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RESUMO 
O presente trabalho aprofunda-se nos principais dissensos em torno do fenômeno da Uberização 
— o qual teve origem com o surgimento de uma nova forma de economia: o trabalho sob demanda 
(on demand) — sobretudo acerca da existência de vínculo empregatício entre o motorista e a 
empresa por trás do aplicativo “Uber”. Analisa-se, ainda, os critérios para caracterização da 
relação de emprego diante do atual contexto histórico-econômico. Nesse sentido, preza-se pelo 
princípio da realidade, haja vista que, enquanto a Uberização não for compreendida pelos 
operadores do Direito, a contrario sensu do que dispõe o artigo 9º da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), decisões bem fundadas serão impossibilitadas e eventuais tentativas de fraude 
trabalhistas serão legitimadas. Posteriormente, o artigo direciona-se para as consequências socias 
advindas de uma lógica neoliberal de flexibilização da proteção dos direitos trabalhistas diante 
do crescimento econômico das empresas e de um suposto cenário de diminuição da taxa de 
desemprego. Por fim, apresenta-se a tese de que os eventos anteriores se encontram 
materializados em um processo de Desconsolidação das leis do trabalho, bem como no 
desinteresse por parte do legislador em regularizar a situação de vulnerabilidade desses 
profissionais. Para tanto, empregou-se os métodos dedutivo e dialético, com o consequente 
manuseio de pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, socorrendo-se das ideias de renomados 
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pensadores e juristas. tais como: Vólia Bomfim Cassar, Immanuel Kant, Jürgen Habermas e 
Adrían Todolí Signes. 
 
Palavras-chave: Emprego; Globalização; Tecnologias; Trabalho; On demand economy; 
Uberização. 
 
 
RESUMEN 
Este trabajo se adentra en las principales controversias en torno al fenómeno de la Uberización 
— que se originó con la aparición de una nueva forma de economía: el trabajo a demanda (on 
demand) — especialmente sobre la existencia de un vínculo laboral entre el conductor y la 
empresa detrás de la aplicación "Uber". También se analizan los criterios de caracterización de la 
relación laboral en el contexto histórico-económico actual. En este sentido, el principio de la 
realidad es respetado, dado que, mientras la Uberización no sea entendida por los operadores del 
Derecho, al contrario de lo previsto en el artículo 9 de la Consolidación de las Leyes del Trabajo 
(CLT), las decisiones bien fundadas serán impedidas y los intentos de fraude laboral serán 
legitimados. Posteriormente, el artículo se centra en las consecuencias sociales derivadas de una 
lógica neoliberal de flexibilización de la protección de los derechos laborales ante el crecimiento 
económico de las empresas y un supuesto escenario de disminución de las tasas de desempleo. 
Finalmente, se presenta la tesis de que los hechos anteriores se materializan en un proceso de 
Desconsolidación de las leyes laborales, así como en la falta de interés por parte del legislador en 
regular la situación de vulnerabilidad de estos profesionales. Se utilizaron así los métodos 
deductivo y dialéctico, con el consiguiente manejo de la investigación bibliográfica y 
jurisprudencial, recurriendo a las ideas de reconocidos pensadores y juristas, tales como: Vólia 
Bomfim Cassar, Immanuel Kant, Jürgen Habermas y Adrían Todolí Signes. 
 
Palabras clave: Globalización; Tecnologías; Trabajo; Economía a demanda; Uberización. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo dedicar-se-á à análise crítica e sociojurídica da relação de 

trabalho existente entre a empresa “Uber” e seus motoristas diante da emergência de um 

novo padrão de organização do trabalho, e a partir das modificações tecnológicas no 

tempo, sendo certo que a referida empresa se beneficia de um novo modelo de negócio 

presente no mercado brasileiro, dando origem ao termo “Uberização”, que remete à 

precarização das relações de trabalho e emprego oriundas do trabalho sob demanda (on 

demand). 

A primeira parte da pesquisa trará uma abosrdagem comparativa das correntes que 

se posicionam a favor e contra a caracterização de vínculo empregatício entre os 

condutores dos veículos e a empresa, ressaltando que o tema não é pacífico nos tribunais 

brasileiros. Para tanto, faz-se necessário trazer à baila a ampla discussão em torno dos 
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requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, principalmente no que diz respeito à não-

eventualidade (ou habitualidade) e à subordinação, na medida em que esta tem sido alvo 

de fraudulentas justificativas por parte da empresa, a qual objetiva a consequente 

descaracterização. 

Em seguida, considerando que o excesso de liberdade das partes contratantes 

conduz ao desequilíbrio de interesses e enseja a possibilidade de enriquecimento 

unilateral, o artigo analisará a dominação impessoal e sofisticada da empresa para com 

os motoristas em sentido contrário ao que dispõe o princípio do não retrocesso social. 

Nesse plano, o texto examinará a maneira como a precarização do trabalho tende a 

deslegitimar o Direito Trabalhista e contribuir para a automatização da desigualdade 

socioeconômica. 

O artigo, por fim, tratará da ausência do correto enquadramento legal dos 

motoristas de aplicativo, bem como da carência de regulação das novas modalidades de 

trabalho. Assume-se, consequentemente, o risco da legitimação de fraudes trabalhistas 

em nome da modernização e do empreendedorismo. Portanto, mostra-se vital um estudo 

comparativo-sistemático acerca das jurisprudências e normas jurídicas internacionais que 

vise à evolução e o alargamento das fronteiras do conhecimento do Direito do Trabalho. 

Isto posto, o objetivo principal da presente pesquisa é apresentar um panorama 

geral sobre a questão da Uberização no Brasil e no exterior, com enfoque na Espanha, 

trazendo à luz algumas de suas principais problematizações sociológicas e jurídicas.   

Para tanto, utilizou-se o método dedutivo, fruto de consultas bibliográficas, do 

manuseio da legislação vigente e, sobretudo, do entendimento da CLT e da Constituição 

Federal, aliados, também, à jurisprudência brasileira e internacional.  

 

2. TRABALHO, EMPREGO OU AUTONOMIA? 

De uns anos pra cá, no Brasil e em outros países que trabalham com o aplicativo 

da Uber, empresa multinacional prestadora de serviços de transporte privado, muitas 

ações trabalhistas têm sido ajuizadas por motoristas que visam a obtenção do 

reconhecimento do vínculo de emprego. Em contrapartida, a empresa tem se defendido 

com o argumento de que inexiste relação de trabalho (tampouco de emprego), mas, sim, 

uma relação comercial regida pelas normas do Código Civil brasileiro na qual os 

motoristas atuam como empreendedores individuais e contratam a empresa apenas para 

prospectar clientes e desenvolver suas atividades de transporte particular de pessoas. 
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Contudo, em análise dos julgados mais recentes sobre o assunto, inconsistências que 

atravessam os argumentos trazidos pela Uber são encontradas, o que será demonstrado 

no decorrer da leitura. 

Para muitos, qualquer relação de trabalho enseja a caracterização do vínculo 

empregatício. No entanto, embora estejam correlacionados, é muito importante 

estabelecer as principais diferenças entre eles. Para Sérgio Pinto Martins, "relação de 

trabalho é o gênero, que compreende o trabalho autônomo, eventual, avulso etc. Relação 

de emprego trata do trabalho subordinado do empregado em relação ao empregador” 1. 

Nesta seara, é notório que as formas de organização do trabalho costumam 

acompanhar o contexto histórico e, como atemporalmente ensina Francisco Meton 

Marques de Lima, “a caracterização da relação de emprego assume importância 

exatamente para distinção das demais relações de trabalho que reúnem elementos comuns 

com o emprego. A sociedade moderna fabrica todo dia relações diferentes visando a 

descaracterizar o emprego”2.  

Portanto, neste momento, não seria diferente, o que indica que, à medida em que 

a sociedade caminha cada vez mais para uma cultura econômica de descentralização 

produtiva, dando lugar à economia on demand, que, nas palavras de Adrián Todolí 

Signes, Professor Doutor na Área de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da 

Universidade de las Islas Baleares, significa “um modelo de negócio em que as novas 

tecnologias na Internet permitem que as plataformas virtuais disponham de grandes 

grupos de prestadores de serviços, os quais ficam à espera de uma solicitação de um 

serviço de um consumidor”3, ocorre a fragmentação do mercado de trabalho.  

Tal fenômeno, então, muda completamente a estrutura organizacional das 

empresas, refletindo, evidentemente, na forma de contratação dos trabalhadores e 

empregados. Ela, pois, passa a acontecer conforme a demanda, se desvencilhando 

sutilmente do modo tradicional — aquele em que o empregado é contratado para 

permanecer à disposição do seu empregador durante toda a jornada de trabalho, de 8 a 10 

horas, no estabelecimento físico da empresa, com horário para alimentação e descanso 

 
1 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
2 DE LIMA, Francisco Meton Marques. Elementos de direito do trabalho e processo trabalhista. 6.ed. 
São Paulo: LTr, 1994, p. 59. 
3 TODOLÍ-SIGNES, Adrían. El impacto de la “uber economy” en las relaciones laborales: los efectos 
de las plataformas virtuales en el contrato de trabajo. 2015. 
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predeterminados, horário para entrada e saída, intervalo mínimo de 11 horas entre as 

jornadas de trabalho, dentre outras características. 

Destarte, devido às mudanças que vêm ocorrendo nas relações de trabalho 

contemporâneas, fica ainda mais difícil definir se o motorista de aplicativo está ou não 

diante de um contrato de trabalho (ou, até mesmo, de emprego).  

Preliminarmente, é válido mencionar que existem cinco elementos trazidos pela 

CLT, em seus artigos 2º e 3º, necessários à caracterização da relação de emprego: a) 

trabalho por pessoa física; b) não-eventualidade; c) onerosidade; d) pessoalidade; e) 

subordinação.  

Como já exposto, a economia on demand traz uma nova forma de organização das 

empresas, e, dentre todos os elementos essenciais à existência da relação empregatícia 

presentes nos artigos 2º e 3º da CLT, dois deles têm sido alvo de profundas discussões 

doutrinárias e jurisprudenciais no Brasil — por isso, no presente trabalho, será dado 

enfoque a eles. 

A princípio, no tocante à "não-eventualidade", esta pode ser identificada quando 

o trabalhador se insere habitualmente nos fins normais da empresa, realizando tarefas 

não-esporádicas e de longa duração no segmento principal da mesma. Tal entendimento 

corresponde à teoria dos fins do empreendimento, a qual entende o trabalhador eventual 

como aquele que é “chamado a realizar tarefa não inserida nos fins normais da empresa - 

tarefas que, por essa razão, serão esporádicas e de estreita duração”4. 

Assim, no caso do motorista da Uber, em relação à duração da sua jornada, 

diferentemente do habitual, o cálculo é realizado com base na quantidade de corridas que 

ele fez e por quanto tempo ele dirigiu para o aplicativo, somando apenas os períodos entre 

o início e fim de cada corrida realizada, sem contabilizar o intervalo em que o motorista 

fica aguardando uma nova corrida ou o intervalo necessário para alimentação e breves 

descansos, por exemplo. Menorizada significativamente a duração da jornada de trabalho, 

dificulta-se, em consequência, a identificação da habitualidade. Nesse novo modelo de 

negócio, a contratação ocorre de forma descontinuada, por períodos curtíssimos de 

minutos ou segundos, em regime intermitente, o que, em tese, fortalece também a 

descaracterização da não-eventualidade.  

 
4 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16.ed. rev. e ampl. São Paulo: LTR, 
2017. 
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O ordenamento jurídico brasileiro admite o contrato intermitente nos termos do 

artigo 452-A da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/17. Esse critério, por conseguinte, deve 

ser analisado conforme o caso concreto, já que existe a possibilidade de o motorista 

trabalhar apenas esporadicamente, para complementação de renda, ou a hipótese daqueles 

que trabalham exclusivamente com (leia-se “para”) a Uber, realizando longas e habituais 

jornadas de trabalho. 

É fato que, embora seja certo que essa modalidade de contratação é admitida pelo 

ordenamento jurídico, ainda é necessário atentar-se para a possibilidade de legitimação 

de outros argumentos que objetivam mascarar a existência de uma relação de trabalho e, 

consequentemente, de emprego — o que vai de encontro com o artigo 9º da CLT, segundo 

o qual “serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, 

impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”.  

Em defesa, alega-se que “a Uber não é uma empresa de transporte. A Uber é uma 

empresa de tecnologia. Nós desenvolvemos um aplicativo que conecta motoristas 

parceiros a usuários que desejam se movimentar pelas cidades”5. Na realidade, contudo, 

a multinacional em questão oferece e cobra pelo serviço de transporte prestado ao cliente 

final (passageiro), ao passo que o aplicativo serve apenas como uma forma de viabilizar 

a contratação quase que instantânea do serviço. Tal entendimento, inclusive, está em 

consonância com o Tribunal de Justiça da União Europeia. Este, ao apreciar a questão 

prejudicial de mérito envolvendo a Asociación Profesional Elite Taxi, de Barcelona 

(Espanha), e a Uber Systems Spain, ligada à Uber Technologies Inc., decidiu: 
A este respeito, resulta das informações de que dispõe o Tribunal de 
Justiça que o serviço de intermediação da Uber assenta na seleção de 
motoristas não profissionais que utilizam o seu próprio veículo, aos 
quais esta sociedade fornece uma aplicação sem a qual, por um lado, 
esses motoristas não seriam levados a prestar serviços de transporte e, 
por outro, as pessoas que pretendessem efetuar uma deslocação urbana 
não teriam acesso aos serviços dos referidos motoristas. Além disso, a 
Uber exerce uma influência decisiva nas condições da prestação desses 
motoristas. Quanto a este último ponto, verifica-se, designadamente, 
que a Uber fixa, através da aplicação com o mesmo nome, pelo menos, 
o preço máximo da corrida, cobra esse preço ao cliente antes de entregar 
uma parte ao motorista não profissional do veículo e exerce um certo 
controlo sobre a qualidade dos veículos e dos respectivos motoristas 
assim como sobre o comportamento destes últimos, que pode implicar, 
sendo caso disso, a sua exclusão. Por conseguinte, há que considerar 
que este serviço de intermediação faz parte integrante de um serviço 
global cujo elemento principal é um serviço de transporte e, portanto, 

 
5 UBER. Fatos e dados sobre a Uber. 2019. 
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corresponde à qualificação, não de «serviço da sociedade da 
informação» na aceção do artigo 1.o, n.o 2, da Diretiva 98/34, para o 
qual remete o artigo 2.o, alínea a), da Diretiva 2000/31, mas sim de 
«serviço no domínio dos transportes», na aceção do artigo 2.o, n.o 2, 
alínea d), da Diretiva 2006/123.6 

 

Pode-se, pois, concluir que o quesito “habitualidade” está presente na maior parte 

dos casos, haja vista que, quando o motorista realiza longas jornadas, ainda que com 

intervalos entre as corridas, encontra-se objetivamente ligado à atividade principal de 

transporte desenvolvida pelo empreendimento, mesmo porque, na ausência dele, a 

empresa fica impossibilitada de lucrar e desenvolver sua atividade-fim, que, 

evidentemente, se traduz na oferta de transporte ao cliente final. 

Outro fato importante a se destacar é que nem o cliente nem o motorista podem 

escolher um ao outro, o que contribui também para a conclusão de que o aplicativo, 

diferentemente daquilo que afirma a empresa, não funciona como um catálogo de 

motoristas autônomos. O cliente não é dotado de liberdade para escolher qual motorista 

realizará a corrida, tampouco consolidar um relacionamento comercial diretamente com 

ele, o que é estritamente proibido pela empresa conforme consta nos termos de uso do 

aplicativo. Logo, essa relação tende a existir, necessariamente, através do aplicativo, 

sendo este controlado pela empresa.   

A Uber, no entanto, utiliza-se do mesmo argumento para afirmar que não há 

subordinação na relação para com os motoristas, tentando encaixá-los no rol de 

trabalhadores autônomos ou empreendedores individuais, o que, novamente, não se pode 

aplicar à realidade por diversos motivos. Nesse sentido, muito se fala sobre a 

descaracterização da subordinação a partir do momento em que o motorista aparece 

"offline" no aplicativo, e, ainda, quando trabalha em função de aplicativos semelhantes. 

É verídico que o modelo tradicional de emprego requer que o empregado esteja 

totalmente à disposição (subordinado) da empresa durante a sua jornada de trabalho. 

Todavia, quando se fala de trabalho nos moldes da economia on demand, a ideia 

convencional de que o patrão controla a execução do serviço é abandonada para dar lugar 

 
6 ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção). 20 de dezembro de 2017, Reenvio 
prejudicial — Artigo 56.o TFUE — Artigo 58.o, n.o 1, TFUE — Serviços no domínio dos transportes — 
Diretiva 2006/123/CE — Serviços no mercado interno — Diretiva 2000/31/CE — Diretiva 98/34/CE — 
Serviços da sociedade da informação — Serviço de intermediação que permite, através de uma aplicação 
para telefones inteligentes, estabelecer a ligação, mediante remuneração, entre motoristas não profissionais 
que utilizam o seu próprio veículo e pessoas que pretendam efetuar deslocações urbanas — Exigência de 
uma autorização.  No processo C-434/15. Números 39 e 40. 
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à avaliação somente dos resultados que esse empregado tem proporcionado à empresa7, 

independente se ele trabalha 4 ou 8 horas por dia, em dias intercalados, seguidos ou não. 

É nesse ambiente que se encaixa a avaliação dos usuários da plataforma Uber acerca da 

experiência pessoal com o motorista. Tais avaliações, na verdade, configuram uma forma 

de a empresa controlar o desempenho do motorista e, se for o caso, aplicar punições a ele, 

como, por exemplo, a suspensão da conta. 

Importa ressaltar que, ao assinar os Termos de Uso do aplicativo e da empresa, 

embora esses termos de uso configurem meras cláusulas dos contratos de adesão, o 

motorista concorda em ser banido da plataforma caso seus resultados sejam inferiores à 

média, o que acontece com muitos deles.  

Se a Uber é apenas a fornecedora de um aplicativo de tecnologia que funciona 

como ferramenta para o motorista autônomo se conectar com seus clientes e vice-versa, 

por que tanto controle sobre a jornada e desempenho desses trabalhadores e, ainda, sobre 

o valor de seus serviços? Em resposta, entende-se que, se fosse a Uber, de fato, uma 

empresa de tecnologia, o mais adequado seria cobrar pelo uso da plataforma — uma 

espécie de mensalidade, assim como muitas empresas assim o fazem. Ao cobrar um 

percentual fixo em cima de cada corrida que o motorista realiza, busca-se, nitidamente, 

lucrar com a força de trabalho alheia.  

Nesse sentido, entendeu a desembargadora Beatriz de Lima Pereira, relatora em 

acórdão proferido pela 15ª Turma do TRT-2ª Região: 
No que respeita ao objetivo empresarial das demandadas, é falacioso o 
argumento utilizado na medida em que há controle da concretização do 
serviço de transporte prestado pelo motorista, dito parceiro. Se se 
tratasse de mera ferramenta eletrônica, por certo as demandadas não 
sugeririam o preço do serviço de transporte a ser prestado e sobre o 
valor sugerido estabeleceriam o percentual a si destinado. Também não 
condicionariam a permanência do motorista às avaliações feitas pelos 
usuários do serviço de transporte. Simplesmente colocariam a 
plataforma tecnológica à disposição dos interessados, sem qualquer 
interferência no resultado do transporte fornecido, e pelo serviço 
tecnológico oferecido estabeleceriam um preço/valor fixo a ser pago 
pelo motorista pelo tempo de utilização, por exemplo.8 

 
7 TODOLÍ-SIGNES, Adrían. O mercado de trabalho no século XXI: on-demand economy, 
crowdsourcing e outras formas de descentralização produtiva que atomizam o mercado de trabalho. 
Tecnologias Disruptivas e a Exploração do Trabalho Humano. Ana Carolina Reis Paes Leme, Bruno 
Alves Rodrigues e José Eduardo de Resende Chaves Júnior, coordenadores, São Paulo, LTR: 2017. 

 
8 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (2ª Região). RO 1000123-89.2017.5.02.0038; Relatora: Beatriz 
de Lima Pereira. DEJT: 02/08/2019. 
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Por fim, não restam dúvidas sobre a falácia criada de que os motoristas de 

aplicativo são empreendedores individuais que atuam de forma autônoma, em parceria 

com a empresa que é, supostamente, de tecnologia.  

Em razão da ausência de legislação específica para regular esse novo paradigma 

de trabalho — e, por vezes, de emprego — inserido na economia on demand, o motorista 

de Uber acaba ficando à mercê de uma decisão judicial socialmente inovadora e atenta às 

novas dinâmicas do capital que lhe conceda o reconhecimento de garantias trabalhistas 

fundamentais, equiparando-o à qualidade de empregado, uma vez que estejam presentes 

todos os requisitos no caso concreto. 

Esse limbo jurídico provocado pela ausência de legislação, no qual tanto o 

motorista de Uber quanto qualquer outra categoria de trabalhador que esteja inserido 

nessa nova dinâmica de trabalho on demand vivem, é algo que precisa ser solucionado. 

Devido a isso, depara-se com uma grande insegurança jurídica e, consequentemente, com 

o cerceamento de direitos desses profissionais, sejam eles efetivamente autônomos, 

empregados ou titulares de qualquer outra definição.   

Enquanto essa situação perdurar, muitos motoristas de aplicativo, que trabalham 

como se celetistas fossem, porém, adaptados à realidade on demand, ainda que correndo 

o risco de serem banidos da plataforma por diversos motivos, permanecerão inertes 

juridicamente por acharem que não têm legitimidade para pleitear quaisquer direitos 

trabalhistas. 

 

3. A LÓGICA DA INSIGNIFICÂNCIA 

Diante do cenário de desemprego estrutural e da redução do poder de compra do 

trabalhador, o mercado interno assumiu uma postura organizacionalmente flexível de 

modo a alcançar a redução dos custos com a mão de obra e, consequentemente, competir 

com o mercado globalizado. Uma consequência desse fenômeno consiste na 

terceirização, que, segundo os ensinamentos de Gabriela Neves Delgado, trata-se do 

vínculo trilateral — entre a empresa terceirizante, a empresa tomadora de serviços e o 
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detentor da mão de obra — que permite a descentralização e intermediação da força de 

trabalho com o objetivo de promover o processo de produção em escala global9.  

A lógica neoliberal de flexibilização das normas trabalhistas — mascarada de 

solução para a problemática do desemprego — desencadeia, na verdade, uma profunda 

automatização da desigualdade. É inegável, portanto, a solidificação de um novo estágio 

de exploração do trabalhador. Em nome do progresso e do empreendedorismo, a 

terceirização fragiliza a tutela dos direitos trabalhistas ao passo que, nas palavras da 

desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Vólia Bomfim Cassar, 

“reduzir os poucos direitos trabalhistas ou sonegar do trabalhador o vínculo com quem é 

seu real empregador é negar-lhe um mínimo existencial, uma vida digna”10. 

A economia digital fomentada pela filosofia da Uber, que tanto argumenta 

otimizar a mão de obra, contribuir para com a mobilidade urbana, aumentar a segurança 

das pessoas no trânsito e transformar os motoristas em verdadeiros chefes de si mesmos, 

no âmbito prático, promove a extensão das jornadas de trabalho, transfere custos ao 

trabalhador (que conduz o próprio veículo) e emprega truques psicológicos que, além de 

acelerarem os motoristas, “mesclam insegurança, incerteza, sujeição, competição, 

proliferação da desconfiança e do individualismo, sequestro do tempo e da 

subjetividade”11. 

Complementam com o raciocínio supra os pesquisadores Adalberto Simão Filho 

e Carlos Henrique Solimani: 
O direito coletivo e individual do trabalho, enquanto regras do Direito 
Social, são determinantes na regulação do sistema econômico e suas 
relações com as categorias profissionais e empresariais, no sentido de 
se impor um marco civilizatório humanista em contrapartida ao avanço 
do darwinismo socioeconômico. Isto porque cada vez mais o ser 
humano apresenta-se como mero instrumento de exploração sujeito a 
um mercado de trabalho avassalador, predatório e competitivo, em 
verdadeira lei de selva, na qual sobrevive o mais adaptado às agruras de 
uma realidade injusta, individualista, hedonista e antijuridicista.12  
 

 
9 DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização. Paradoxo do direito do trabalho contemporâneo. São 
Paulo: LTR, 2003. 
10 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 8.ed. São Paulo: Método, 2013. 
11 DRUCK, Graça; FRANCO, Tânia; SILVA, Edith Seligmann. As novas relações de trabalho, o desgaste 
mental do trabalhador e os transtornos mentais no trabalho precarizado. Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional, São Paulo, 2010. 
12 FILHO, Adalberto Simão; SOLIMANI, Carlos Henrique. As tecnologias disruptivas: os impactos no 
direito coletivo e individual do trabalho. Anais do V congresso brasileiro de processo coletivo e 
cidadania, Ribeirão Preto, São Paulo, 2017, p. 571-590. 
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Com trabalho e sem emprego, os motoristas são reféns da violência embutida nos 

paradigmas de rapidez e excelência organizacional. Nesta seara, a pesquisa “As novas 

relações de trabalho, o desgaste mental do trabalhador e os transtornos mentais no 

trabalho precarizado” enfatiza a lógica antagônica de coerção à perfeição humana: a 

partir do momento em que a maximização da competitividade, a supervalorização da 

flexibilidade e o estilo de vida workaholic regem o cotidiano dos motoristas, ignora-se os 

limites e a variabilidade dos processos fisiológicos e mentais dos trabalhadores enquanto 

indivíduos. 
A violência da excelência em geral é marcada pela sutileza e imposta 
de modo a disfarçar a dominação, por exemplo, sob discursos e 
projeção de cenários de um futuro promissor para a empresa e para seus 
colaboradores (expressão que oculta a relação de poder embutida na 
subordinação capital/trabalho). A imposição dos paradigmas da 
excelência acontece juntamente com a imposição do medo de discordar, 
já que o dilema é aderir ou ser excluído. Isso dá lugar a uma verdadeira 
coação ao fingimento – pois todos precisam mostrar-se excelentes, 
energizados para cumprir as metas e, por conseguinte, fingir (até para 
si mesmos) que estas são sempre alcançáveis.13 

 

A Constituição Federal, sobretudo ao tratar da dignidade da pessoa humana 

através dos artigos 5º, §2º e 7º, alberga o princípio do não retrocesso social, que garante 

que “uma vez reconhecidos, os direitos fundamentais, dentre os quais se insere o direito 

ao trabalho justo, adequado e não prejudicial à vida e saúde do trabalhador e os direitos 

sociais laborais, não podem ser eles suprimidos ou diminuídos”14. 

Na mesma senda, pode-se invocar o pensamento filosófico de Immanuel Kant 

sobre o princípio supremo da moralidade, fundamentado nas formulações dos imperativos 

categóricos15: o indivíduo dotado de racionalidade deve agir segundo as leis que impõe a 

si mesmo. Destarte, a asserção Kantiana impede o uso das pessoas como meios para a 

obtenção de determinado fim, “uma vez que todas possuem dignidade e exigem respeito, 

por serem seres racionais e capazes de agir autonomamente”16. Sem embargo, diante de 

 
13 DRUCK, Graça; FRANCO, Tânia; SILVA, Edith Seligmann. As novas relações de trabalho, o desgaste 
mental do trabalhador e os transtornos mentais no trabalho precarizado. Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional, São Paulo, 2010. 
14 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (5ª Região). RO 0001278-07.2013.5.05.0102; Relatora: Graça 
Laranjeira. DEJT: 18/07/2014. 
15 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes (Coleção os Pensadores). São Paulo: 
Abril cultural, 2000.  
16 NEVES, Antonella Marques; SALOMÃO, Katia; SILVA, Victor Augusto Kondrat da. O imperativo 
categórico kantiano em face da falibilidade moral da terceirização do trabalho no direito brasileiro. Revista 
Diaphonía, Paraná, 2020. 
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uma economia neoliberal — fomentada pela Uberização — que visa a maximização do 

resultado, dissimula-se a ótica do indivíduo enquanto ser dotado de subjetividade, 

tornando-se mero objeto de realização e fim último de uma ordem de desenvolvimento 

sócio capitalista.  

Em sequência, contribui o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região: 
Qualquer processo econômico que possua, em sua essência material, 
extração e apropriação do labor que produz mercadorias e serviços 
atrairá a aplicação deste conjunto normativo, sob risco de, em não o 
fazendo, precipitar-se em retrocesso civilizatório.17 

 

Deslegitimado o Direito do Trabalho, “aprofunda-se a alienação social do 

trabalho, cristalizando-se o processo de coisificação das relações humanas e de 

personificação das coisas”18. Por tratar-se de uma construção histórica (e, portanto, 

modificável), resta emergencialmente indeclinável o enaltecimento de um padrão 

civilizatório que contribua com o pleno exercício da razão social do trabalho através da 

promoção da real inclusão e pertencimento social. 

 

4. A DESCONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS 

O recente cenário de crise econômica desencadeia uma infeliz prática de 

maquiagem política da realidade. De certa forma, a existência de plataformas digitais 

análogas à Uber — abastecedoras do subemprego — é cômoda ao planejamento 

governamental de contenção da taxa de desempregados. A idealização de que o motorista 

de aplicativo abandona essa estatística para tornar-se alguém com autonomia, na prática, 

configura um deslocamento do contingente, uma alteração meramente semântica — que 

não modifica a realidade das coisas. 

É inexorável o fato de que o ressurgimento do Estado liberal fortaleceu os 

paradigmas de intensificação e precarização do trabalho. Nesta conjuntura, a relação 

motorista X aplicativo transcende a esfera trabalhista e empresarial, tratando-se, 

sobretudo, de uma relação sociológica que denuncia a desconsolidação das leis 

 
17 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (3ª Região). RO 0011359-34.2016.5.03.0112; Relator: Márcio 
Toledo Gonçalves. DEJT: 13/02/2017. 
18 DRUCK, Graça; FRANCO, Tânia; SILVA, Edith Seligmann. As novas relações de trabalho, o desgaste 
mental do trabalhador e os transtornos mentais no trabalho precarizado. Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional, São Paulo, 2010. 
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trabalhistas e clama por “um novo padrão de organização do trabalho a partir dos avanços 

da tecnologia”19.  

Como expõem Adalberto Simão Filho e Carlos Henrique Solimani: 
O Direito em geral e especificamente o direito do trabalho, tem como 
objetivo, dentre outros, a proteção da sociedade e do trabalhador, 
decorrência de um árduo apoderamento da sociedade frente à 
exploração do trabalho exercida pelo capitalismo, ou seja, seu caráter é 
eminentemente protetivo. O direito coletivo e individual do trabalho 
enquanto regras do Direito Social são de importância vital na regulação 
do sistema econômico e suas relações com a categoria laboral no 
sentido de se impor um marco civilizatório humanista em contrapartida 
ao avanço do darwinismo socioeconômico.20  

 

À medida em que o mundo avança para a 4ª Revolução Industrial, trazendo 

consigo novas relações sociais e econômicas intrínsecas às demandas do capital, urge a 

necessidade de adaptar e readaptar, se preciso for, os ditames legais. Nesse sentido, o 

Brasil e muitos outros países encontram-se face à economia on demand, fruto do contexto 

histórico atual no qual se insere a grande questão da Uberização — que nada mais é do 

que a materialização do retrocesso de direitos trabalhistas causada por uma ausência de 

regulamentação do Estado sob relações de trabalho excepcionais (que até então não 

existiam).  

É compreensível que as alterações necessárias não cheguem de imediato, porém, 

é preciso observar a falta de interesse político e econômico para regulamentar o tema em 

questão, o que provoca uma lentidão maior do que a normal e muitos outros prejuízos à 

sociedade como um todo. 

Não obstante, o Brasil enfrenta um grande impasse quando as normas trabalhistas, 

que deveriam ter cunho protetivo, são, em sua maioria, escritas e sancionadas por um 

perfil de “representantes” cujos interesses são contrários à manutenção de qualquer 

espécie de proteção social ao trabalhador.  

É nesse cenário de contribuição para a desconsolidação das leis trabalhistas que, 

evidentemente, a Lei nº 13.467/2017 foi sancionada. Com a reforma trabalhista, 

pretendeu-se a valorização da negociação coletiva por meio da ampliação do diálogo entre 

 
19 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (3ª Região). RO 0011359-34.2016.5.03.0112; Relator: Márcio 
Toledo Gonçalves. DEJT: 13/02/2017. 
20 FILHO, Adalberto Simão; SOLIMANI, Carlos Henrique. As tecnologias disruptivas: os impactos no 
direito coletivo e individual do trabalho. Anais do V congresso brasileiro de processo coletivo e 
cidadania, Ribeirão Preto, São Paulo, 2017, p. 571-590. 
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as partes da relação laboral, bem como objetivou-se o combate à informalidade da mão 

de obra no Brasil21. Na prática, entretanto: 
O conteúdo do Projeto de Lei, ao contrário do afirmado pela imprensa, 
desconstrói o Direito do Trabalho como conhecemos, inverte seus 
princípios, suprime regras favoráveis ao trabalhador, prioriza a norma 
menos favorável ao empregado, a livre autonomia da vontade, o 
negociado sobre o legislado (para reduzir direitos trabalhistas), valoriza 
a imprevisibilidade do trabalho, a liberdade de ajuste, exclui regras 
protetoras de direito civil e de processo civil ao direito e processo do 
trabalho.22 

 

O artigo 442-B da CLT, introduzido pela reforma trabalhista, é um grande 

exemplo de inconveniente legislativo, sendo certo que contribuiu para o desmanche de 

conquistas trabalhistas e de entendimentos consolidados a respeito da relação de 

emprego, in verbis: “A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as 

formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a 

qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação”. Como é possível 

observar, o artigo traz uma nova forma de descaracterização da relação de emprego, 

bastando a contratação do trabalhador como autônomo, sem importar se ele exerce o 

trabalho com exclusividade ou habitualidade. No entanto, conforme bem expõe Vólia 

Bomfim Cassar: 
A regra proposta é lógica. Se o trabalhador é autônomo não é 
empregado. Portanto, a sua inclusão na CLT mais parece uma tentativa 
de burlar a relação de emprego, do que de reconhecer que o autônomo 
não é empregado. O fato de existir contrato de prestação de serviços 
escrito ou com as formalidades legais não afasta, por si só o liame 
empregatício. Aliás, esse direito é irrenunciável. O que afasta é a 
ausência dos requisitos contidos nos artigos 2º e 3º da CLT. A alteração 
é NEGATIVA.23 

 

Infere-se que as leis laborais em voga favorecem a inexistência do correto 

enquadramento legal dos motoristas de aplicativo. Incorporada a ideia de que os direitos 

desses profissionais não estão garantidos pela Justiça do Trabalho, assume-se o risco de 

uma possível fraude trabalhista em nome da modernização e do empreendedorismo. 

Atendendo, pois, às funções legislativa e jurisdicional, “cabe ao direito do trabalho e às 

 
21 BEZERRA, Marília Soares. O direito do trabalho e a preservação de sua fundamental tutela, diante 
das tentativas de flexibilização: considerações sobre o caso dos trabalhadores do aplicativo Uber. 
Universidade de Brasília, 2017. 
22 CASSAR, Vólia Bomfim. Breves Comentários às Principais Alterações Propostas pela Reforma 
Trabalhista. Dossiê Reforma Trabalhista, 2017. 
23 Ibidem. 
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políticas públicas estatais se desvencilharem dos achaques do neoliberalismo e construir 

um marco protetivo tendente a manter o controle civilizatório do capitalismo”24.  

Em âmbito internacional, de maneira análoga, é válido destacar a postura 

governamental da Espanha — pioneira ao decidir pelo vínculo de emprego dos 

entregadores de plataformas digitais, agindo em consonância ao que prevê o artigo 40 de 

sua Constituição (1978):  
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el 
progreso social y económico y para una distribución de la renta regional 
y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad 
económica. De manera especial realizarán una política orientada al 
pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una 
política que garantice la formación y readaptación profesionales; 
velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el 
descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las 
vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros 
adecuados.25 

 

Para justificar a configuração de dependência e de aquisição da força de trabalho 

alheia (alienidade), bem como para denunciar falsa relação de autonomia, fundamentou-

se em decisão espanhola26 que: 
A empresa se apropria do resultado da prestação do trabalho e exerce 
um controle diretivo sobre todo o processo produtivo e sobre o próprio 
trabalhador a partir do algoritmo e do sistema de geolocalização; o 
entregador não tem nenhuma ingerência sobre os acordos estabelecidos 
entre a Glovo e os clientes, não fixando preços ou sua própria 
remuneração; e, embora o telefone celular e a motocicleta ou bicicleta 
pertençam ao trabalhador, estes são meros meios acessórios e 
complementares ao exercício da atividade, cuja infraestrutura essencial 
é a própria marca empresarial e o programa informático desenvolvido 
pela empresa.27 

 

É nesse sentido que, mediante as diversas discussões envolvendo os trabalhadores 

de plataformas digitais (tais como Uber, Glovo, Cabify, iFood, Rappi, UberEats, etc), o 

governo espanhol, junto aos maiores sindicatos de trabalhadores do país, publicou o 

Decreto-Lei nº 9/202128, mais conhecido como “Lei do Rider” (sendo “rider” o termo 

 
24 FILHO, Adalberto Simão; SOLIMANI, Carlos Henrique. As tecnologias disruptivas: os impactos no 
direito coletivo e individual do trabalho. Anais do V congresso brasileiro de processo coletivo e 
cidadania, Ribeirão Preto, São Paulo, 2017, p. 571-590. 
25 ESPANHA. Constituição Espanhola. Madri, Palácio das Cortes e Palácio da Moncloa, 1978. 
26 ESPAÑA, CENDOJ. Roj: STS 2924/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2924. Madrid, 2020. 
27 ALMEIDA, Fernanda Cabral; BARROS, Isabela Pimentel de. O pioneirismo espanhol: a presunção 
do vínculo de emprego para entregadores de plataformas digitais. Laboratório UERJ de trabalho e 
previdência. Rio de Janeiro, 2021. 
28 ESPAÑA, BOE. Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido 
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utilizado na Espanha para fazer referência aos entregadores que atuam por meio de 

plataformas digitais), com o objetivo de definir os termos essenciais à contratação desses 

profissionais.  

Consolidou-se, a partir do decreto supra, o direito a férias e descanso 

remunerados, ao auxílio-doença e acidente, ao seguro-desemprego, aos descontos feitos 

pela empresa direcionados à seguridade social e, ainda, garantiu-se a obrigatoriedade de 

que as regras que regem os algoritmos e os sistemas de inteligência artificial sejam 

repassadas aos representantes dos trabalhadores.  

Espera-se, portanto, que a Espanha estenda a decisão às outras plataformas digitais 

de empresas da chamada gig economy — sobretudo de modo a abranger os aplicativos 

que atuam no transporte de pessoas — bem como que outros países respondam 

positivamente ao fenômeno da Uberização no sentido de favorecer o pleno desempenho 

da razão social do trabalho e impedir a precarização do trabalho através do uso das 

plataformas digitais como égide contra a proteção do trabalhador. 

  

5. CONCLUSÃO 

O artigo apresentou uma análise crítica e sociojurídica da relação de trabalho 

existente entre a Uber e seus motoristas diante da emergência de um novo padrão de 

organização do trabalho. 

 Escondendo-se atrás de argumentos racionais de inovação tecnológica, 

algumas empresas estabelecem relações precarizadas com os seus trabalhadores, atraindo 

os efeitos do artigo 9º da CLT, segundo o qual “serão nulos de pleno direito os atos 

praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos 

contidos na presente Consolidação”.  

 O estudo contrapõe dois modelos de organização laboral. Designa-se o 

primeiro como Consolidação de Direitos Trabalhistas, centrado no princípio da proteção 

do trabalhador e do não retrocesso social. Identifica-se o segundo como a 

Desconsolidação dos Direitos Trabalhistas, com base na autonomia de vontade e 

flexibilização das cláusulas contratuais.  

 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito 
de plataformas digitales. Núm. 13. Sec. I. p. 56733. Madrid, 2021. 
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 O modelo inicial surgiu em 1943 através da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), ganhando força com a Constituição Federal de 1988. O modelo da 

Desconsolidação, por sua vez, ganhou força com o avanço das teorias de gestão e 

administração empresarial, sobretudo a partir dos anos 90, bem como das novas 

tecnologias que permitem o controle remoto da atividade dos trabalhadores, 

desvanecendo o poder diretivo exercido diretamente pelo empregador, sem, no entanto, 

retirar-lhe a força organizacional e o poder de mando, o qual ainda ocorre através do 

controle remoto da prestação de serviço. 

 Entre o modelo normativo (Consolidado) e o modelo pragmático 

(Desconsolidado), há uma permanente tensão entre faticidade e validade, prevalecendo, 

a cada dia, o paradigma da Desconsolidação, semeada pela flexibilização das leis 

trabalhistas, da prevalência do negociado sobre o legislado, e do enfraquecimento dos 

princípios da proteção, da condição mais benéfica, da norma mais favorável e do não 

retrocesso social.  

 Cada vez mais, os argumentos dotados de racionalidade instrumental 

forçam a entrada de regras precarizadoras no sistema jurídico e o expurgo normativo de 

regras de proteção social dos trabalhadores. 

 Nesse sentido, o estudo do caso do Uber serve como argumento para a 

reflexão acerca da função social do direito no contexto de valorização do trabalho e da 

livre iniciativa segundo uma razão Kantiana: a dignidade existencial do ser humano. 

 A tensão entre as técnicas de gestão e as expectativas normativas e 

existenciais dos trabalhadores incentiva a reflexão sobre a tese de Habermas de que “as 

tecnologias não dispensam o homem da ação”29.  

 Reflexões jurídicas dessa natureza tem o propósito de enfrentar 

racionalmente “a penetração dessa técnica no mundo da vida prático”30. 

Como demonstraram as decisões proferidas pela Justiça brasileira e pela Justiça 

espanhola, “a relação entre progresso técnico e mundo da vida social, bem como a 

tradução de informações científicas à consciência prática, não são matérias de formação 

privada”31. 

 
29 HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como “ideologia”. Tradução de Felipe Gonçalves da Silva. 
São Paulo: Editora Unesp, 2014.  
30 Ibidem.  
31 Ibidem.  
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Por conseguinte, o artigo ponderou que a racionalidade técnica não basta a um 

sistema social, haja vista que, dessa racionalidade frequentemente instrumental, tende a 

surgir consequências socioculturais não planejadas, tais como o desemprego estrutural, a 

subcontratação precarizada e a Desconsolidação de direitos sociais dos trabalhadores. 

Propondo uma discussão politicamente eficaz, Jürgen Habermas oferece a 

seguinte reflexão: “estabelecer uma relação, racionalmente vinculante, entre o potencial 

social do saber e poder técnicos com o nosso saber e querer práticos”32. 

Pode-se, portanto, intuir que os Sindicatos, as associações profissionais, o 

legislativo e o judiciário, dentre outros atores sociais, podem assumir o controle da 

mediação entre o progresso técnico e a práxis da vida social, tendo como parâmetro o não 

retrocesso social, a valorização do trabalho e a livre iniciativa.           

Em sentido negativo, a redução gradativa do interesse público no ordenamento 

jurídico laboral tende a jogar por terra o esforço civilizatório para compatibilizar o valor 

social do trabalho e a livre iniciativa enquanto valores coordenados que atuam na proteção 

da vida social em sua dimensão coletiva. 

 O cenário é fértil para ações variadas: ceder sem resistência, resistir sem 

consistência. 

 A questão de fundo — tensão entre validade e faticidade, entre as 

tecnologias de dominação e a realização existencial do ser humano — fortalece o papel 

do pesquisador como agente de compreensão do fato social, visando o aperfeiçoamento 

dos institutos jurídicos como medium das relações humanas, e evitando, quando não 

suprimindo, a opressão do mais forte sobre o mais fraco. 
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