
de acidentes pessoais em favor dos passageiros (clientes de 
terceiro). 

A prestação do serviço de transporte é altamente regulada pela 
"intermediadora" do negócio, a exemplo de determinar o tempo 
que o motorista deve aguardar o usuário (item 2.2., fls. 325), 
desenvolver sistema de avaliação qualitativa do serviço de 
transporte e cessar a prestação de serviços de intermediação 
unilateralmente, a qualquer tempo, se seu contratante (dono do 
negócio) for mal avaliado pelo usuário/passageiro. Até 
obrigações de cunho tributário do motorista restam reguladas no 
contrato (item 4.10., do TERMO). 

O que é mais engenhoso é constatar que através de um contrato 
de adesão, o intermediador desloca para si o direito de receber 
diretamente do motorista (dono do negócio) o valor total da 
prestação do serviço de transporte! E se compromete a repassar 
o valor ao seu respectivo dono, com periodicidade semanal. É o 
que a reclamada chama de "agir como o agente limitado de 
cobrança de pagamento, apenas para fins de cobrança de 
pagamentos devidos pelos(as) Usuários(as) em favor do (a) 
Cliente" (item 13.1, do TERMO, fls. 337). 

Essas premissas são absolutamente incompatíveis com o 
negócio de intermediação, porque a reclamada age como 
verdadeira dona do empreendimento. 

O software que a ré licencia gratuitamente aos motoristas 
viabiliza a prestação de um serviço que é de transporte (i) 
cuja demanda ela identifica; (ii) cujo preço a própria detentora 
do software define; (iii) cujo valor lhe é imediatamente pago; 
remunerando-se, diretamente, por aquele é beneficiado pelo 
serviço (usuário/passageiro). 

Não foi por outro motivo que a atividade da reclamada foi 
regulamentada na lei que dispõe sobre a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (lei n. 13640/2018, conhecida como Lei do 
Uber). E, por força do referido dispositivo, exige dos motoristas 
certidão negativa de antecedentes criminais e contrata seguro 
de acidentes pessoais a passageiros. 

Também não foi por outro motivo que o decreto n. 56.981/2016, 
que dispõe sobre o uso intensivo do viário urbano municipal para 
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exploração de atividade econômica privada de transporte 
individual remunerado de passageiros, concedeu à reclamada o 
credenciamento como OTTC - Operadora de Tecnologia de 
Transporte Credenciadas, lhe concedendo direito ao uso 
intensivo do viário urbano no Município de São Paulo, nos 
exatos termos do art. 3º, abaixo transcrito: 

Art. 3º O direito ao uso intensivo do viário urbano no Município 
de São Paulo para exploração de atividade econômica de 
transporte individual remunerado de passageiros de 
utilidade pública somente será conferido às Operadoras de 
Tecnologia de Transporte Credenciadas - OTTCs. (Grifos do 
Juízo). 

§ 1º A condição de OTTC é restrita às operadoras de tecnologia 
credenciadas que sejam responsáveis pela intermediação entre 
os motoristas prestadores de serviço e os seus usuários. 

O próprio Supremo Tribunal Federal quando analisou as 
vedações em legislações municipais aos serviços de transporte 
realizados por aplicativos, em algumas referências que fez ao 
serviço realizado por plataformas digitais, fez expressa 
referência ao setor de transporte. 

Da conclusão do voto do relator da ADPF 449/DF se extrai (fls. 
47 do acórdão): 

"A possível justificação da regra proibitiva sob o ângulo da 
proteção ao consumidor também não se sustenta. Tendo em 
vista que as novas tecnologias, independente de intervenção 
regulatória, lograram solucionar problemas relativos a 
assimetrias de informação e custos de transação no setor 
de transportes sem a indesejada restrição de mercado 
promovida pela legislação tradicional, é imperioso concluir 
que a vedação da prestação do serviço por plataformas 
digitais não é medida necessária e nem adequada. A 
proibição impõe enormes custos aos usuários do sistema de 
transporte, considerado o já mencionado "excedente do 
consumidor" proporcionado pelos modernos serviços de 
economia compartilhada, sem resultar em qualquer benefício 
social, de modo que resultam ofendidos os artigos 5º, XXXII, e 
170, V, da Constituição, os quais impõem a legisladores e 
administradores o dever de proteção dos interesses dos 
consumidores." 

Do voto do Ministro Luís Roberto Barroso: 

Eu digo originariamente, Ministra Rosa, porque posteriormente 
ao ajuizamento de ambas essas demandas, houve a 
superveniência de uma lei federal, a Lei nº 13.640, de 26 de 
março de 2018, que alterou a Lei de Mobilidade Urbana e 
resolveu essa controvérsia, porque a nova lei passou a prever a 
existência de duas situações distintas e de maneira expressa: o 
transporte público individual, a ser oferecido pelo sistema 
tradicional de táxi e o transporte remunerado individual 
privado, que mereceu um inciso específico e que pode ser 
prestado por plataformas como Uber, Cabify e 99 Táxi.[ii] 

Entender diferente disso é subverter a lógica dos fatos: 
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1- Admitir a atuação de uma empresa de tecnologia no mercado 
que não se remunera de sua tecnologia, já que isenta o motorista 
de pagamento pela licença do uso do aplicativo; 

2- Admitir uma operação de prestação de serviços de 
intermediação de negócios por adesão, na qual o do dono do 
negócio adere às cláusulas elaboradas pelo intermediador que, 
por sua vez, regula, precifica e recebe pela prestação de 
serviços de transporte (que sustenta não realizar); 

3- Admitir que apesar de a ré ser detentora do direito de 
exploração de atividade econômica de transporte individual 
remunerado de passageiros, não presta serviços de transporte, 
sendo o motorista o único a realizar referida atividade; 

4- Admitir que o motorista, agraciado gratuitamente com a 
licença de uso de software, é o dono do negócio de transporte, 
mas ao utilizar referido aplicativo, abre mão da principal 
liberdade econômica de um empreendedor: definir o preço do 
serviço que presta e decidir o preço do serviço que contrata. 

O ordenamento pátrio há muito reconhece a possibilidade de 
inadequação do que ocorre no mundo dos fatos, com aquilo que 
decorre de sua formalização no mundo do direito e, ainda que 
privilegie a livre iniciativa, esclarece que a atividade econômica 
é fundada na valorização do trabalho humano, ainda que 
privilegie a propriedade privada, determina a sua função social 
(CRFB, art. 170 e incisos), sendo tanto maior a possibilidade de 
intervenção, quanto menor for a real possibilidade de negociar 
das partes, em razão de uma posição econômica de 
desigualdade. 

No Direito do Trabalho, se extrai do princípio da primazia da 
realidade que havendo discordância entre o que ocorre na 
prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar 
preferência ao que ocorre no terreno dos fatos, conforme 
doutrina de Américo Plá Rodriguez[iii]. 

O próprio Código Civil, com as recentes alterações da MP 
881/2019, ao dispor sobre a interpretação dos negócios 
esclarece: 

"Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à 
intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da 
linguagem. 

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados 
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o 
sentido que: 

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior 
à celebração do negócio; 

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado 
relativas ao tipo de negócio; 
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III - corresponder à boa-fé; 

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, 
se identificável; e 

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das 
partes sobre a questão discutida, inferida das demais 
disposições do negócio e da racionalidade econômica das 
partes, consideradas as informações disponíveis no momento 
de sua celebração. 

Ainda, o art. 167, do Código Civil, ao tratar sobre a simulação de 
um negócio jurídico, admite a simulação relativa, àquela na qual 
subsiste o negócio dissimulado (do mundo dos fatos), apesar de 
nulo o simulado (do mundo do direito). 

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que 
se dissimulou, se válido for na substância e na forma. 

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas 
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou 
transmitem; 

O Código Tributário Nacional, no art. 110, esclarece que nem a 
lei cabe desvirtuar a definição, o conteúdo e o alcance de 
institutos de Direito Privado. 

De tudo que foi exposto, pelo princípio da primazia da realidade, 
deixo de acolher a tese da ré de que atua no mercado como uma 
empresa de tecnologia que faz intermediação de negócio de 
terceiros, que NÃO presta serviços de transporte, sendo o 
motorista um empreendedor independente, seu cliente. 

Considerando todas as premissas fáticas apreciadas, concluo: 

A reclamada, através de seu aplicativo, identifica a demanda de 
serviço de transporte dos usuários/passageiros. Presta 
serviços de transporte em favor dos usuários/passageiros, 
recebendo diretamente deles o valor da contraprestação dos 
seus serviços, cujo preço define, altera e cancela por seu único 
e exclusivo critério. 

Os serviços de transporte da ré são prestados através da 
contratação de motoristas que a reclamada remunera e cuja 
atividade regula e avalia (identifico, portanto, uma relação de 
trabalho). 

A partir dessa premissa, passo a análise dos requisitos do 
vínculo de emprego. 

Trabalho prestado por pessoa física 

Não há controvérsia relativa ao fato de que o trabalho foi 
prestado pelo autor - pessoa física. 
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Pessoalidade 

O cadastro no aplicativo, ao contrário do que ré sustentou, não 
serve apenas para identificação. A simples leitura do TERMO dá 
a ideia de uma gama de obrigações que o motorista 
pessoalmente assume quando recebe de forma gratuita a 
licença de uso do aplicativo da reclamada. 

A reclamada identifica a receita do serviço de transporte 
realizado por cada um de seus motoristas, emite recibo ao 
usuário identificando o respectivo condutor. Ainda que se leve 
em consideração o fato de que um mesmo veículo possa ter 
mais de um motorista, ambos devem estar cadastrados no 
aplicativo e se sujeitam as todas as condições do TERMO, 
conforme admitiu o preposto em audiência (fls. 637). 

Por fim, verifico o que preposto esclareceu que o reclamante "foi 
desativado da plataforma por causa da baixa avaliação dos 
clientes" (fls. 637) o que denota a qualidade pessoal da 
prestação de serviços.  

Trabalho não eventual 

A reclamada nega que haja habitualidade na prestação de 
serviços do autor unicamente pelo fato de o motorista dirigir no 
horário que entende conveniente. Contudo, a falta de 
determinação de um horário de trabalho, por si só, não afasta a 
possibilidade de o trabalho ser realizado de forma habitual e 
essa análise depende de cada caso concreto. 

O trabalho realizado com ânimo de continuidade, ainda que não 
seja diário, mas que apresente característica de permanência é 
habitual. Depreende-se, pois, que um trabalho descontínuo pode 
ser habitual. Já um trabalho meramente eventual, perde referida 
característica. 

Na hipótese dos autos, restando incontroverso o fato de que não 
havia horário de trabalho definido e de que cabia ao reclamante 
definir a sua jornada, resta analisar a quantidade de tempo que 
o autor se ativou em favor da reclamada. E essa quantidade, em 
horas e por semana, resta definida nos extratos de pagamento 
que o reclamante trouxe aos autos - a partir de fls. 86. 

Quanto aos referidos extratos, além de a reclamada não 
impugnar a sua veracidade, admitiu que os pagamentos 
semanais "comprovam que o Reclamante, por opção, realizava 
viagens no aplicativo semanalmente, inexistindo qualquer tipo 
de obrigatoriedade imposta pela Uber". 

Os registros comprovam que o reclamante de 06/06/2016 a 
05/02/2018 se ativou em média de 25/30 horas semanais em 
favor da reclamada. Concluo que houve habitualidade na 
prestação de serviços analisada. 

Onerosidade 

Afastada a tese de que a reclamada é uma empresa de 
tecnologia, porque nada recebe a esse título e que é mera 
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intermediadora de negócio, porque regula toda a prestação de 
serviços de transporte, a operação que se dá no mundo dos 
fatos implica recebimento pela reclamada dos valores da 
prestação de serviços de transporte e repasse ao motorista dos 
valores que foram contratualmente avençados a título de 
prestação de serviços de transporte. A reclamada, portanto, 
remunera o motorista e não o contrário. 

Aqui, apenas uma menção, se cabe ao motorista trabalhar em 
favor da reclamada com veículo de sua propriedade, arcar com 
todos os custos do negócio, a exemplo de combustível, 
manutenção, depreciação, não há nada de espantoso no fato de 
sua remuneração representar 75% ou 80% do valor do 
deslocamento. A ré admitiu que não possui veículos, apesar de 
ofertar no mercado serviços de transporte. Se optou por deslocar 
o custo de sua operação àquele que desenvolve à atividade, 
deve remunerá-lo por isso. Acresço que a própria ré nega, 
expressamente, a existência de contrato de parceria entre ela e 
o motorista, no item 13.1. do TERMO, a fls. 337. 

Subordinação 

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 2º, 
esclarece que o empregador assume os riscos da atividade 
econômica e, por esse fato, além de assalariar seu empregado, 
"dirige a prestação pessoal do serviço". Trata-se de 
subordinação jurídica que decorre do contrato de trabalho e é 
conceituada por Maurício Godinho Delgado como: 

"situação jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o 
empregado comprometer-se-ia a acolher o poder de direção 
empresarial no modo de realização de sua prestação de 
serviços" [iv] 

O parágrafo único, do artigo 6º, do mesmo diploma, esclarece 
em seu parágrafo único que "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 (redação da lei n. 12.551/2011). 

Da extensa análise que se fez dos termos do contrato mantido 
entre a partes e dos fatos da operação em análise, chega-se à 
conclusão de que a única autonomia que o motorista tem, 
admitida expressamente no depoimento pessoal do reclamante, 
é a de iniciar o trabalho quando melhor lhe convier. De fato, o 
ato de ligar o aplicativo é de única vontade do reclamante. 

Utilizado o aplicativo, a atividade do motorista é largamente 
regulada pela reclamada desde o início da prestação. 

Vejamos. 

O ato de desligar o aplicativo já não apresenta tamanha 
autonomia. A testemunha indicada pela própria reclamada com 
paradigma - ANA CAROLINA DE AZEVEDO ANTUNES 
CARPARELLI - em seu depoimento, a fls. 425 esclareceu: 
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"que o motorista Parceiro pode não aceitar viagem; que baixa 
taxa de aceitação é a quantidade de viagens que o motorista que 
o aceita em proporção as que ele recebe; que a baixa taxa de 
aceitação é ruim porque acaba sobrecarregando o sistema 
e nestes casos a Uber recomenda que o motorista realize 
uma pausa no aplicativo ou o desligue; que alta taxa de 
cancelamento é quantidade de viagens que ele cancela em 
proporção as que ele aceita; que a Uber indica nestes casos 
que o motorista aperte pause ou desligue o aplicativo; que 
isso é ruim porque acaba sobrecarregando o sistema;" 

Denota-se que a recusa de viagens e o cancelamento de 
viagens não são assim tão livres, porque implicam pausa ou 
desligamento do aplicativo. 

A ré trata em seu contrato de requisitos do motorista na cláusula 
3.1.: "possuir um nível de formação, treinamentos e 
conhecimento apropriado e atualizado para prestar Serviços de 
Transporte" e "manter padrões elevados de profissionalismo, 
serviços e cortesia". No final da cláusula, resta consignado que 
a Uber se reserva o direito de, a qualquer momento e a seu 
exclusivo critério, de desativar ou ainda restringir um motorista 
que deixe de cumprir os requisitos do contrato. 

A cláusula 2.2. recomenda que o motorista aguarde por 10 
minutos o usuário chegar. 

A cláusula 2.6. esclarece que ao final de cada prestação de 
serviço "o aplicativo móvel da Uber solicitará ao(à) Usuário(a) 
que faça uma avaliação desse Serviço de Transporte". 

Pondero: apesar de não ser a reclamada que avalia, ela solicita 
a avaliação e depois utiliza o resultado da avaliação que coleta 
para tomar a decisão de descredenciamento do motorista. A 
prática se enquadra perfeitamente no conceito de meio 
informatizado de comando, previsto no art. 6º consolidado. 

A reclamada sustenta que referidas práticas visam o bom 
funcionamento da plataforma. Exatamente disso é que se trata 
a subordinação jurídica: dirigir a prestação de serviço do 
motorista para o bom funcionamento da plataforma determina 
uma melhor remuneração do negócio da reclamada que é a 
maior interessada no sucesso da prestação de serviços de 
transporte que realiza. 

Reputo, portanto, presente o requisito da subordinação jurídica. 
115 

 

 
115 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região. Reclamação Trabalhista n.º 1000540-
24.2019.5.05.0086. Juiza Raquel Marcos Simões. Publicado no DEJT, 16 março. 
2020.Disponível em 
<https://migalhas.uol.com.br/arquivos/2020/7/13FE2CB692E46A_sentencauber.pdf>: Acesso 
em: 05 dez. 2020. 
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 Note-se que a Magistrada Raquel Marcos Simões destrincha 

detidamente cada requisito extraído do art. 03º da CLT, informando sua 

correspondência à relação em debate, concluindo que há prevalência, 

concomitante, de todos e, portanto, é aplicável as regras pertinentes ao direito 

do trabalho reconhecendo os inúmeros direitos que foram ilegalmente tolhidos 

do Reclamante no curso de vigência do contrato de trabalho. 

 

 De outra sorte, a jurisprudência majoritária entende que o contrato 

firmado entre o motorista e a plataforma tem natureza diversa da pactuação 

laborativa, com o fundamento que ao motorista é conferida ampla autonomia, 

notadamente na possibilidade de ligar/desligar o aplicativo, bem como na 

faculdade de aceitar ou não uma dada corrida e o estabelecimento de horários 

pelo parceiro. 

 Vejamos: 

 

Agravante: LEANDRO DIAS DA COSTA Advogado :Dr. 
Ronaldo José Avoglia Agravado : UBER DO BRASIL 
TECNOLOGIA LTDA. Advogada :Dra. Renata Pereira Zanardi 
Advogada :Dra. Clarisse de Souza Rozales GMBM/NF D E C I 
S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
decisão que negou seguimento a recurso de revista. Na minuta 
de agravo, a parte agravante insiste no processamento do seu 
recurso de revista. EXAME PRÉVIO DA TRANSCENDÊNCIA 
O recurso de revista foi interposto em face de acórdão 
publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 
896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a 
transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do 
referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 
VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DE APLICATIVO. 
UBER. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. 
TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Verifico que 
o recurso de revista versa sobre matéria com viés não 
pacificado no âmbito desta Corte, razão pela qual reconheço a 
transcendência jurídica da matéria e prossigo no exame da 
questão. O e. TRT consignou, quanto ao tema: “3. Recurso do 
reclamante. Postula o recorrente o reconhecimento do vínculo 
de emprego com a reclamada, no período de 22/08/2016 a 
26/11/2016, no cargo de motorista e verbas trabalhistas 
correspondentes. O inconformismo não prospera, haja vista 
que os elementos caracterizadores do vínculo de emprego não 
restaram comprovados, notadamente a subordinação jurídica, 
porquanto a prova oral produzida favoreceu a tese defensiva 
da existência de parceria comercial, por meio da qual o autor 
apenas se valia da plataforma digital ofertada pela reclamada 
para realizar o transporte de passageiros cadastrados no 
sistema do aplicativo. Com efeito, o autor declarou, em 
interrogatório, que "2. o depoente utilizava veículo próprio; 3. o 
depoente arcava com as despesas do veículo; 7. na corrida 
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com voucher eletrônico, o depoente ficava com 70%/75% do 
valor bruto; 8. o depoente tinha 75% do valor da corrida pago 
em dinheiro; 10. o depoente recebeu propaganda da reclamada 
e cadastrou-se no site para fazer corrida; 13. se o depoente 
recusasse corridas, recebia SMS informando que poderia ser 
desligado; 16. o depoente chegou a recusar viagens uma vez 
que considerou lugares perigosos; 27. depoente recebe uma 
taxa mínima quando a corrida é cancelada, declarando que 
também há penalidade no caso de receber diversas taxas 
mínimas" (fls. 506/507 - ID 30481f3). A possibilidade de recusar 
o atendimento a clientes sem sofrer efetiva penalidade por 
parte da reclamada revela a ausência da subordinação jurídica 
inerente à relação de emprego, mesmo porque o verdadeiro 
empregado, ressalvadas as situações previstas em lei, não 
pode se negar a realizar o serviço para o qual foi contratado, 
sem que isto deixe de caracterizar descumprimento do contrato 
de trabalho. Ademais, a testemunha da reclamada confirmou a 
ausência de subordinação ao dizer que "4. o motorista, para 
prestar serviços através do aplicativo, deve ter CNH de 
atividade remunerada, cadastrar um veículo dentro das 
normas, que não necessita ser de propriedade do motorista; 5. 
o reclamante pode compartilhar veículos com outros motoristas 
e ter mais de um veículo em sua conta; 6. além disso, o 
motorista deve ser aprovado na verificação de antecedentes; 
7. o cancelamento do motorista pode ocorrer por algumas 
situações, tais como nota atribuída pelo usuário abaixo do piso 
da cidade, comportamento inadequado com o passageiro; 8. 
tais cancelamentos podem ocorrer tanto para o motorista como 
para o passageiro; 10. não há nenhuma notificação para o 
motorista que fica muito tempo com o aplicativo inativo; 11. o 
motorista tem liberdade para fazer rota diversa indicada pelo 
aplicativo; 12. a reclamada não exige traje do motorista; 17. não 
há indicação de horário a ser cumprido pelo motorista; 29. o 
motorista pode recusar a viagem sem a necessidade de 
justificar; 30. o motorista tem liberdade para oferecer desconto 
em viagens em dinheiro" (fl. 509 - ID 30481f3). Observo que a 
própria documentação apresentada com a inicial não indica a 
subordinação jurídica, como, por exemplo, nos documentos de 
fls. 34/39 (ID 9175bbd), onde há apenas orientações para uma 
utilização mais proveitosa da plataforma digital e maior 
captação de passageiros, valendo destacar que os avisos para 
melhoria quanto ao número de cancelamentos, como o de fl. 
40 (ID c72e76a), não caracteriza o exercício de poder diretivo 
de empregador, mas de legítima recomendação da 
mantenedora da plataforma, mesmo porque sua lucratividade 
está diretamente relacionada ao bom desempenho dos 
motoristas parceiros cadastrados e que se utilizam da 
plataforma. Importa observar, também, que o reclamante ficava 
com aproximadamente 75% do valor pago pelos passageiros, 
percentual impraticável em uma verdadeira relação de 
emprego, pois importaria atribuir a maior parte do valor pago 
ao empregado e não ao empregador, o qual suportaria, ainda, 
os recolhimentos previdenciários e de FGTS e demais 
despesas inerentes ao empreendimento . Ante o exposto, não 
se cogita de reforma do julgado.” (destacou-se) Cinge-se a 
controvérsia acerca da existência, ou não, do vínculo 
empregatício entre o reclamante, no exercício da função de 
“motorista”, e a empresa reclamada, UBER DO BRASIL 
TECNOLOGIA LTDA. Pois bem. Conforme se verifica da 
decisão supratranscrita, o e. TRT, constatando a ausência de 
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elementos caracterizadores da relação de emprego, manteve 
sentença de origem que não reconheceu a existência de 
vínculo empregatício entre as partes. Destaco, de início, que o 
reexame do caso não demanda o revolvimento de fatos e 
provas dos autos, isso porque a transcrição do depoimento 
pessoal do autor no acórdão recorrido contempla elemento 
fático hábil ao reconhecimento da autonomia na prestação de 
serviços. Ademais, é fato incontroverso nos autos que o 
reclamante aderiu aos serviços de intermediação digital 
prestados pela reclamada, utilizando-se de aplicativo que 
oferece interface entre motoristas previamente cadastrados e 
usuários dos serviços. Dentre os termos e condições 
relacionados aos referidos serviços, esta Corte, ao julgar 
processos envolvendo motoristas de aplicativo, ressaltou que 
o motorista percebe uma reserva do equivalente a 75% a 80% 
do valor pago pelo usuário . O referido percentual revela-se 
superior ao que esta Corte vem admitindo como bastante à 
caracterização da relação de parceria entre os envolvidos, uma 
vez que o rateio do valor do serviço em alto percentual a uma 
das partes evidencia vantagem remuneratória não condizente 
com o liame de emprego. Nesse sentido, são os precedentes 
da 5ª e 8ª Turmas deste Tribunal Superior do Trabalho: 
“RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA 
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015 / 2014. VÍNCULO DE EMPREGO. 
MOTORISTA. UBER. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. 
TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Destaque-
se, de início, que ou reexaminar caso não exija ou revolva fatos 
e provas de automóveis, isso porque uma transcrição de 
depoimento pessoal de autor ou acórdão recorrido contempla 
o elemento físico que está sujeito ao reconhecimento de 
confissão quanto a serviços prestados . Com efeito, o 
solicitante admite expressamente a possibilidade de ficar "off-
line" , sem delimitação de tempo, circunstância que indica 
ausência completa e voluntária da prestação de serviços em 
exame, que ocorre no ambiente virtual. Tal fato traduz, na 
prática, uma ampla flexibilidade do autor para determinar sua 
rotina, seus horários de trabalho, locais que desejam executar 
e a quantidade de clientes que devem atender por dia. Tal 
autodeterminação é incompatível com o reconhecimento de 
relação de emprego, que tem como pressuposto básico a 
subordinação, elemento não qualificado como distinção com 
trabalho autônomo. Não limpe a confissão de recuperação 
quanto à capacidade de desempenho de suas atividades, é fato 
controlado nos automóveis que recupera aderência aos 
serviços de intermediação digital prestados pela recuperação, 
usar o aplicativo que oferece interface entre os motoristas 
cadastrados e os usuários dos serviços. Dentre os termos e 
condições relacionadas aos serviços, está reservado para 
motorista equivalente a 75% a 80% do valor pago pelo usuário 
, conforme consignado pelo e. TRT. O referido percentual 
revela-se superior ao que esta Corte vem admitindo bastante 
caracterização da relação de parceria entre os envolvidos, uma 
vez que o índice de valor do serviço em alto percentual é uma 
das partes de evidência de vantagem remuneratória não 
condizente com o liame de emprego. Precedentes. Recurso de 
revista conhecido e provido.” (RR - 1000123-
89.2017.5.02.0038, Órgão Judicante: 5ª Turma Relator: Breno 
Medeiros, Julgamento: 05/02/2020, Publicação: 07/02/2020). 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
MOTORISTA DE APLICATIVO. AUTONOMIA NA 
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
NÃO CONFIGURADO. O Tribunal Regional consignou os 
elementos dos carros demonstrativos de recuperação de 
prestação de serviços, especialmente pela falta de prova 
robusta sobre a subordinação jurídica. Ademais, restaurando 
incontroverso nos carros que, "pelos serviços prestados aos 
usuários, o motorista do UBER, como recuperar 75% do total 
bruto recebido como receita, enquanto que um montante 
equivalente a 25% era destinado à recuperação (item inicial) 27 
- id. 47af69d), como pagamento pelo fornecimento do 
aplicativo" , ressaltou o Tribunal Regional que ", pelo critério 
usado na divisão de valores arrecadados, em uma situação que 
se aproxima mais de um regime de parceria, usando ou 
recuperando, use uma plataforma digital disponível para 
recuperação, em troca da destinação de um percentual 
relevante, calculado sobre uma quantia efetivamente auferida 
com os serviços prestados". Serviço da Súmula nº 126 do TST. 
Incólumes dos artigos 1º, III e IV, da Constituição Federal e 2º, 
3º e 6º, parágrafo único, da CLT. Agravo de instrumento 
conhecido e não fornecido.” AIRR - 11199-47.2017.5.03.0185, 
Órgão Judicante: 8ª Turma, Relator a : Dora Maria da Costa, 
Julgamento: 18/12/2018, Publicação: 31/01/2019) Convém 
ressaltar, ademais, que a possibilidade de avaliação dos 
motoristas pelos usuários, e vice-versa, sequer tangencia com 
a presença de subordinação, consubstanciando, em verdade, 
ferramenta de feedback para os usuários finais quanto à 
qualidade da prestação de serviços do condutor, de interesse 
de todos os envolvidos. Nesse passo, o fato da empresa se 
utilizar das avaliações, promovendo o descredenciamento do 
motorista mal avaliado, convém não apenas à reclamada para 
sua permanência no mercado, mas especialmente à 
coletividade de usuários, a quem melhor aproveita a 
confiabilidade e qualidade dos serviços prestados. Por fim, não 
se pode olvidar que é de conhecimento geral a forma de 
funcionamento da relação empreendida entre os motoristas do 
aplicativo Uber e a referida empresa, a qual é de alcance 
mundial e tem se revelado como alternativa de trabalho e fonte 
de renda em tempos de desemprego (formal) crescente. Com 
efeito, as relações de trabalho têm sofrido intensas 
modificações com a revolução tecnológica, de modo que 
incumbe a esta Justiça Especializada permanecer atenta à 
preservação dos princípios que norteiam a relação de 
emprego, desde que presentes todos os seus elementos. Cabe 
frisar que o intento de proteção ao trabalhador não deve se 
sobrepor a ponto de inviabilizar as formas de trabalho 
emergentes, pautadas em critérios menos rígidos e que 
permitem maior autonomia na sua consecução, mediante livre 
disposição das partes, o que ocorre no caso dos autos. Assim 
sendo, restam incólumes os propalados dispositivos 
Constitucionais e celetistas. Ante o exposto, em que pese o 
reconhecimento da transcendência jurídica, com fulcro no art. 
118, X, do RITST, nego seguimento ao agravo de instrumento. 
Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Firmado por 
assinatura digital (MP 2.200-2/2001) BRENO MEDEIROS 
Ministro Relator 
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(TST - AIRR: 10011607320185020473, Relator: Breno 
Medeiros, 5ª Turma, Data de Publicação: 18/11/2020) 116 

 

 In casu, bem como em outros tantos que seguem a mesma posição, 

constata-se que a natureza da subordinação aqui considerado é aquele clássico, 

o qual caracteriza tal requisito pela intensidade dos comandos diretivos do 

empregador, ou seu preposto, ao empregado, exercido de modo direito. Verifica-

se também o componente remuneratório, o qual é entendido pelo julgador como 

capaz de desnaturar a tese de dependência econômica, porquanto os 

percentuais repassados ao motorista indiquem a aproximação da relação 

firmada ao regime de parceria, configurado num contrato de natureza diversa 

dos quais protegidos pela legislação trabalhista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n.º 
1001160-73.2018.5.02.0473. Rel.ª Min. Breno Medeiros. Publicado no DEJT, 18 novembro. 
2020. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/> Acesso em: 05.12.2020. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 A partir do séc. XX, a emergência pelo aumento da produtividade em 

decorrência da ampla industrialização no início da globalização, motivou a 

adoção de técnicas destinadas à eficiência das fábricas do período, importando 

alterações de paradigmas até então sedimentados, concebendo as fábricas 

como grandes organismos vivos, sendo os trabalhadores peças essenciais ao 

seu pleno funcionamento. 

 Nesse passo, considerando esse ponto de partida acerca do aumento 

da produtividade, verificamos a emergência de quatro modelos produtivos que 

até hoje vigoram em certa medida, são eles, o taylorismo, fordismo, toyotismo e 

volvismo. 

 Os dois primeiros modelos informam uma produção verticalizada da 

produção industrial, marcado pelo trabalho repetitivo e amplo exercício do poder 

diretivo, de modo intenso e exercido diretamente pelo empregador ou seu 

preposto. Anote-se que tal cenário está sito num contexto social amplamente 

favorável, industrialização dos países periféricos, gerando empregos e renda 

para o consumo da produção e atuação constante do Estado para proporcionar 

o que convencionou-se chamar de estado de bem-estar social. 

 A partir das décadas de 70/80 do citado século, em razão da crise do 

sistema capitalista, houve um declínio substancial da produção industrial e seu 

escoamento, gerando assim, inúmeras celeumas e levou ao setor produtivo a 

buscar um novo modelo de produção, conformada à demanda do mercado 

consumidor, descentralizando as linhas de produção, a produção horizontal. 

 Em paralelo a mudança de paradigma industrial/capitalista está a início 

da quarta revolução industrial, a qual, em razão da inserção de novas tecnologias 

no processo produtivo (robôs, impressoras 3D, informatização da produção, 

entre outros), associada a um padrão de consumo efêmero, dinamizou ainda 

mais a relação do trabalhador com a empresa, criando grupos de trabalho 

altamente especializados em diversas tarefas, destinados a alcançar metas e 
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com o papel de fiscalizar seus pares, desnaturando assim a subordinação direta, 

exercida diretamente pelo empregador. 

 Nessa toada, constata-se que a inclusão de novas tecnologias no mundo 

do trabalho, importam além do desemprego estrutural, porquanto o trabalhador 

da indústria fordista dificilmente irá se adequar na indústria toyotista, na 

dificuldade de se reconhecer num dado caso a presença dos requisitos 

essenciais à configuração da relação de emprego, marginalizando inúmeros 

trabalhares ao árido campo do trabalho autônomo, sob a justificativa que tal 

trabalhador é amplamente capaz de negociar diretamente com seu empregador, 

bem como que no serviço que desempenha goza de ampla liberdade, 

extirpando-o do plexo protetivo da legislação trabalhista. 

 Tal cenário agravasse pela égide das “empresas de tecnologia” que 

gerenciam aplicativos de transportes de passageiros e fretes, as quais 

denominam os motoristas cadastrados na plataforma ora de clientes - 

informando que por ser uma empresa de tecnologia não presta qualquer serviço 

de transporte, servindo tão somente para aproximar o seu cliente, motorista, do 

consumidor - ora de parceiros, inferindo uma falsa paridade entre as partes do 

contrato. A falácia de ambas as denominações está na ausência de autonomia 

dos motoristas, sendo este amplamente fiscalizados através das avaliações dos 

usuários bem como da impossibilidade de indicar o preço do serviço, o que 

demonstra uma ampla subordinação. 

 Verifica-se que o problema a que se destina resolver o presente trabalho 

está exatamente na alta precarização a que estão sujeitos os trabalhadores 

uberizados, os quais, sob a pecha de autônomos, exercem seu labor em 

extensas jornadas diárias, tendo que arcar exclusivamente pelos custos com a 

manutenção do veículo, estando totalmente desassistido pela legislação 

trabalhista. 

 Nesse passo, chega-se a conclusão que a profusão tecnológica, 

porquanto oferece instrumentos altamente vantajosos, importa à seara laborativa 

uma grande precarização das relações que, particularmente ao trabalhador 

uberizado, afasta-o do campo próprio de análise, em razão da interpretação 

clássica que é dada aos elementos ensejadores da relação de emprego. 
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 Assim é que se defende uma revisão interpretativa dos elementos 

extraídos do art. 3º da CLT, de modo a adequar a legislação trabalhista aos 

novos modelos de trabalho desenvolvidos sob a égide do quarta revolução 

industrial, notadamente os trabalhadores digitais. 
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