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RESUMO 

 

 

Tendo em vista a crescente demanda pelos aplicativos de transporte e delivery, 

devido as suas facilitações aos usuários, como rapidez, baixo custo e 

praticidade, cresceu também o número de prestadores de serviço desses meios. 

E com esta nova forma de trabalho surge uma incógnita na nossa legislação, 

com isto conflitos e processos vão surgindo, todos procurando uma solução para 

esta nova forma de trabalho. E a principal questão é se existe uma relação de 

emprego entre motorista e o aplicativo. E para isto, será utilizado doutrinas sobre 

Direito do Trabalho, analisado a CLT e jurisprudências sobre estes casos, bem 

como entender o funcionamento dos aplicativos. 

Palavra-chave: UBER, aplicativos, motoristas, relação de emprego. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de uma nova forma de mundo, mais globalizado e tecnológico, que busca 

praticidade e facilidade para as pessoas, nascem os aplicativos de entrega e 

transportes, atividades econômicas que crescem a cada ano.  

Com a chegada dessas inovações tecnológicas vem ocorrendo várias 

mudanças, modificando a economia, o consumo, a forma de locomoção e 

trazendo novas formas de trabalho. Porém, para tudo que é novidade surgem 

dúvidas, sendo uma dessas dúvidas o tema abordado neste trabalho. Uma 

destas dúvidas é sobre uma nova forma de trabalho, os motoristas e 

entregadores por aplicativo. Uma forma de trabalho sem relação de emprego, 

sem carteira assinada e nem regulamentação jurídica que a defina. Portanto, 

será abordado nesta pesquisa esta nova forma de trabalho e a possível relação 

de emprego existente entre os aplicativos, no caso UBER, e motoristas. 

A UBER é o grande centro desta inovação tecnológica, ela inovou a forma como 

as pessoas pedem um transporte e como alguém arruma um trabalho. Diante 

disto, hoje já se fala até de uma nova relação de trabalho, uma espécie de 

UBERISMO, que pode se tornar tendência em novos negócios, tendo em vista o 

enorme sucesso dessa plataforma.  

Desta forma, este trabalho irá discutir esta relação, apresentando o que é uma 

relação de trabalho, quando ocorre uma relação de emprego e os requisitos 

necessários para haver uma relação de emprego entre patrão e funcionário. 

Será abordado, também, a origem do UBER, qual seu conceito e, para entender 

mais a fundo a relação motorista e aplicativo, a forma de atuação do aplicativo, 

bem como a forma que se é selecionado o motorista parceiro, e quais exigências 

são feitas ao motorista. 

A presente pesquisa fará uma análise com base no textual, utilizando a 

legislação, a jurisprudência, pesquisas sobre o tema e a doutrina, acerca da 

relação de emprego, do que constitui a relação de emprego, os princípios que 

regem esta relação, quem participa dela e qual entendimento sobre aplicativo e 

motoristas. 



Com estas análises este trabalho terá como tema responder à pergunta: existe 

relação trabalhista entre Motorista e aplicativo? 

Para se chegar a esta resposta, este trabalho será dividido da seguinte forma: 

primeiro ira abordar a RELAÇÃO DE TRABALHO, neste será abordado o 

conceito da relação de trabalho, a diferença da relação de trabalho para uma 

relação de emprego e os principais princípios do direito do trabalho que estão 

ligado à relação de Trabalho. No segundo capítulo a RELAÇÃO DE EMPREGO, 

onde será abordado mais a fundo a relação de emprego, bem como os requisitos 

necessários para que exista esta relação entre patrão e funcionário. 

Posteriormente irá ser abordado OS APLICATIVOS, nele será apresentado o 

UBER, sua forma de atuação, forma de ingresso como motorista parceiro e as 

diretrizes que o motorista tem que seguir. Em seguida no quarto capítulo sera 

uma ANÁLISE DA DOUTRINA E REALIDADE, onde será utilizado alguns 

autores e professores que deram sua opinião sobre o tema, comparando a 

doutrina com o que ocorre na realidade. E pra finalizar, terá um capítulo sobre 

as JURISPRUDENCIAS A CERCA DA RELAÇÃO UBER E MOTORISTAS, onde 

será analisada uma sentença favorável a cada parte. 

Com base nestes capítulos, estudos e análises tentará se chegar a uma 

conclusão a respeito da possível relação de emprego entre motorista e aplicativo, 

e, se não houver relação de emprego, qual a relação existente entre os dois. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 RELAÇÃO DE TRABALHO: NOÇÕES GERAIS 

Neste capítulo será apresentado as relações de trabalho, seu conceito, tratando 

também dos princípios presentes no direito do trabalho, mais precisamente que 

norteiam as relações de trabalho. Além de fazer um comparativo sobre relação 

de emprego e relação de trabalho. 

2.1 CONCEITO DA RELAÇÃO DE TRABALHO 

Para Maurício Godinho Delgado (2019, p.33) a relação de trabalho tem um 

caráter genérico, se referindo a todas relações jurídicas que têm como 

característica essencialmente uma obrigação de fazer centrada no trabalho 

humano. Sendo assim, toda contratação de trabalho humano admissível hoje se 

inclui em relação de trabalho.  

tem caráter genérico: refere-se a todas as relações jurídicas 
caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma 
obrigação de fazer consubstanciada em labor humano. Refere-se, 
pois, a toda modalidade de contratação de trabalho humano 
modernamente admissível. (DELGADO, 2019, p.333)  

Jorge Francisco Ferreira Neto fortalece esse conceito em seu livro de Direito do 

Trabalho: 

Relação de trabalho é a relação jurídica em que o prestador dos 
serviços é uma pessoa natural, tendo por objeto a atividade pessoal, 
subordinada ou não, eventual ou não, e que é remunerada (ou não) 
por uma outra pessoa natural ou pessoa jurídica (FERREIRA NETO, p. 
324)  

Desta forma, entende-se que o conceito de relação de trabalho engloba todas 

as contratações de trabalhos admissíveis, onde o que a define é a necessidade 

da obrigação de fazer ser relacionada ao labor humano. 

Os autores, de forma geral, defendem que a relação de trabalho é apenas um 

gênero, como reforça também Rogério Renzetti, “a relação de trabalho é gênero 

do qual a relação de emprego é uma das espécies” (2018, p.40). Portanto dentro 

da relação de trabalho há as formas de relação entre funcionário e empresa, no 

trabalho em questão será estudado uma de suas espécies, mais precisamente 

a relação de emprego.  



2.2 DIFERENÇA ENTRE RELAÇÃO DE TRABALHO E RELAÇÃO DE 

EMPREGO 

Com o entendimento do que se trata relação de trabalho, torna-se mais simples 

realizar a distinção de relação de trabalho e relação de emprego. Como a relação 

de trabalho trata-se, de uma maneira genérica, de todas as relações jurídicas 

centradas na obrigação de fazer pelo trabalho humano, logo esta engloba os 

outros tipos de relações existentes, como dito por Delgado. 

A expressão relação de trabalho englobaria, desse modo, a relação de 
emprego, a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho 
eventual, de trabalho avulso e outras modalidades de pactuação de 
prestação de labor (como trabalho de estágio, etc.). Traduz, portanto, 
o gênero a que se acomodam todas as formas de pactuação de 
prestação de trabalho existentes no mundo jurídico atual. (DELGADO, 
2019, p. 333) 

Ferreira Neto engloba essa visão e define a relação de emprego como uma 

espécie da relação de trabalho: “Portanto, relação de trabalho é o gênero, sendo 

a relação de emprego uma de suas espécies.” (FERREIRA NETO, 2019, p. 324) 

Delgado (2019, p. 334) vai além, e diz que a “relação de emprego, do ponto de 

vista técnico-jurídico, é apenas uma das modalidades específicas de relação de 

trabalho juridicamente configuradas.” 

Rogério Renzetti Filho reforça que ao dizer que relação de trabalho é um gênero, 

isto significa que ela não se fecha apenas a uma relação de emprego, sendo 

essa apenas uma das suas espécies, tendo várias outras espécies, cuja as quais 

geram outros tipos de relações como de estágio, autônomo, voluntário. 

(RENZETTI FILHO, 2018, p.40) 

Portanto, a diferença da relação de trabalho e a de emprego está na qual a 

segunda faz parte da primeira, toda relação de emprego será uma relação de 

trabalho. A relação de trabalho engloba todas relações que visam o labor 

humano, enquanto a relação de emprego é uma espécie dela. 

2.3 PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO 

O Direito do Trabalho se utiliza bastante de princípios para regular as relações 

pertencentes a ele, possuindo vários princípios próprios a ele. Sendo que o 

direito do trabalho tem um grupo de nove princípios principais apontados pela 

doutrina conforme cita Delgado. 



Os mais importantes princípios especiais justrabalhistas indicados pela 
doutrina são: a) princípio da proteção (conhecido também como 
princípio tutelar ou tuitivo ou protetivo ou, ainda, tutelar-protetivo e 
denominações congêneres); b) princípio da norma mais favorável; c) 
princípio da imperatividade das normas trabalhistas; d) princípio da 
indisponibilidade dos direitos trabalhistas (conhecido ainda como 
princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas); e) princípio da 
condição mais benéfica (ou da cláusula mais benéfica); f) princípio da 
inalterabilidade contratual lesiva (mais conhecido simplesmente como 
princípio da inalterabilidade contratual; merece ainda certos epítetos 
particularizados, como princípio da intangibilidade contratual objetiva); 
g) princípio da intangibilidade salarial (chamado também integralidade 
salarial, tendo ainda como correlato o princípio da irredutibilidade 
salarial); h) princípio da primazia da realidade sobre a forma; i) princípio 
da continuidade da relação de emprego.  

Este grande grupo de nove princípios especiais forma aquilo que 
denominamos núcleo basilar dos princípios especiais do Direito do 
Trabalho (ou Direito Individual do Trabalho). (DELGADO, 2019, p.232) 

Estes princípios são essenciais para qualquer discussão na área trabalhista e a 

descaracterização de qualquer um deles modifica o entendimento da noção de 

direito do Trabalho. 

Isso significa que sem a presença e observância cultural e normativa 
desse núcleo basilar de princípios especiais, ou mediante a 
descaracterização acentuada de suas diretrizes indutoras, 
compromete-se a própria noção de Direito do Trabalho em certa 
sociedade histórica concreta (DELGADO, 2019, p.233) 

Para este trabalho, será analisado alguns destes princípios que compõe esse 

núcleo basilar, sendo eles: O princípio da proteção, princípio da norma mais 

favorável, princípio da imperatividade das normas trabalhistas, princípio da 

indisponibilidade dos direitos trabalhistas e o princípio da condição mais 

benéfica. 

2.3.1 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

O princípio da proteção ou princípio protetor é um norte para os demais princípios 

do direito do trabalho, ele tem o intuito de diminuir a desigualdade entre as partes 

da relação de trabalho, protegendo assim o de menor força, no caso o 

funcionário.  

Ferreira Neto Neto diz que o escopo deste princípio é “é atenuar a desigualdade 

entre o trabalhador e o empregador”(2019, p.198) e dessa forma ele destaca três 

itens deste princípio, primeiro o In Dubio pro Operario que seria “na dúvida, a 

interpretação é a favor do trabalhador” (2019, p.198). Segundo a norma mais 

favorável, que seria:  



quando se interpretam duas ou mais normas jurídicas trabalhistas 
relacionadas à mesma temática, por inferência lógica, aplica-se a que 
seja mais benéfica ao trabalhador, independentemente da sua posição 
na hierarquia das normas. (FERREIRA NETO, 2019, p.198) 

E por último, A condição mais benéfica, cuja qual Ferreira Neto define “uma 

condição de trabalho inserida no universo da contratação não pode ser 

substituída por outra menos vantajosa, na mesma relação de emprego”. (2019, 

p.198) 

Maurício Godinho Delgado reforça esta tese de que o princípio da proteção visa 

diminuir a diferença entre o trabalhador e o empregador: 

Informa este princípio que o Direito do Trabalho estrutura em seu 
interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, 
uma teia de proteção à parte vulnerável e hipossuficiente na relação 
empregatícia — o obreiro —, visando retificar (ou atenuar), no plano 
jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho. 
(DELGADO, 2019, p.233) 

Portanto, este princípio visa atenuar as diferenças e o desequilíbrio presente no 

contrato de trabalho, por conta da hierarquia entre Empresa e funcionário. 

Delgado apresenta ainda este princípio como: 

como o cardeal do Direito do Trabalho, por influir em toda a estrutura e 
características próprias desse ramo jurídico especializado. Esta, a 
propósito, a compreensão do grande jurista uruguaio Américo Plá 
Rodriguez, que considera se manifestar o princípio protetivo em três 
dimensões distintas: o princípio in dubio pro operario, o princípio da 
norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. 
(DELGADO, 2019, p.234) 

Desta forma, o que se verifica é que o princípio da proteção gera toda a estrutura 

do direito do Trabalho, sempre pendendo em direção ao empregado, para com 

isso protegê-lo da disparidade relacional entre patrão e empregado. 

2.3.2 PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL 

O princípio da norma mais favorável, é um princípio que segue o princípio da 

proteção, visando proteger o empregado e, se houver, duas normas 

relacionadas ao mesmo tema, utilizar a que seja mais benéfica ao trabalhador. 

Segundo Maurício Godinho Delgado este princípio dispõe: 

que o operador do Direito do Trabalho deve optar pela regra mais 
favorável ao obreiro em três situações ou dimensões distintas: no 
instante de elaboração da regra (princípio orientador da ação 
legislativa, portanto) ou no contexto de confronto entre regras 
concorrentes (princípio orientador do processo de hierarquização de 
normas trabalhistas) ou, por fim, no contexto de interpretação das 



regras jurídicas (princípio orientador do processo de revelação do 
sentido da regra trabalhista). (DELGADO, 2019, p. 235). 

Portanto, este princípio determina que o operador do direito ao ter regras 

confrontantes ou ao elaborá-las deve levar em consideração sempre a melhor 

situação para o empregado, ou mesmo nas interpretações das regras, deve-se 

sempre ser favorável ao empregado. 

Rogério Renzetti (2018, p.5) fortalece esta tese sobre a norma mais favorável, 

ele diz que se houver duas ou mais normas aplicáveis ao caso concreto se deve 

aplicar a mais favorável ao funcionário, e acrescenta independente da hierarquia 

da normas. Ele acrescenta que também deve ser utilizado este princípio se 

houver obscuridade ou omissão na aplicação da norma, e que este princípio é 

consagrado na sumula 202 do TST. 

Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço 
outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em 
acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o 
empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais 
benéfica. (SÚMULA 202, TST) 

Portanto, como apresentado por Delgado e Renzetti, o princípio da norma mais 

favorável determina que o operador do direito deve aplicar ou interpretar sempre 

a norma mais favorável ao empregado. 

2.3.3 PRINCÍPIO DA IMPERATIVIDADE DAS NORMAS TRABALHISTAS 

Segundo Rogério Renzetti (2018, p.12), este princípio determina que no Direito 

do Trabalho existem normas obrigatórias, que limitam a autonomia das partes 

da relação de trabalho. Desta forma, um acordo entre as partes não pode ir 

contra uma norma obrigatória do Direito do Trabalho. 

Delgado apresenta o princípio da imperatividade das normas trabalhistas 

reforçando esta tese do Renzetti: 

As regras justrabalhistas são, desse modo, essencialmente 
imperativas, não podendo, de maneira geral, ter sua regência 
contratual afastada pela simples manifestação de vontade das partes. 
(DELGADO, 2019, p. 236) 

Complementando: 

Para este princípio prevalece a restrição à autonomia da vontade no 
contrato trabalhista, em contraponto à diretriz civil de soberania das 
partes no ajuste das condições contratuais. Esta restrição é tida como 
instrumento assecuratório eficaz de garantias fundamentais ao 



trabalhador, em face do desequilíbrio de poderes inerente ao contrato 
de emprego. (DELGADO, 2019, p.237) 

Portanto, verifica-se que este princípio não permite que um acordo entre 

empregado e empregador vá contra uma norma obrigatória do Direito do 

Trabalho, visando assim, equilibrar essa relação. 

2.3.4 PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS 

Segundo Rogério Renzetti (2018), este princípio determina que os direitos 

trabalhistas não podem ser renunciados pelo empregado, não pode não querer 

ou trocar o direito trabalhista, em vista do caráter imperativo das normas 

trabalhistas. 

Maurício Godinho Delgado confirma essa vertente sobre este princípio ao dizer 

que: 

Ele traduz a inviabilidade técnico-jurídica de poder o empregado 
despojar-se, por sua simples manifestação de vontade, das vantagens 
e proteções que lhe asseguram a ordem jurídica e o contrato. 
(DELGADO, 2019, p. 237) 

Este princípio como visto determina que o direito trabalhista não pode ser 

renunciado, trocado ou afastado pelo empregado, interferindo não apenas em 

atos unilaterais, mas também em bilaterais, que seriam as trocas do direito entre 

o empregado e empregador. 

o princípio examinado vai além do simples ato unilateral, interferindo 
também nos atos bilaterais de disposição de direitos (transação, 
portanto). Para a ordem justrabalhista, não serão válidas quer a 
renúncia, quer a transação que importe objetivamente em prejuízo ao 
trabalhador. (DELGADO, 2019, p.237) 

Portanto, o princípio em questão, é mais um mecanismo de defesa para o 

empregado em face ao empregador, para que ele não seja lesado pelo seu 

patrão e tenha prejuízo na relação. 

2.3.5 PRINCÍPIO DA CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA 

Este é mais um princípio que tem como norte o princípio da proteção, visando o 

benefício do trabalhador. Segundo Renzetti (2018), este princípio incorpora as 

condições mais benéficas do contrato de trabalho e do regulamento da empresa 

definitivamente no contrato de trabalho, não podendo mais ser reduzida ou 

suprimida durante o curso do contrato. 

Gustavo Barbosa Garcia sobre este princípio comenta: 



O princípio da aplicação da norma mais favorável é no sentido de que, 
havendo diversas normas válidas incidentes sobre a relação de 
emprego, deve-se aplicar aquela mais benéfica ao trabalhador. Isso 
significa que, existindo mais de uma norma jurídica válida e vigente, 
aplicável a determinada situação, prevalece aquela mais favorável ao 
empregado, ainda que esta norma esteja em posição hierárquica 
formalmente inferior no sistema jurídico. (GARCIA, 2017, p. 57)  

Delgado apresenta este princípio como uma garantia de preservação durante o 

contrato de trabalho entre empresa e empregado, que sempre a cláusula mais 

vantajosa ao trabalhador vai ser mantida, o trabalhador assim não será lesado 

ou prejudicado no decorrer do seu contrato de trabalho: 

Este princípio importa na garantia de preservação, ao longo do 
contrato, da cláusula contratual mais vantajosa ao trabalhador, que se 
reveste do caráter de direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/88). 
Ademais, para o princípio, no contraponto entre dispositivos 
contratuais concorrentes, há de prevalecer aquele mais favorável ao 
empregado. (DELGADO, p. 238)  

Desta forma, conclui-se que este princípio visa preservar o trabalhador e seus 

direitos adquiridos, de forma que uma norma posterior não venha a prejudicá-lo. 

Além disto, se houver conflito de normas este princípio determina que seja 

aplicada a norma que não seja prejudicial ao empregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 RELAÇÃO DE EMPREGO 

Segundo Renzetti (2018, p.40) o conceito de relação de emprego se é obtido 

mediante a combinação dos artigos 2º e 3º da CLT, sendo que o artigo 2° da 

CLT apresenta o que seria o empregador, uma empresa individual ou coletiva 

que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e gere a 

prestação do serviço. E o artigo 3° da CLT aborda o que seria empregado, toda 

pessoa física que presta serviço não eventual a um empregador mediante um 

salário. Desta forma, Renzetti utiliza estes dois artigos para conceituar a relação 

de emprego, pois a base dela é o Empregado e o Empregador. 

Assim, Renzetti (2018, p. 41) conclui que relação de emprego se configura por 

uma prestação de um trabalho de natureza não eventual, por pessoa natural com 

pessoalidade, subordinação e de forma onerosa. 

Essa visão é complementada por Delgado que afirma que a relação de emprego, 

no ponto de vista técnico-jurídico, “é apenas uma das modalidades específicas 

de relação de trabalho juridicamente configuradas.” (DELGADO, p.334)  

A visão de Luciano Martinez a respeito sobre relação de emprego complementa: 

que o contrato é o vínculo de atributividade da relação jurídica, gerador, 
por isso, dos títulos legitimadores da posição dos sujeitos. Por essa 
razão, ao falar em “relação de emprego”, atinge-se, fatalmente, o 
“contrato de emprego”. Em outras palavras, “a ‘relação de emprego’ 
constitui o ato jurídico suficiente para provocar a objetivação das 
medidas tutelares que se contêm no direito do trabalho em vigor” 
(MARTINEZ, 2019, p. 53) 

Portanto, para Martinez, a relação de emprego está atrelada ao contrato de 

emprego, esta relação é um ato jurídico que “ativa” e legitima as medidas 

contidas no direito do trabalho. 

3.1 CRITÉRIOS PARA CARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO 

Para que ocorra uma relação de emprego, em um fenômeno sociojurídico, é 

necessário que sejam atendidos alguns critérios, sendo eles trabalho por pessoa 

física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. 

De fato, a relação empregatícia, enquanto fenômeno sociojurídico, 
resulta da síntese de um diversificado conjunto de fatores (ou 
elementos) reunidos em um dado contexto social ou interpessoal. 
Desse modo, o fenômeno sociojurídico da relação de emprego deriva 
da conjugação de certos elementos inarredáveis (elementos fático-
jurídicos), sem os quais não se configura a mencionada relação. 
(DELGADO, p.337) 



Luciano Martinez também reforça a necessidade de preencher requisitos para 

caracterizar uma relação de emprego: 

A relação de emprego é caracterizada pela necessária cumulação de 
alguns elementos. São, portanto, configuradores dessa especial 
relação a conjunção dos seguintes elementos: Pessoalidade, 
Onerosidade, Não Assunção (pelo prestador) dos Riscos da Atividade 
do Tomador de Serviços, Duração Contínua ou não Eventual, 
Subordinação (MARTINEZ, 2019, p.53) 

Portanto, para que se exista uma relação de emprego entre um Empregador e 

um empregado, é necessário que seja preenchidos esses cinco requisitos, sem 

nem se falar em relação de emprego se faltar algum destes. Estes são essenciais 

para determinar uma relação de emprego, e, portanto, serão esmiuçados 

adiante. 

3.1.1 PESSOA FÍSICA 

Renzetti (2018, p.41) afirma que o contrato de emprego exige que o empregado 

seja uma pessoa física em uma relação de emprego, não podendo ser aplicado 

uma relação de emprego se a função de empregado for ocupada por uma pessoa 

jurídica. 

Francisco Ferreira Neto corrobora com o que defende Renzetti, ao afirmar que  

Somente pode ser caracterizado como empregado o ser humano. A 
essência do Direito do Trabalho consiste na proteção e valoração da 
dignidade do ser humano. (FERREIRA NETO, 2019, p.373) 

Maurício Godinho Delgado de forma mais completa segue a mesma linha, 

defendendo também a necessidade de ser uma pessoa física para que se possa 

estar na figura de empregado na relação de emprego. 

A prestação de serviços que o Direito do Trabalho toma em 
consideração é aquela pactuada por uma pessoa física (ou natural). 
Os bens jurídicos (e mesmo éticos) tutelados pelo Direito do Trabalho 
(vida, saúde, integridade física e psíquica, segurança, igualdade em 
sentido substancial, bem estar, lazer, etc.) importam à pessoa física, 
não podendo, em grande parte, ser usufruídos por pessoas jurídicas. 
Assim, a figura do trabalhador há de ser, sempre, uma pessoa natural. 
(DELGADO, 2019, p.339)  

Desta forma, verifica-se que o primeiro requisito que deve ser atendido para estar 

numa relação de emprego na figura de EMPREGADO é ser uma pessoa FÍSICA. 



3.1.2 PESSOALIDADE 

Este é um elemento de certa forma vinculado à necessidade do Trabalho por 

pessoa Física, Godinho desvincula os dois ao dizer que “O fato de ser o trabalho 

prestado por pessoa física não significa, necessariamente, ser ele prestado com 

pessoalidade” (DELGADO, 2019, p. 339), portanto não é todo trabalho realizado 

por pessoa física que tem a pessoalidade como elemento. Para a relação de 

emprego é essencial que haja a Pessoalidade, o trabalho deve ser executado 

pela própria pessoa física titular da figura de EMPREGADO, não podendo ser 

substituído por outra pessoa nesta relação. 

É essencial à configuração da relação de emprego que a prestação do 
trabalho, pela pessoa natural, tenha efetivo caráter de infungibilidade, 
no que tange ao trabalhador. A relação jurídica pactuada — ou 
efetivamente cumprida — deve ser, desse modo, intuitu personae com 
respeito ao prestador de serviços, que não poderá, assim, fazer-se 
substituir intermitentemente por outro trabalhador ao longo da 
concretização dos serviços pactuados. (DELGADO, 2019, p.339)  

Renzetti (2018, p.41) compartilha dessa teoria, ao afirmar que o contrato de 

emprego é pessoal em relação ao empregado, sendo este contratado para 

prestar o serviço pessoalmente, não podendo ser substituído. Ele complementa 

dizendo que relação de emprego possui uma natureza intuitu personae do 

empregado em relação ao empregador, portanto, para o empregado, os 

contratos de emprego são considerados infungíveis. 

Luciano Martinez a respeito da Pessoalidade afirma: 

A contratação de um empregado leva em consideração todas as suas 
qualidades e aptidões pessoais. Por conta dessas características é que 
o empregador espera ver o empregado, e não outra pessoa por ele 
designada, realizando o serviço contratado. No conceito de 
“pessoalidade” existe, portanto, a ideia de intransferibilidade, ou seja, 
de que somente uma específica pessoa física, e nenhuma outra em 
seu lugar, pode prestar o serviço ajustado. Assim, toda vez que se 
verificar que, contratualmente, um trabalhador pode ser substituído por 
outro no exercício de suas atividades, não estará ali presente um 
contrato de emprego, mas sim ajuste contratual diverso. (MARTINEZ, 
2019, p.53) 

Desta forma, o que se conclui sobre a pessoalidade, levando em consideração 

a análise dos três autores, é que para haver a relação de emprego ela é de suma 

importância, o empregador contrata o empregado pois deseja ele fazendo o 

serviço, o funcionário é contratado levando em conta suas aptidões e qualidades 

como reforça Martinez, desta forma ele é contratado para aquele serviço e ele 



deve executar, por isto a pessoalidade é um elemento necessário para a relação 

de emprego. 

3.1.3 NÃO EVENTUALIDADE 

Um terceiro critério que precisa ser atendido para haver uma relação de emprego 

entre as partes é a Não eventualidade, este critério tem a ver com a habitualidade 

da prestação de serviço pelo empregado, de forma contínua. Gustavo Filipe 

Barbosa Garcia, além desta, dá outra visão a este critério. 

Trabalho não eventual, num primeiro enfoque, é aquele habitual, 
contínuo. Pode-se dizer, entretanto, que a não eventualidade significa 
a prestação de serviços ligados às atividades normais do empregador, 
ou seja, realizando serviços permanentemente necessários à atividade 
do empregador ou ao seu empreendimento. (GARCIA, 2017, p.91)  

Para complementar o critério de não eventualidade, Delgado defende que: 

...para que haja relação empregatícia é necessário que o trabalho 
prestado tenha caráter de permanência (ainda que por um curto 
período determinado), não se qualificando como trabalho esporádico. 
(DELGADO, 2019, p.341)  

Desta forma, conclui-se que para atender ao critério de não eventualidade é 

necessário que o empregado realize os serviços de forma contínua ao 

empregador, com dias e horas determinados para esta prestação. Além da 

necessidade de permanência no serviço para não o caracterizar como trabalho 

esporádico. 

3.1.4 ONEROSIDADE 

Outro critério necessário atender para ser classificado como relação de emprego 

é o da Onerosidade, este critério preconiza que o trabalhador executa o serviço 

em troca de uma contraprestação econômica. 

A onerosidade significa que os serviços prestados têm como 
contraprestação o recebimento da remuneração, não se tratando, 
assim, de trabalho gratuito. O empregado trabalha com o fim de 
receber salário, sendo este seu objetivo ao firmar o pacto laboral. 
(GARCIA, 2017, p.92) 

Delgado reforça esta necessidade ao afirmar que “A relação empregatícia é uma 

relação de essencial fundo econômico” (DELGADO, 2019, p. 345), portanto uma 

relação de emprego não pode se tratar de um trabalho voluntário, ela deve ter 

uma contraprestação econômica por parte do empregador pelos serviços do 

empregado. 



O trabalho, em regra, visa a subsistência humana, o homem trabalha para 

sobreviver, por necessidade, e esta necessidade nos dias de hoje está ligada ao 

dinheiro para se manter, desta forma a onerosidade é um elemento 

indispensável para caracterizar uma relação de emprego como afirma Martinez: 

Reiterando o quanto antes sustentado, todo contrato de trabalho é 
oneroso. Afirma-se isso porque para todo trabalho haverá sempre uma 
retribuição, ao contrário do que acontece com alguns negócios 
jurídicos de “atividade em sentido estrito”. (MARTINEZ, 2019, p. 53) 

Portanto, a luz da análise destes três autores, é essencial que haja onerosidade 

numa prestação de serviços para que consiga caracterizar uma relação de 

emprego, senão houver onerosidade a relação em questão não será de 

emprego, será alguma outra forma de prestação de serviços. 

3.1.5 SUBORDINAÇÃO 

E um último critério necessário ser atendido é o da Subordinação, este critério 

segundo Renzetti (2018, p.43) pode ser considerado o requisito mais importante 

para uma relação de emprego. E, segundo ele, a subordinação deste critério é 

uma subordinação jurídica, representando o poder empregatício do empregador, 

refletindo o poder de direção dele.  

Gustavo Filipe Barbosa Garcia seguindo a mesma linha do Renzetti, também 

considera este requisito como o mais importante, além do poder de direção do 

empregador. Ele complementa afirmando que o empregado deve seguir as 

orientações e determinações estabelecidas pelo empregador. 

A subordinação, considerado o requisito de maior relevância na 
caracterização da relação de emprego, significa que a prestação dos 
serviços é feita de forma dirigida pelo empregador, o qual exerce o 
poder de direção. O empregado, inserido na organização da atividade 
do empregador, deve seguir as suas determinações e orientações, 
estabelecidas dentro dos limites legais. (GARCIA, 2017, p. 91)  

Maurício Godinho Delgado conceitua a Subordinação da seguinte forma: 

A subordinação corresponde ao polo antitético e combinado do poder 
de direção existente no contexto da relação de emprego. Consiste, 
assim, na situação jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual 
o empregado compromete-se a acolher o poder de direção empresarial 
no modo de realização de sua prestação de serviços. (DELGADO, 
2019, p.349)  

Desta forma, em síntese, a subordinação está ligada a direção empresarial, de 

forma que o empregado envolvido na relação prestará o serviço da forma 



determinada pelo empregador dentro dos limites da lei. Portanto, este requisito 

determina uma espécie de obediência e submissão do empregado para com o 

serviço contratado por seu empregador. 

3.2 TEORIAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

Acerca da relação de emprego há duas teorias sobre a sua natureza 

jurídica. Sendo elas: a Teoria contratualista e a anticontratualista. Que 

serão apresentadas a seguir. 

3.2.1 TEORIA CONTRATUALISTA 

Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite (2017, p.151) quem defende a teoria 

contratualista sustenta que a relação de emprego tem natureza contratual, não 

havendo empregado ou empregador se estes não manifestarem livremente a 

vontade de exercer uma das duas posições. Além disto ele destaca que o 

contrato de trabalho já foi considerado um contrato de compra e venda, se 

baseando que o trabalho seria a mercadoria, se sujeitando a lei da oferta e da 

procura, e que o salário seria o preço. Tendo esta teoria início no direito romano. 

Os defensores das teorias contratualistas sustentam que a relação 
empregatícia é de natureza contratual, porquanto ninguém é 
empregado ou empregador se não manifestar livremente a sua vontade 
em tal sentido. A teoria contratualista tem origem no direito romano, 
que incluía o trabalho e a mão de obra entre as espécies de locação 
(locatio operis e locatio operarum).  
Posteriormente, o contrato de trabalho foi considerado um contrato de 
compra e venda, em virtude da concepção de que o trabalho era 
mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura, sendo o salário o preço 
dessa mercadoria. (BEZERRA LEITE, 2017, p. 151)  

Maurício Godinho Delgado (2019, p.358) afirma que os contratualistas foram 

pioneiros na busca pela explicação acerca da natureza jurídica da relação de 

emprego. 

Em sua primeira fase, tais correntes, como é natural, mantiveram-se 
profundamente aprisionadas por uma perspectiva civilista no exame do 
novo fenômeno, insistindo em assimilar a relação de emprego às 
figuras clássicas de contratos, típicas à teorização imperante no Direito 
Civil. (DELGADO, 2019, p.358) 

Delgado também afirma a necessidade do elemento vontade para a teoria 

contratualista, para afastar de um trabalho servil: 

A natureza jurídica contratual afirma-se por ser o elemento vontade 
essencial à configuração da relação de emprego. A presença da 
liberdade — e sua projeção na relação concreta, a vontade — é, a 
propósito, o elemento nuclear a separar o trabalho empregatício dos 



trabalhos servis e escravos, que lhe precederam na história das 
relações de produção ocidentais (DELGADO, 2019, p. 363) 

Portanto, o que a teoria contratualista preza é pela livre manifestação para que 

ocorra uma relação entre um empregado e um empregador, cada um tem que 

livremente expressar sua vontade para pertencer a alguma posição da relação. 

3.2.2 TEORIA ANTICONTRATUALISTA 

A teoria anticontratualista se baseia de forma que o vínculo existente entre 

empregado e empregador não tem que necessariamente estar explícito, não 

depende de um contrato. Segundo Bezerra Leite (2017, p.152) os 

anticontratualistas buscam fundamentar essa relação fora do âmbito do direito 

civil, onde o empregado é inserido no meio empresarial independente da sua 

vontade. Por este motivo, a ausência da vontade, os defensores desta teoria 

preferem utilizar a expressão relação de trabalho em detrimento de contrato de 

trabalho.  

Para os defensores das teorias anticontratualistas ou acontratualistas 
o vínculo que une empregado e empregador independe de contrato. 
Na verdade, os anticontratualistas buscam fundamentar a relação 
empregatícia fora dos âmbitos do direito civil, de índole liberal. O 
empregado, aqui, simplesmente se insere no contexto empresarial, 
independentemente de sua vontade, em face da natureza de ordem 
pública das normas que regem a relação entre empregado e 
empregador. 
Em decorrência da redução (e até da ausência) da manifestação livre 
da vontade do tomador e do prestador do trabalho subordinado tanto 
na formação quanto no desenvolvimento da relação empregatícia, os 
defensores das teorias anticontratualistas preferem a substituição da 
expressão contrato de trabalho por relação de trabalho. (BEZERRA 
LEITE, 2017, p.152) 

Delgado apresenta dentro da teoria anticontratualista a teoria da Relação de 

Trabalho, nesta teoria ele diz: 

— A teoria da relação de trabalho parte do princípio de que a vontade 
— e, desse modo, a liberdade — não cumprem papel significativo e 
necessário na constituição e desenvolvimento do vínculo de trabalho 
subordinado. A prestação material dos serviços, a prática de atos de 
emprego no mundo físico e social é que seriam a fonte das relações 
jurídicas de trabalho — e não a vontade das partes, em especial do 
obreiro. Em face dessa suposição — tida como comprovada pela 
experiência concreta das relações empregatícias —, semelhante teoria 
afasta a referência ao contrato (ajuste de vontades) como veio 
explicativo central da relação de emprego.  

Na esteira dessa tese, a relação empregatícia seria uma situação 
jurídica objetiva, cristalizada entre trabalhador e empregador, para a 
prestação de serviços subordinados, independentemente do ato ou 
causa de sua origem e deflagração (Mario de La Cueva). O simples 



fato da prestação de serviços seria o elemento essencial e gerador de 
direitos e obrigações na ordem jurídica. (DELGADO, 2019, p. 365) 

Diante disto, se conclui de que na teoria anticontratualista, mais precisamente a 

da Relação de Trabalho, a manifestação da vontade não é significativa, para a 

constituição do vínculo do trabalho é necessário apenas a prestação de serviço 

entre as partes. O simples fato da prestação de serviço gera o direito e obrigação 

jurídica, tendo assim uma relação entre as partes. 

3.3 EMPREGADO 

A posição de Empregado na relação de emprego é definida pelo artigo 3° da 

CLT, cujo qual prescreve: “Considera-se empregado toda pessoa física que 

prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 

deste e mediante salário.” (CLT, 1943) 

Francisco Ferreira Jorge Neto e Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante 

apresentam em seu livro de direito do trabalho o empregado como “a pessoa 

natural que presta serviços de natureza não eventual a empregador e sob a 

dependência deste e mediante salário”(FERREIRA NETO, 2019, p.373) e que 

“não deve haver distinções relativas à espécie de emprego e à condição de 

trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.”(FERREIRA 

NETO, 2019, p.373)  

Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2017, p.140) conceitua empregado, além de citar 

o artigo 3° da CLT, de “todo trabalhador que presta serviço ao empregador” e 

complementa citando os critérios necessários para ser considerado Empregado.  

Assim, cabe ressaltar que o empregado é sempre uma pessoa física 
ou natural, que presta serviços com subordinação (“dependência”), não 
eventualidade, onerosidade (prestação de serviço “mediante salário”) 
e pessoalidade... (GARCIA, 2017, p.140) 

De forma mais completa, porém seguindo a mesma linha, Delgado apresenta o 

que seria o Empregado em seu livro de Curso de Direito do Trabalho. 

Empregado é toda pessoa natural que contrate, tácita ou 
expressamente, a prestação de seus serviços a um tomador, a este 
efetuados com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e 
subordinação. (DELGADO, 2019, p.419)  

Desta forma, conclui-se que empregado será uma pessoa física que presta 

serviços de maneira não eventual a um tomador do seu serviço, o empregador, 



em troca do recebimento oneroso, do salário. Verifica-se também que a definição 

de Empregado é intimamente ligada aos critérios da relação de emprego. 

3.4 EMPREGADOR 

O empregador é o outro polo da relação de emprego, é aquele cujo qual contrata 

os serviços do Empregado, esta posição é definida pelo artigo 2° da CLT. 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, 
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e 
dirige a prestação pessoal de serviço. (CLT, 1943) 

Delgado analisa o conceito de Empregador com base no artigo 2° da CLT e o 

define como: 

Empregador define-se como a pessoa física, jurídica ou ente 
despersonificado que contrata a uma pessoa física a prestação de seus 
serviços, efetuados com pessoalidade, onerosidade, não 
eventualidade e sob sua subordinação. (DELGADO, 2019, p.492) 

Este mesmo autor, cita que a noção jurídica de empregador está essencialmente 

relacionada à de empregado, de forma que uma complementa a outra. 

A noção jurídica de empregador, como se percebe, é essencialmente 
relacional à de empregado: existindo esta última figura no vínculo 
laborativo pactuado por um tomador de serviços, este assumirá, 
automaticamente, o caráter de empregador na relação jurídica 
consubstanciada. (DELGADO, 2019, p.492) 

Para Delgado, o enunciado da CLT, que define empregador, é falho, pois para 

ele empregador não é a Empresa, sendo empregador a pessoa física, jurídica 

ou ente despersonificado titular da empresa ou estabelecimento. 

Na verdade, empregador não é a empresa — ente que não configura, 
obviamente, sujeito de direitos na ordem jurídica brasileira. 
Empregador será a pessoa física, jurídica ou ente despersonificado 
titular da empresa ou estabelecimento. (DELGADO, 2019, p.492) 

Luciano Martinez conceitua o empregador no contexto do contrato de emprego 

da seguinte forma: 

No contexto do contrato de emprego, o empregador aparece como 
sujeito concedente da oportunidade de trabalho. Ele pode materializar 
a forma de pessoa física, de pessoa jurídica (entes políticos, 
associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos 
políticos) ou até de ente despersonalizado, excepcionalmente 
autorizado a contratar (condomínios, massa falida, espólio, família 
etc.). Em qualquer circunstância, porém, o empregador assumirá os 
riscos da atividade desenvolvida e orientará o modo de execução das 
tarefas de que será destinatário. Como contrapartida pela execução 
dessas tarefas, o empregador oferecerá uma retribuição pecuniária 
intitulada salário, aqui identificado em sentido amplo. (MARTINEZ, 
2019, p.78) 



Portanto, a luz destas análises, verifica-se que Empregador é o que contrata os 

serviços do empregado, podendo ser uma pessoa física, pessoa jurídica ou um 

ente despersonalizado, oferecendo em troca dos serviços uma retribuição 

onerosa, o salário. Sendo que o empregador é “superior” ao empregado, gerando 

uma relação de subordinação, definindo como serão as formas do serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 OS APLICATIVOS 

Com as tecnologias e inovação ganhando cada vez mais espaço no mercado 

vão surgindo novas formas de trabalho, novas oportunidades para fugir do 

desemprego ou mesmo gerar uma renda extra. Desta forma, os aplicativos de 

entrega e de “carona” ganham novos adeptos e parceiros, sendo o UBER o mais 

conhecido nessa área, atuando em várias áreas, como entregas, delivery e 

transporte de pessoas. Para entendimento do funcionamento desta nova forma 

de trabalho neste capítulo será abordado um pouco sobre os aplicativos de 

entrega, de forma que no final se chegue a uma conclusão sobre o trabalho de 

forma mais lúcida. 

4.1 DA ORIGEM 

Para esta análise será utilizado o contexto histórico do UBER, o pioneiro, líder 

de mercado e mais conhecido mundialmente aplicativo de transportes. Sendo 

que hoje a UBER atua também nos ramos de entrega alimentícia por meio do 

UBER EATS. 

A história da UBER é narrada no próprio site da Empresa, sendo iniciado com 

uma ideia simples: poder pedir uma viagem de carro apenas utilizando o celular. 

Esta ideia surgiu em dezembro de 2008 quando: 

Em uma noite fria de inverno em Paris, Travis Kalanick e Garrett Camp 
não conseguiram encontrar um táxi. Foi assim que surgiu a ideia da 
Uber. (UBER, 2020) 

Em março de 2009, os dois desenvolveram um aplicativo, inicialmente lançado 

em San Francisco, para smartphone que solicitava viagens apenas com um 

toque. A primeira viagem, porém, só foi realizada mais de um ano depois, em 5 

de julho de 2010. Com o crescimento nos EUA, houve a primeira expansão 

internacional, ocorrendo na cidade em que surgiu a ideia, Paris em dezembro de 

2011. E desde então cresceu exponencialmente ate se tornar a potencia 

mundialmente conhecida de hoje, presente atualmente em 63 países, 

espalhados em mais de 700 cidades, com mais de 10 bilhões de viagens já 

realizadas e 3,9 milhões de motoristas parceiros. (UBER, 2020) 

A UBER tem como missão oferecer transporte prático e confiável para as 

pessoas, tendo como bases a segurança, respeito mútuo e qualidade. A 

empresa tem como política tolerância zero com qualquer discriminação. 



A missão da Uber é oferecer transporte confiável para as pessoas, em 
todos os lugares. Para isso, a companhia segue diretrizes como 
respeito mútuo, segurança e qualidade. Segundo dados da companhia, 
a política da Uber se baseia em "tolerância zero com qualquer tipo de 
discriminação". (UBER, 2020) 

O conceito e ideia da empresa UBER foi desde o início facilitar a forma com que 

as pessoas conseguem um transporte, sem precisar correr atrás de um taxi, com 

apenas um clique a pessoa tem um carro a disposição para ir aonde desejar. 

Além, da empresa, prezar pela segurança e qualidade, sempre com motoristas 

sendo avaliados e selecionados, a seguir será apresentado a forma com a qual 

é escolhido os motoristas que atuam no aplicativo de transporte. 

4.2 DO FUNCIONAMENTO 

O funcionamento do UBER é simples na área de transportes: 

Segundo DAVI CARVALHO MARTINS o UBER opera da seguinte 
forma: (i) compete-lhe escolher e selecionar os motoristas que podem 
aceder à aplicação informática, sem a qual não pode ser prestado o 
serviço; (ii) cabe-lhe obter e indicar os clientes disponíveis ao 
motorista, através de uma aplicação informática; (iii) o motorista deve 
fornecer os seus dados e disponibilizar uma viatura que não pode ter 
mais de 10 anos, podendo a empresa controlar a qualidade do serviço 
através da avaliação dos clientes (uma avaliação inferior a 4,6 estrelas 
pode levar ao cancelamento do acesso à plataforma informática); (iv) 
o preço da viagem é fixado pela empresa, a qual paga aos motoristas 
um valor previamente determinado; (v) os motoristas não devem 
receber gorjetas; (vi) a empresa pode fornecer o smartphone 
necessário para aceder à aplicação, salvo se o motorista tiver algum 
equipamento compatível; e (vii) o motorista não tem qualquer função 
de gestão que possa afetar a rentabilidade do negócio.” (apud 
OITAVEN et al., 2018, p. 17) 

Teoricamente, qualquer um que já tenha utilizado o aplicativo consegue entender 

basicamente como funciona o sistema. Tudo se inicia com a necessidade de 

alguém de chegar a algum lugar, para isto utiliza o aplicativo para encontrar um 

carro disponível com facilidade e apenas esperar no próprio local. Com isto, após 

marcar no aplicativo aonde deseja chegar, o aplicativo gera a corrida e a põe 

disponível para seus motoristas parceiros aceitarem, geralmente o que está mais 

perto do local. O motorista aceita e busca a pessoa, leva até o local desejado e 

finaliza a corrida, recebendo a contraprestação pelo serviço. O funcionamento 

do Uber é basicamente simples, o cliente define para onde vai e o motorista 

parceiro define se vai realizar aquela corrida ou não. 



4.3 DOS MOTORISTAS 

4.3.1 FORMA DE INGRESSO NO UBER 

Para se tornar um motorista colaborador da UBER é necessário que o candidato 

preencha alguns requisitos que são listados no próprio site do aplicativo. A UBER 

atrai seus candidatos oferecendo comodidade a eles, a possibilidade deles 

serem seus “próprios chefes”, fazerem seus horários, escolher qual viagem vai 

realizar e ganhar dinheiro por conta própria, apenas dirigindo seu próprio veículo. 

A Uber é uma ótima maneira de você se tornar seu próprio chefe e 
ganhar dinheiro dirigindo. A maioria das pessoas pode dirigir na 
plataforma Uber. (UBER, 2020) 

O ingresso na UBER é simples, para iniciar o candidato deve tirar foto da sua 

CNH e enviar para o aplicativo, não podendo ser permissão apenas CNH 

permanente. Com a CNH o aplicativo faz a avaliação das informações 

necessárias para verificar se o motorista é apto para exercer a função. Além 

disto, é necessário, que o motorista tenha em sua CNH a observação “Exerce 

atividade remunerada” e tenha um carro a disposição dentro dos requisitos 

mínimos do aplicativo. 

4.3.2 DIRETRIZES PARA OS MOTORISTAS 

Embora a UBER apresente aos candidatos a possibilidade de trabalhar para si 

mesmo, fazer seus próprios horários, controlar o quanto vai ganhar e sem ter 

que responder a ninguém, há algumas determinações que a empresa impõe 

mesmo que discretamente. 

Por exemplo, segundo o estudo, Empresas de Transporte, plataformas digitais e 

a relação de emprego do Ministério Público do Trabalho escrito por Juliana 

Oitaven, o aplicativo estimula os motoristas a aceitarem todas as corridas e 

permanecer o máximo de tempo possível trabalhando, o motorista tem liberdade 

para decidir a corrida que vai fazer, porém “A rejeição de viagens não rentáveis 

coloca em risco a continuidade do motorista no aplicativo, uma vez que a 

empresa pode suspendê-lo ou excluí-lo” (OITAVEN, p.18, 2018). Desta forma, 

ainda segundo o estudo, “os motoristas absorvem o risco de todas as corridas 

realizadas” (OITAVEN, p.18, 2018). 

O controle sobre os motoristas é elevado. Apesar de os trabalhadores 
serem remunerados apenas quando realizam viagens demandadas 



pelo aplicativo, a Uber mantém a coleta de informações dos motoristas 
mesmo quando não estão em uma corrida. A partir desses elementos, 
a empresa consegue delinear padrões de tráfego e alimentar o 
algoritmo de oferta e demanda que fixa o preço das viagens. 
A Uber iniciou o monitoramento dos movimentos dos motoristas que 
utilizam o aplicativo por meio dos telefones celulares, com o objetivo 
de identificar o comportamento dos trabalhadores e, nos casos em que 
entender necessário, tentar influenciar suas condutas. Trata-se de uma 
forma de promover controle de qualidade da prestação de serviço. 
(OITAVEN, 2018, p.20) 

Utilizando as informações do estudo do Ministério Público do Trabalho, 

Empresas de Transporte, plataformas digitais e a relação de emprego escrito por 

Juliana Oitaven, o que se verifica é que, embora a UBER se apresente para os 

motoristas como sem burocracia e trabalho por conta própria, há um determinado 

controle por cima do motorista, visando manter a qualidade do atendimento e 

que todos sejam atendidos. Os valores das corridas também não são definidos 

pelo condutor e sim pelo aplicativo, o que poderia ser mais uma demonstração 

de controle do aplicativo sobre o motorista, além da coleta de informações sobre 

o mesmo, cuja qual os usuários do aplicativo após o uso tem que avaliar como 

foi o motorista e isso é demonstrado para os próximos usuários. E, se o condutor 

ficar abaixo da nota 4,6 de um máximo 5, a empresa pode descredenciá-lo 

retirando-o da lista de motoristas da UBER.  

Esse sistema afeta diretamente o motorista, uma vez que se a média 
de suas avaliações ficar abaixo de 4,6, a empresa pode descredenciá-
lo do aplicativo. (OITAVEN, 2018, p.20) 

Estes são alguns exemplos do controle exercido pelo aplicativo sobre os 

motoristas, e que demonstram que o usuário, embora tenha autonomia, tem que 

seguir diretrizes e determinações do aplicativo, com a finalidade de manter a 

qualidade do atendimento para os usuários.  

 

 

 

 

 



5. ANÁLISE DOUTRINÁRIA E REALIDADE 

Como visto, para que seja reconhecida uma relação de emprego, e com isso 

surjam direitos, benefícios e obrigações, é necessário que se atendam os 

requisitos: pessoa física, onerosidade, subordinação, pessoalidade e não 

eventualidade. E diante desta incógnita, sem previsão no direito trabalhista, que 

é o trabalho de motoristas de aplicativos, alguns mestres em direito apresentam 

suas opiniões por meio de artigos, como aborda Tavares-Pereira no Empório do 

Direito: 

A questão chega à Justiça sob uma pergunta nada nova: qual a relação 

entre o prestador do serviço – o motorista do veículo – e o provedor da 

tecnologia de contato/organizador da captura de clientes? Para os 

motoristas, trata-se de uma relação de emprego. Para a UBER, não.  

Diante da pergunta desafiadora, surgem inúmeras respostas. Há os 
que entendem que a solução para o problema é PROIBIR, extirpando 
tais modelos de oferta de serviço da face da terra. E há outros que 
entendem que o reconhecimento do vínculo de emprego (típico, 
previsto na CLT, entre empregado e empregador) do motorista com a 
intermediadora/captadora de clientes resolve o problema. (TAVARES-
PEREIRA, 2017) 

Tavares-Pereira aborda inicialmente em seu artigo essa dúvida que surgiu no 

direito brasileiro com a chegada da UBER e desse novo modelo de trabalho, 

além das várias formas de interpretação que vem existindo sobre um mesmo 

tema. Ele continua abordando o assunto de forma que: 

Esta tentativa de enfiar o modelo uberista (que vai disseminar-se pela 
economia por diversos campos!) na camisa de força do "vínculo de 
emprego" parece-me, s.m.j, equivocada. Isso não defende ninguém, 
nem o consumidor, nem o trabalhador. É antievolutiva e retrógrada 
diante de uma evolução que já se fez. Os sistemas sociais não são 
sistemas triviais (Foerster). Eles diferenciam-se sempre que há algum 
avanço tecnológico indutor da evolução. E não há como evitar isso, é 
inexorável. (TAVARES-PEREIRA, 2017) 

Para ele, a atitude de alguns, tentando travar o modelo de trabalho 

apresentado pela UBER é um equívoco, se tratando de um retrocesso e uma 

barreira na evolução, pois o que se vê é uma tentativa de empurrar como 

relação de emprego mesmo que não apresente todos os requisitos. E por fim, 

Tavares-Pereira conclui: 

Cabe, portanto, aos teóricos do mundo do trabalho desvestir-se de 
antigos hábitos e olhares, abandonar as visões cômodas, porque 
costumeiras, mas inadequadas, e oferecer à ciência do Direito uma 
roupagem adequada para essa nova forma de organizar 
trabalho/exploração de trabalho: sem pessoalidade, com divisão dos 
riscos do empreendimento, sem continuidade, sem subordinação 
jurídica (talvez econômica!), com poder de mando apenas em relação 



à forma, para organizar. Para isso, é preciso aceitar que pode haver 
outras formas de relação de trabalho, além da típica relação de 
emprego, que também propiciem dignidade. (TAVARES-PEREIRA, 
2017) 

Para ele, o que deve ser feito é analisar de outra forma estas relações, não 

havendo como apenas falar que existe relação de emprego, pois para ele não 

são preenchidos todos requisitos. Devendo então, regulamentar esta nova forma 

de trabalho, que para ele não possui pessoalidade e continuidade, além de não 

haver uma subordinação jurídica, e deixa em aberto a possibilidade de ser uma 

subordinação econômica. Portanto, para ele esta é uma forma totalmente nova 

de relação de trabalho. 

Juliana Oitaven, no estudo “Empresas de transporte, plataformas digitais e a 

relação de emprego: um estudo do trabalho subordinado sob aplicativos”, 

apresenta sua visão sobre esta nova categoria. 

Existem autores que compreendem as relações de trabalho na 
economia de compartilhamento não se enquadrando dentro dos 
institutos trabalhistas, pois, ao mesmo tempo em que não há vínculo 
empregatício, não se verifica o trabalho autônomo. Haveria uma zona 
cinzenta que dificultaria a caracterização do trabalho em um sentido ou 
no outro, sendo que essa situação demandaria a criação de uma nova 
figura trabalhista que permitisse estabelecer de forma objetiva as 
diferenças do trabalho realizado na economia de compartilhamento 
com a relação de emprego e com os autônomos. (OITAVEN, 2018, 
p.21) 

Para ela, portanto, esta forma de trabalho não caracteriza uma relação de 

emprego, porém, nem tão pouco se caracteriza como um trabalho autônomo, 

havendo uma dificuldade sobre a caracterização dessa forma de trabalho. Pois, 

ao mesmo tempo que não preenche os requisitos para haver uma relação de 

emprego, ele não aparenta um trabalho autônomo pois tem diretrizes a seguir. 

No mesmo estudo, Juliana Oitaven apresenta uma outra ótica sobre uma 

possível criação de uma nova categoria de trabalho: 

Contudo, a necessidade em criar uma nova categoria de trabalhadores 
não é consensual. Um dos principais argumentos utilizados é que uma 
nova figura poderia dificultar ainda mais a análise da situação do 
trabalhador e de sua ligação com a empresa, ao invés de simplificar as 
questões relacionadas à classificação. Coloca-se que a zona cinzenta 
atualmente apontada – em que o trabalho realizado teria 
características de emprego e de autonomia –, seria deslocada para 
outro espaço, sem que seja possível classificar o trabalhador com 
clareza, o que manteria a judicialização dessas situações. (OITAVEN, 
2018, p.23) 



Ela apresenta que criar uma nova categoria de trabalhadores não é uma solução 

consensual, podendo gerar uma dificuldade em vez de ajudar a solucionar o 

problema. A dificuldade apresentada diz respeito quanto a complicação da 

análise, tirando a “simplicidade” que se é observada as relações de emprego 

atualmente, gerando um novo leque de opções e discussões, sem classificar o 

trabalhador com uma clareza.  

Juliana Oitaven também faz uma crítica a esta relação, citando esta como uma 

“aliança neofeudal”, sendo uma relação desequilibrada e dominada pelo 

aplicativo, apresentando uma falsa liberdade para o motorista. 

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. 
(OITAVEN, 2018, p.35) 

Rodrigo de Lacerda Carelli, um dos coordenadores do estudo junto a Juliana 

Oitaven, deu uma entrevista ao Sul21 onde comenta sobre a conclusão do 

estudo. Nesta entrevista ele afirma ser possível reconhecer os motoristas como 

empregados e que a legislação brasileira é avançada neste sentido, já 

contemplando até subordinação a distância ou por computador. 

É possível, sim, que esses trabalhadores sejam considerados como 
empregados. A legislação brasileira, por incrível que pareça, é 
avançada neste sentido. Temos um dispositivo que já prevê a presença 
da subordinação telemática ou algorítmica, por computador ou à 
distância. Isso já existe em nossa lei. (CARELLI, 2019) 

Rodrigo Carelli cita ainda que esta face de liberdade, do motorista ser seu próprio 

patrão e um empreendedor é fictício. Pois tudo já seria previamente calculado 

por algoritmos pelo aplicativo, controlando assim os ganhos do motorista. 

O espírito de empreendedor que aparece nas propagandas desses 
aplicativos é fictício. Em todas essas empresas, algoritmo já calcula 
quanto as pessoas vão receber por hora. Uma delas calcula que o 
trabalhador, em condições ótimas, por 44 horas semanais de trabalho, 
ele vai receber 1,2 salário mínimo. (CARELLI, 2019) 

Para ele, a lei brasileira não precisa inventar, apenas atualizar, visto que já se 

há na lei formas parecidas de trabalho, como a já citada subordinação por 

computador ou a distância. Segundo ele, a parte tecnológica não pode mascarar 



que a empresa se utiliza dos trabalhadores, e ela deve ser responsabilizada por 

eles. 

Então, a gente não precisa inventar muito. O que precisamos é 
conscientizar que essa atualização deve vir para o mundo da Justiça e 
para a vida das pessoas, de modo a entender que uma empresa que 
se utiliza de trabalhadores, mesmo que ela esteja por detrás de uma 
máscara tecnológica, ela é responsável pelos direitos desses 
trabalhadores. (CARELLI, 2019) 

Ele continua sua entrevista afirmando que a multidão está necessitando de 

emprego, e por isto acaba se disponibilizando para ser explorada, até mesmo 

investindo seu patrimônio para comprar um carro e consegui trabalhar. O 

trabalhador acaba tendo uma falsa ilusão de que quanto mais se esforçar e 

trabalhar mais ele vai ganhar, mas como dito por Rodrigo Carelli, tudo é 

calculado pelo aplicativo por algoritmos, e por este motivo vai ganhar sempre um 

valor em torno do calculado pelo aplicativo e não se enriquecer como tenta 

demonstrar as propagandas dos aplicativos. 

Há uma multidão que está aí disponível para ser explorada, para 
arrumar um trabalho, mesmo sem ter direitos. Investem parte do 
patrimônio que ainda tem em um automóvel, por exemplo, para 
trabalhar. O que eles não conseguem perceber é que, em verdade, 
estão financiando essa atividade econômica por um preço baixíssimo. 
E não tem jeito de “enriquecer” neste trabalho. (...)O trabalhador pode 
achar que ele é um empreendedor de si mesmo e quanto mais ele se 
esforçar, mais ele vai ganhar. Isso é uma ficção. Não vai conseguir, 
porque tudo isso já está calculado no algoritmo. (CARELLI, 2019) 

Um outro autor que faz uma análise crítica sobre este tema UBER e motoristas 

é Antonio Capuzzi, ele em seu artigo “MOTORISTAS DO UBER – 

EMPREGADOS OU AUTÔNOMOS? – ANÁLISE À LUZ DO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO” diz que “o termo uberização é um neologismo advindo 

do aplicativo UBER que se firma como uma tendência no estágio atual da 

economia” (CAPUZZI, 2017), sendo que para ele esta modalidade de fazer 

negócios vem provocando superações de hábitos arraigados na sociedade e na 

regulamentação do direito do Trabalho, pois este teve inicio bem antes da 

internet e não está preparado para a mesma. Segundo Capuzzi, esta quebra de 

paradigmas é denominada disruptura. Ele explica o termo disruptura da seguinte 

forma “o novo que gera novos negócios, novos mercados e, consequentemente, 

novos consumidores” (CAPUZZI, 2017), portanto este termo seria utilizado para 

a Uberização por conta de sua inovação, a UBER trouxe novos negócios, novas 

formas de consumo e abriu mercado. 



Partindo desta parte conceitual e conectando realmente com o direito do 

Trabalho, Capuzzi aponta que há um conflito jurídico a ser solucionado e este 

conflito passa “pelo enquadramento do prestador dos serviços em determinada 

categoria de trabalhadores” (CAPUZZI, 2017). Desta forma, para Capuzzi, este 

conflito enseja definir a natureza jurídica da relação existente entre UBER e o 

motorista prestador do serviço. 

Capuzzi lembra que este conflito jurídico não é uma particularidade do nosso 

país:  

Assim é que o UBER vem travando grandes batalhas jurídicas nos 
países em que atua, havendo manifestação da Comissão do Trabalho 
do Estado da Califórnia (EUA) no sentido de que os motoristas do 
UBER são empregados e não autônomos. (CAPUZZI, 2017) 

Portanto, esta discussão não é devido incapacidade de nosso ordenamento 

jurídico, o que ocorre é que a UBER realmente trouxe uma grande inovação, 

facilitou os meios e gerou uma nova forma de consumir e de trabalhar, o que se 

discute é até onde vai o limite dessa nova forma de trabalhar, quais os direitos 

do trabalhador e que categoria é esta, pois relação entre o aplicativo e o 

motorista existe e isto é inegável.  

Acerca disto, Capuzzi afirma que parte da doutrina considera que a criação de 

uma relação de trabalho especial é a forma mais apropriada para regulamentar 

e resolver este problema jurídico. E que não pode ser considerado um autônomo 

quem presta seu trabalho sem nenhum vislumbre de benefício como 

empreendedor. (CAPUZZI, 2017) E ele complementa este argumento 

apresentando as desigualdades entre UBER e motorista. 

Ademais, há nítida desigualdade entre o prestador dos serviços 
(motorista) e o detentor do real poder econômico (Uber), de forma que 
não se pode equiparar ambos, ainda que sob o argumento de liberdade 
individual de trabalho, conjugada com a valorização da iniciativa 
privada, pois, embora a plataforma “propague” a ideia de completa 
autonomia do trabalhador, certo é que nas sociedades 
contemporâneas existe forte contradição entre o princípio da igualdade 
e a experiência da desigualdade do prestador dos serviços, forte na 
ideia do individualismo. (CAPUZZI, 2017) 

Este argumento de Capuzzi é realmente correto, não há como argumentar que 

o motorista e o aplicativo estão em igualdade de condições na relação, não há 

equiparação entre os dois, há diferenças desde a capacidade, passando pelo 



poderio econômico e chegando até uma dependência do motorista para o 

aplicativo. 

Capuzzi continua sua análise sob o enfoque do que será necessário para a 

legislação que regulamentar esta relação. 

... a lei que regulamentar o ofício deve consagrar a autonomia dos 
trabalhadores, somente permitindo a ingerência empresarial nas 
instruções que forem estritamente necessárias ou imprescindíveis para 
a execução do labor. De igual forma, deve atentar para o livre exercício 
do ofício em várias plataformas, de modo que, entender contrariamente 
geraria a monopolização da mão-de-obra e dos próprios consumidores 
que seriam tolhidos na sua liberdade de escolha. A atenção do 
legislador também deve se voltar para a liberdade de horários de 
trabalho e duração da jornada, com a correspondente autonomia do 
trabalhador em sua fixação, assegurando a remuneração do serviço 
prestado, direito magno extraído da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (art. XXX.3, DUDH). Nesta ordem de ideias, também deve 
ser assegurado ao trabalhador a proteção contra eventual 
desemprego, por se tratar de um direito humano universal (art. XXIII.1, 
DUDH). Ainda, há de ser fixado um número máximo de horas 
laborativas em observância à higidez do meio ambiente, saúde e 
segurança no trabalho (art. 7º, XXII c/c art. 225, parágrafo 3º, da 
CRFB), mas não um número mínimo. Neste sentido, propugna o art. 
XXIV da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao prever que 
todo trabalhador tem direito à limitação razoável das horas de trabalho. 
(CAPUZZI, 2017) 

O autor desta forma, defende uma regulamentação que não traga danos a 

essência da plataforma, mas que também tenha mais razoabilidade para o 

motorista, evitando monopolização do negócio e protegendo a concorrência para 

que o consumidor tenha opções. Capuzzi defende bastante os interesses do 

motorista, para que este não seja, de certa forma, escravizado, porém também 

sugere que o motorista responda por danos “danos oriundos de negligência na 

prestação do serviço ao consumidor (art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor Brasileiro), bem como à marca e reputação da plataforma” 

(CAPUZZI, 2017). Ele lembra da necessidade de se estimular, aos motoristas, a 

previdência social, para que este seja em caso de acidente laboral ou por 

infortúnios de qualquer natureza. (CAPUZZI, 2017) 

Capuzzi defende esta regulamentação em seu artigo, bem como argumenta que 

isto não prejudicará a CLT, exemplificando até figuras semelhantes como os 

representantes comerciais e cooperados. 

Diante das análises doutrinárias, verifica-se que há uma incógnita na relação 

motorista e aplicativo, e que não há uma legislação que defina a situação dos 



motoristas de aplicativo, e que por este motivo vem ocorrendo várias ações 

judiciais por todo brasil, e várias decisões diferentes, cada um analisando e 

interpretando os mecanismos de uma forma, como será demonstrado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 JURISPRUDENCIAS A CERCA DA RELAÇÃO UBER E MOTORISTAS 

6.1 FAVORÁVEL AO MOTORISTA 

Com a indefinição legislativa, sem previsão legal sobre esta relação de trabalho, 

vem ocorrendo inúmeros processos iniciados pelos motoristas contra a UBER, 

tentando reconhecer a relação de emprego e com isso ter direito à 13°, aviso 

prévio, férias, FGTS e reconhecimento na carteira de trabalho. Aqui será 

apresentado um processo que deu ganho de causa para o motorista em relação 

ao reconhecimento de sua relação de emprego com a UBER, bem como os 

motivos que fizeram o Juiz dar esta sentença. 

O processo analisado será o 0011594-77.2017.5.15.0032, movimentado no 

Estado de São Paulo, com decisão do TRT da 15ª Região, com autor Junar 

Francisco de Abreu e o réu Uber do Brasil Tecnologia Ltda., a decisão é do Juiz 

Bruno da Costa Rodrigues.  

De acordo com o processo Junar Francisco de Abreu ajuizou a reclamação 

contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda. na data de 03/08/2017. Nos autos, o autor 

informa que foi admitido na plataforma no dia 20/01/2017, sem registro na CTPS, 

sendo desligado sem Justa Causa no dia 13/05/2017. Diante disto, ele postula o 

reconhecimento da relação de emprego e, portanto, a condenação da 

reclamada. A Uber segundo o processo sustenta que não existe relação de 

emprego por não existir subordinação e demais requisitos necessários. 

O juiz em sua decisão apresenta como argumento, para afastar o que a empresa 

alega, os termos e políticas que a própria apresenta aos motoristas e eles devem 

aceitar para trabalhar. Para o juiz, isso atestaria os requisitos da relação. 

Verifica-se, porém, que os próprios "Termos de uso", "Política de 
Privacidade, "Código de Conduta" e demais informações contidas no 
sítio eletrônico da empresa desmentem as afirmações da defesa 
quanto à ausência dos requisitos da relação de emprego. (BRUNO DA 
COSTA RODRIGUES, 2019) 

Além disto, o juiz também demonstra algumas constatações sobre a forma de 

trabalho do aplicativo. 

Como exemplo, sem muito esforço, constata-se que a Uber: - não 
permite ao usuário escolher o motorista; - não permite ao usuário 
escolher o veículo, pois estabelece opções genéricas definidas a seu 
arbítrio; - fixa o preço do transporte conforme seu arbítrio; - altera o 
preço a seu exclusivo arbítrio conforma cláusula contratual; - impõe o 
percentual (hoje de 20% a 25%) sobre o preço que ela própria fixa; - 



tem o poder de alterar o percentual conforme seu próprio arbítrio, tudo 
previsto em cláusula contratual; - controla os valores recebidos, pois o 
usuário paga para a Uber e esta efetua o pagamento ao motorista; - 
desconta, no pagamento em dinheiro, o percentual do valor a ser 
repassado no pagamento em cartão de crédito; - emite recibo em nome 
próprio e não há fornecimento de recibo pelo motorista; - controla 
eletronicamente todas viagens; - controla separadamente os cadastros 
de usuários e motoristas; - cria mecanismo para que não haja contato 
independente entre usuário e motorista, pois a troca de mensagens e 
telefonemas são realizados por intermédio da plataforma sem que um 
possa contatar o outro fora do ambiente da Uber (o número de telefone 
que aparece ao usuário não é o do motorista que entra em contato, 
mas um número da empresa Uber). - não permite ao motorista saber o 
destino da viagem quando a aceita, mas tão somente quando a inicia, 
ou seja, no momento em que o usuário entra no veículo; - impõe 
penalidades a usuários em nome próprio, como taxa de cancelamento 
e de espera, definindo ela própria os parâmetros; - impõe em contrato 
que todos os parâmetros são por ela definidos, que podem ser 
alterados a qualquer momento e que a simples utilização do aplicativo 
implica a aceitação dos novos parâmetros; - há controle da forma como 
o motorista dirige. (BRUNO DA COSTA RODRIGUES, 2019) 

Com estas contatações o Juiz tenta demonstrar a gerência que o aplicativo 

exerce sobre seus usuários, o tamanho controle que ele exerce, e o poder de 

decisão que o aplicativo tem. Para o juiz (BRUNO DA COSTA RODRIGUES, 

2019), isto demonstra que o aplicativo não é apenas um facilitador para o usuário 

e o motorista, e sim, uma “exploradora”, controlando uma atividade econômica 

digitalmente em proveito próprio.  

O juiz continua nas justificativas demonstrando o que para ele é um controle de 

admissão do aplicativo, por conta da necessidade de preencher os requisitos 

pré-determinados pela empresa. Ele contesta que não há pessoalidade: “Com 

efeito, a pessoalidade é inerente ao serviço prestado pela Uber como promessa 

de segurança ao seu consumidor e ao seu próprio negócio.” (citação), pois 

durante todo o cadastro se faz necessário a identificação do motorista. Ele cita 

também a particularidade do recibo, que para o cliente só sai em nome do 

aplicativo e não em nome do motorista. 

O que também chama muito a atenção (e se mostra muito 
representativo) é que o recibo ao usuário consumidor é fornecido pela 
Uber, em seu nome, e não pelo motorista. Não é possível, salvo melhor 
juízo, considerar como "autônomo" ou "independente" um motorista 
que sequer pode passar recibo de seu trabalho. (BRUNO DA COSTA 
RODRIGUES, 2019) 

O juiz lembra também do poder de punição que o aplicativo deixa claro se não 

forem cumpridas suas normas, “O exercício de poder disciplinar no sentido de 

punir os motoristas é notório e expressamente previsto em suas normas.” 



(BRUNO DA COSTA RODRIGUES, 2019). Portanto existe, segundo o juiz, uma 

hierarquia, o motorista responde a alguém, e suas atitudes podem expulsá-lo da 

plataforma. O juiz continua apresentando seus argumentos citando a 

onerosidade: 

Como já amplamente demonstrado, não há autonomia no trabalho, 
sendo que a onerosidade é patente, pois o pagamento é feito pela Uber 
conforme critério por ela definido, em razão de trajeto não escolhido 
pelo motorista e mediante controle financeiro total da empresa. 
(BRUNO DA COSTA RODRIGUES, 2019) 

A UBER controla o que o motorista vai receber, o critério de preço não é definido 

pelo motorista e uma taxa é repassada para o aplicativo. O controle financeiro, 

segundo o juiz, é total pela empresa. 

Se baseando nestes e em outros argumentos, como a estipulação de preço, 

controle do trabalho por GPS, punições, recibo em nome da empresa, e os 

termos que devem ser aceitos pelo motorista para atuar na plataforma, o Juiz 

chega a sua sentença de reconhecer o vínculo empregatício da data de início da 

entrada no aplicativo até a exclusão do motorista, bem como impôs o pagamento 

do aviso prévio indenizado, do 13° salário, das férias proporcionais com 1/3, 

FGTS com 40% e 10 mil reais como danos morais, além  da anotação na CTPS 

do motorista, desta forma, o juiz conclui favorável ao autor.  

6.2 FAVORÁVEL AO UBER 

A possibilidade de criar um precedente gera um risco para os aplicativos, no caso 

o UBER, visto que poderia desencadear uma onda de processos, diante disto, a 

UBER sempre que tem uma decisão desfavorável recorre para não correr este 

risco. Com isto, os processos acabam chegando ao TST e geralmente, nesta 

instancia, acabam tendo decisões favoráveis aos aplicativos. 

Um julgamento realizado no dia 05/02/2020, com embargante Marcio Vieira 

Jacob e embargada Uber do Brasil Tecnologia Ltda., pela Quinta Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho, sendo relator o ministro Breno Medeiros, o 

processo sob número RR-1000123.89.2017.5.02.0038, teve uma decisão 

favorável a empresa. 

O motorista Marcio Vieira Jacob alegava que trabalhou no aplicativo por um ano, 

entre julho de 2015 e junho de 2016. Ele pleiteava o registro na sua CTPS e os 

direitos decorrentes da relação. Inicialmente o juízo de 1° grau negou o vínculo, 



posteriormente o TRT da 2ª Região conclui que havia presente os requisitos que 

caracterizam uma relação de emprego.  

Diante disto, a UBER recorreu ao TST, e apresentou seus argumentos:  

No recurso de revista, a Uber sustentou que não atua como empresa 
de transporte, mas de exploração de plataforma tecnológica, em que 
os motoristas atuam como parceiros, numa economia compartilhada. 
Argumentou, ainda, que o motorista, ao contratar os serviços de 
intermediação digital, concordou com os termos e as condições 
propostos e que a relação mantida com todos os motoristas parceiros 
é uniforme. (MEDEIROS,2020) 

A UBER, como em todos processos que discutem sua relação com os motoristas, 

sustenta que não há os requisitos que comprovem sua relação de emprego, que sua 

função é ser parceira do motorista, intermediando o negócio, e facilitando para o 

motorista e cliente. Além, claro, de que o motorista tem a opção de aceitar ou não 

os termos propostos no cadastramento na plataforma. 

O relator do caso, o ministro Breno Medeiros, opina que não há subordinação no 

caso descrito:  

A ampla flexibilidade do trabalhador em determinar a rotina, os horários 
de trabalho, os locais em que deseja atuar e a quantidade de clientes 
que pretende atender por dia é incompatível com o reconhecimento da 
relação de emprego, que tem como pressuposto básico a 
subordinação. (MEDEIROS, 2020) 

Para ele, o motorista tem plena flexibilidade para determinar suas rotas, horários, 

local onde atuar, quantos clientes vai atender, isto tudo afastaria a subordinação 

segundo o relator. Ele também cita em seu voto a onerosidade, para ele a taxa que 

a empresa cobra é mínima e muito mais vantajosa para o motorista, indo contra por 

exemplo a opinião do juiz que deu causa favorável ao motorista como demonstrado 

anteriormente, “O rateio do valor do serviço em alto percentual a uma das partes 

evidencia vantagem remuneratória não condizente com o liame de 

emprego”.(MEDEIROS, 2020) 

A Quinta Turma do TST deu provimento ao recurso de forma unânime, afastando o 

reconhecimento da relação de emprego entre o motorista e o aplicativo. Eles 

reconhecem que não há os pressupostos que caracterizam uma relação de emprego 

que está presente no artigo 3° da CLT, porém, não significa que o trabalhador não 

deve ser protegido, para o presidente Douglas Alencar “É preciso que haja uma 

inovação legislativa urgente”. (ALENCAR, 2020) 



Informações apresentadas pelo TST, por meio da Secretaria de Comunicação 

Social.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 CONCLUSÃO 

O presente trabalho apresentou o que é uma relação de emprego, o que precisa 

para haver uma relação de emprego, o funcionamento dos aplicativos, bem como 

a forma de entrada neles, além de decisões favoráveis aos motoristas e ao 

aplicativo UBER. Diante deste trabalho, com luz da análise dos autores 

utilizados, das informações contidas sobre o aplicativo e das jurisprudências 

presentes, se conclui que para que seja reconhecida uma relação de emprego é 

necessário que se preencha 5 requisitos. O primeiro da Pessoa física, sendo que 

este está presente na relação Uber e motorista, o cargo de motorista é exercido 

apenas por pessoas físicas. O segundo é a Pessoalidade, este é comprovado 

na relação aplicativo motorista, para cadastro no mesmo é necessário que a 

pessoa coloque fotos e apenas ele pode utilizar aquele cadastro, até o carro fica 

cadastrado no motorista. 

O terceiro requisito é a necessidade da Onerosidade, que também fica 

comprovada, pois o motorista trabalha para em troca receber a contraprestação, 

o dinheiro pela corrida. Seguindo, é necessário haver A não eventualidade, um 

trabalho regular, e esta, a luz deste trabalho, se conclui que não está presente, 

pois o motorista tem liberdade para definir quando trabalhar, pode ser 

eventualmente, no horário que ele definir, de forma bem flexível, o que 

descaracteriza a não eventualidade. E por último, é necessário obedecer o 

requisito da subordinação, que também não fica caracterizada, o motorista 

realmente segue algumas diretrizes, porém ele não responde a ninguém pelo 

seu serviço, o que se vê nas diretrizes da UBER é apenas para manter o respeito 

entre o motorista e o usuário da corrida, como se um usuário cometer algo 

desrespeitoso contra o motorista e este denunciar, o usuário pode ser excluído 

da plataforma. Portanto, a exclusão não é exclusiva do motorista e só é feita 

mediante erro grave do motorista. 

Diante disto, conclui-se, que não há uma relação de emprego entre motorista e 

o aplicativo, não se encontram os 5 elementos que caracterizam uma relação de 

emprego na relação dos dois. Porém, há uma relação entre os dois, relação esta 

até o momento sem prescrição legal, e que se é necessária que seja 

regulamentada, para que não seja prejudicial para o motorista e nem para a 

empresa. O que ocorre na relação dos dois é uma nova forma de trabalho que 



nasceu junto da tecnologia, e não devemos retroceder e querer empurrar goela 

baixo como uma relação de emprego e sim nos prepararmos para estas novas 

relações sem prejudicar nenhuma das partes. 
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