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INTRODUÇÃO
Compartilhar bens e recursos com amigos, vizinhos e familiares constitui prática
ancestral. Porém, a partir de 2008, quando o mundo começava a viver uma grande
recessão econômica, surge a economia compartilhada como proposta para solucionar a
crise financeira do capitalismo, o hiperconsumo e suas consequências. Ela oferece
oportunidade de acessar bens e serviços a preços mais baixos, o que atrai o interesse do
consumidor. Possibilita a utilização mais eficiente dos bens e recursos, o que pode
contribuir com o meio ambiente. Em certas situações, pode proporcionar oportunidades
de ganhos financeiros na forma de complementação de renda. Por tudo isso, representa
um dos desdobramentos mais significativos do desenvolvimento socioeconômico global
da última década (FRENKEN, 2017).
Apesar da promessa de uma sociedade mais justa, sustentável e mais conectada, é
importante saber se as empresas associadas à economia compartilhada possuem
interesse real em promover mudanças estruturais na economia global no sentido de
melhorar a qualidade de vida das pessoas. O caso Uber, por exemplo, é emblemático. A
Uber desenvolveu uma plataforma digital que conecta os usuários aos prestadores de
serviço, a quem chama de parceiro. No entanto, esse modelo de organização de trabalho
tem suscitado debates e questionamentos na sociedade, que chegaram às instituições
públicas.
No Poder Judiciário, há discussões relacionadas à natureza do vínculo empregatício
entre motoristas e empresas de aplicativos de tecnologia, com decisões judiciais que,
por um lado, reconhecem o liame empregatício, por outro lado, negam-no, o que acaba
por gerar insegurança aos trabalhadores e aos empresários associados à economia
compartilhada. Por isso é importante analisar o funcionamento da plataforma Uber e
discutir a existência, ou não, da relação de emprego, com base em decisões judiciais
sobre o assunto.
Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, entre tantas ações legislativas, consta o Projeto
de Lei N° 713/2021, de autoria do Vereador Lindbergh Farias, que “Dispõe sobre o
preço mínimo a ser repassado aos motoristas cadastrados por operadoras de tecnologia
de transporte credenciadas – OTTCS no município e dá outras providências”. Segundo a
justificativa do autor, a proposta busca “dar garantias mínimas de segurança e
remuneração digna para quem trabalha para as operadoras”. A iniciativa expressa justa

preocupação com as condições de trabalho dos motoristas associados à plataforma
tecnológica. No entanto, compete privativamente à União legislar sobre direito do
trabalho, informática, transporte e trânsito. Além disso, o Supremo Tribunal Federal
considerou inconstitucional a edição de regulamento e exercício de fiscalização que, na
prática, inviabilize a atividade de transporte remunerado privado individual de
passageiros.
O presente estudo primeiro trata da economia compartilhada; no item 2, analisa-se o
fenômeno da “Uberização” e a potencial precarização do trabalho do motorista
associado a plataforma tecnológica; no item 3, destaca-se algumas decisões judiciais
que reconhecem o vínculo empregatício, bem como outras que o negam; no item 4, a
partir do Projeto de lei supramencionado, discute-se a decisão do STF que declarou
inconstitucionais leis que proíbem a atividade de transporte por motorista cadastrado em
aplicativo.
1. Economia compartilhada
A Economia Compartilhada pode ser definida como “um modelo econômico mediado
pela internet e baseado em compartilhamento, troca e aluguel de produtos e serviços,
que prioriza o acesso sobre a propriedade” (PALACIOS, et al 2021). Surge como
resposta

a

mudanças

comportamentais

que

passaram

a

valorizar

mais

o

desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental e social (SILVEIRA, et al
2016). Proporciona maior interação social na comunidade, novas experiências ao
consumidor, que pode economizar ou ganhar dinheiro. (SCHOR, 2014). Dessa forma,
pode-se afirmar que a economia compartilhada tem potencial para promover acesso
ampliado a bens e serviços.
No consumo baseado no compartilhamento, geralmente podemos acessar bens e
serviços a preços melhores do que as alternativas no mercado comum. No documento de
trabalho n° 001/20181, estudo realizado pelo Conselho administrativo de defesa
econômica (CADE), apontou-se que consumidores encontram maior variedade de
opções de consumo a preços mais baixos, bem como ofertantes têm acesso mais fácil e
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eficiente ao mercado de consumo e menor ociosidade para seus bens. Na opinião dos
autores, as inovações tecnológicas solucionaram algumas falhas de mercado presentes
no mercado de transporte individual de passageiros.
Botsman e Rogers (2011) defendem que a economia compartilhada cria oportunidade
para uma utilização muito mais eficiente dos bens e recursos, o que, por sua vez, resulta
em benefícios ambientais. Aquele bem que normalmente seria descartado e acumulado
no lixo se transforma em bem de uso para outra pessoa. Dessa forma, é possível reduzir
a geração de resíduos e incentivar o reaproveitamento de recursos por meio do
upcycling2.
Apesar disso, alguns autores fazem críticas ao modelo de economia compartilhada. Para
Morozov (2013), esse novo modelo de consumo baseado no compartilhamento na
verdade seria um tipo de “neoliberalismo de esteroides”, porque agrava os piores
excessos do sistema capitalista dominante: erosão do emprego em tempo integral,
desaparecimento dos benefícios de saúde e seguro, ataque aos sindicatos e
transformação dos trabalhadores em “empreendedores autônomos” sempre ativos que
devem pensar como marcas. Portanto, o autor defende que não existe interesse real em
reorientar a economia global para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que
existiria são efeitos estruturais sobre as desigualdades e condições básicas de trabalho
(MOROZOV, 2013).
No caso das plataformas tecnológicas associadas ao serviço de transporte individual de
passageiros, uma crítica pertinente diz respeito à sustentabilidade e mobilidade urbana.
Para Mckee (2017), os provedores e usuários são motivados sobretudo pelos ganhos
econômicos que podem auferir na negociação em plataformas de compartilhamento.
Nesse sentido, os benefícios ambientais e os ganhos de mobilidade podem ser bastante
limitados devido ao aumento da demanda provocada pelos preços mais baixos. O
Projeto de Lei 672/2021, de autoria do Poder Executivo municipal do Rio de Janeiro,
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que “Cria a taxa de fiscalização de transportes por aplicativos – TFTA e dá outras
providências”, busca justamente regulamentar a exploração da malha viária pelos
serviços de transporte individual privado remunerado de passageiros por meio de
aplicativos ou plataformas de comunicação em rede. Na justificativa, o autor afirma:
“Fato é que o maior volume de veículos repercute na conservação das vias e na
operação viária. Assim, é preciso esclarecer que a fiscalização da utilização
econômica anormal e intensiva desse ativo municipal deve garantir uma
contrapartida financeira revertida diretamente para a correta fiscalização do
serviço e investimentos em projetos de melhoria do tráfego e da mobilidade”.

Conforme mencionado, a economia compartilhada sugere a criação de sociedades mais
justas, sustentáveis e socialmente mais conectadas (SILVEIRA, et al 2016). Porém, no
caso da Uber, existem dúvidas se de fato ela seria socialmente mais justa; se diminuiria
a emissão de carbono e se promoveria mais transparência econômica. Por isso é
importante entender como funciona essa plataforma tecnológica, o modelo de trabalho
empregado pela empresa, especialmente as condições de trabalho do motorista que é
efetivamente quem realiza o serviço de transporte.
2. UBERIZAÇÃO
Geralmente, a economia compartilhada oferta oportunidades de ganhos financeiros na
modalidade de complementação de renda. No entanto, por causa do baixo desempenho
da economia brasileira e da falta de empregos no país, muitas pessoas encontraram nos
aplicativos de transporte sua principal fonte de renda (RIBEIRO, et al 2017). A escolha
por se tornar motorista “parceiro”, por aceitar os termos e condições da empresa, não
pode ser considerada apenas uma mera opção do motorista, mas resultado do contexto
socioeconômico que condiciona essas opções (FRANCO e FERRAZ, 2018). Nesta
seção, analisa-se o cadastro do motorista na plataforma, a campanha realizada pela Uber
por mais motoristas, e as formas de controle adotadas pela empresa.
Para se cadastrar na plataforma o motorista precisa apresentar a documentação
obrigatória, dispor do automóvel e do celular; ter internet móvel e todos meios para a
prestação do serviço. Precisa pagar taxa para incluir na Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) a observação para o exercício de atividade remunerada, além de custear o preço
do combustível, seguro, impostos, e manutenção do veículo3.
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O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que todo motorista que exerça atividade remunerada
com um veículo, seja o veículo dele ou de terceiros, tenha a EAR em sua CNH. É sempre bom repetir: a
EAR é obrigatória para todos aqueles que prestam serviços de transporte, seja pessoas, mercadorias ou
valores, para pessoas físicas ou jurídicas

Do lado da empresa, para atrair cada vez mais motoristas é praticada política de preços e
realizada campanhas publicitárias que enaltecem o empreendedorismo, a liberdade e a
cultura colaborativa. Recentemente, a Uber decidiu oferecer renda extra a quem indicar
novos motoristas para a plataforma – o ganho será pago aos poucos, conforme o
desempenho do novo motorista indicado. Só quando este completar 100 viagens, aquele
que indicou receberá o valor total. Para a empresa, não basta só atrair motoristas, é
necessária também uma política de incentivos para mantê-los ativos na plataforma4.
De forma mais explícita, a empresa oferece vantagens ao motorista que aceita corridas e
consegue boa avaliação. Primeiro, libera bônus para motoristas que realizarem a cada
semana um número mínimo de viagens, mantendo inalterados os indicadores de
aceitação e de cancelamento. Segundo, classifica como motorista UberX VIP “uma
categoria exclusiva para quem tem avaliação média superior a 4,8 (tanto geral quanto
nos últimos 2 meses) ”. Nesse programa, os motoristas parceiros são conectados aos
melhores usuários, além de ter acesso a benefícios especiais (UBER, 2021).
De forma menos explícita, segundo Scheiber (2017), a Uber usa a ciência
comportamental para atrair sutilmente mais força de trabalho, de maneira a maximizar
seu crescimento. Na reportagem do The New York Times, a autora explica que os
motoristas recebem alertas, por meio do aplicativo, com o objetivo de influenciá-los a
trabalharem mais, em determinados horários e em locais específicos, sem
necessariamente oferecer-lhes mais dinheiro. Por exemplo, quando um motorista está
prestes a desconectar da plataforma, a Uber envia antes alerta dizendo que está perto de
atingir seu objetivo, o que o faz frequentemente desistir dessa decisão.
A empresa usa o sistema de pontuação por estrelas para controlar a qualidade do serviço
prestado pelo motorista. Ela delega a função de “supervisão” do trabalho ao passageiro,
que pode dar uma nota ao motorista no final da corrida (FRANCO e FERRAZ, 2018). Ela
não omite dos motoristas a importância da nota, vejamos:
O ideal é que você sempre mantenha um ótimo padrão de atendimento aos
passageiros em todas as viagens, sempre ligando o ar-condicionado,
oferecendo balas e água e, principalmente, mantendo o carro sempre limpo e
aspirado por dentro. Dessa forma você conseguirá, sem dúvida alguma, manter
a sua nota acima de 4,6 (UBER, 2018).
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Há motoristas que se sentem vítimas do sistema de avaliação adotado pela plataforma
tecnológica (PACHECO; etet al, 2020). Os autores mostram que eles não encontram
forma de se defender de notas baixas, uma vez que a Uber não disponibiliza a origem da
nota, e na plataforma não há campo específico para defesa ou questionamento de notas.
Além disso, sentem-se pressionados pela Uber, porque notas baixas dadas pelos
passageiros podem resultar no bloqueio temporário ou definitivo da plataforma.
Além do controle de qualidade, controla-se a disponibilidade do motorista para realizar
corridas. No caso da taxa de cancelamento e aceitação, se o motorista recusar
solicitações consecutivas, pode ficar impedido por 48 horas de acessar o aplicativo e
receber corridas. Caso rejeite muitas corridas, pode ser desligado da plataforma de
forma definitiva. Recentemente em São Paulo foram desligados em torno de 15 mil
motoristas, segundo a empresa “porque os motoristas adotaram comportamentos que
prejudicam intencionalmente o funcionamento da plataforma e atrapalham outros
motoristas e usuários que apenas desejam gerar renda ou se deslocar”5.
O método do preço dinâmico adotado pela Uber constitui forma de gerenciar o processo
de trabalho dos motoristas (MODA, 2019). Para a empresa, preço dinâmico foi uma
metodologia de cálculo tarifário desenvolvida visando equilibrar a oferta e a demanda
pelo serviço. Às vezes, há muitas solicitações de viagem que não há carros suficientes
para atender à demanda, isso pode ocorrer por mau tempo, hora do rush e eventos
especiais. Em locais onde a demanda por corridas é maior, a Uber aumenta o valor
cobrado com o intuito de atrair mais motoristas para a região e diminuir o tempo de
espera para conseguir um carro. Este sistema é importante para garantir a qualidade do
serviço mediado pela empresa (UBER, 2021).
Apesar disso, na análise realizada por Franco e Ferraz (2018), observou-se que a tarifa
dinâmica não regula exatamente a oferta e demanda, mas sim promove uma estratégia
de “condução indireta”, redistribuindo motoristas pelas ruas da cidade onde os preços
estão mais altos, o que pode diminuir o tempo de espera em algumas regiões e aumentar
em outras6. Além disso, não é possível que o passageiro, o motorista ou mesmo o Poder
Público conheçam a exata fórmula do cálculo:
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Sobre a tarifa dinâmica, esclareceu o gerente-geral que o preço dinâmico era
ativado por um algoritmo, “o preço máximo e a vigência na cidade”
determinados pelos gerentes. Contudo, o gerente de operações informou que
uma de suas funções era desligar esse sistema em casos excepcionais, como
por exemplo, no dia das manifestações dos taxistas, para evitar que o preço
ficasse mais caro. Tais dados apontam que o preço cobrado não é diretamente
relacionado à demanda, afastando, mais uma vez, o modelo de negócios da
Uber de economia colaborativa (LEME, 2017, p. 84).

A empresa também controla de maneira unilateral o valor da corrida repassado aos
motoristas. Com a alta do preço dos combustíveis e do custo de manutenção de
veículos, existem situações em que a remuneração obtida mal cobre todos os custos,
principalmente nos casos em que foi necessário financiar ou alugar o veículo para
exercer a atividade (FRANCO; FERRAZ, 2018). Moda (2019) apresenta relatos em que
motoristas precisam trabalhar mais de 10 horas por dia, porém, considerando todas as
“contas existentes”, tem uma remuneração final muito pequena. O autor apresenta
também este relato:
A desvantagem que surgiu de fato, que me fez sair da Uber, foi a dificuldade
de equacionar as relações econômicas, já que eu estava gastando mais do que
ganhando. Para fazer a meta diária de 250 reais, eu tinha que trabalhar de 10 a
13 h, o que dava em média 350 reais e R$ 100 era o combustível. Então, ao
final de tudo eu tinha 250 líquidos diários. Só que esses 250 reais que
supostamente era líquido, eu não contabilizava o desgaste do carro, o pneu,
uma possível multa… tem outros custos que não estão implícitos quando você
faz a conta mais generalizada. Como são contas que você não tem todo dia,
quando ela chega, ela chega pesadona. Uma vez eu tive que trocar as molas, a
suspensão, e percebi que só para recuperar esse dinheiro eu teria que trabalhar
quatro dia direto. Então eu comecei a entender que não era uma vantagem
econômica como parecia no início. [...] Dai toda hora você compra uma água
ou um lanche e você vai gerando uma demanda econômica. Esses 250 vão
sendo diluídos durante o seu dia a dia (Paulo, Nov. de 2018).

Tais elementos parecem indicar que os motoristas, na prestação do serviço de
transporte, estão sujeitos ao controle da Uber. Eles precisam manter um padrão de
desempenho definido pela empresa e são incentivados a aceitar corridas. Caso rejeitem
muitas chamadas, podem ser desligados da plataforma de maneira temporária ou
definitiva. Além disso, estão sujeitos a política de preços, seja na forma da tarifa
dinâmica, seja na definição do valor repassado ao motorista.Nesse contexto Nesse
contexto, é fundamental saber como o Poder Judiciário tem enfrentado o tema da
uberização, se, com base nos elementos que constituem uma relação de emprego
motivações para os sistemas de regulamentação: regras de segurança pública, barreiras de entrada,
qualidade dos serviços e preços. Nesta última motivação o relatório aponta o seguinte: “os aplicativos de
transporte comercial em geral utilizam-se de algoritmos que identificam a situação instantânea de oferta e
demanda, tendo preços variáveis. Esse sistema de preço variável geraria uma incerteza de informação,
que precisaria ser corrigida por uma regulamentação”.

comum, existe decisão judicial que analise a existência de vínculo empregatício entre o
motorista e a Uber.
3. DECISÕES JUDICIAIS
Há vínculo de emprego entre motorista e a UBER?
Como foi mostrado na seção anterior, existe debate na sociedade sobre a situação de
trabalho dos motoristas associados a plataformas de tecnologia. Enquanto negócio
disruptivo que antagoniza interesses, suscitou conflitos que chegaram ao Poder
judiciário. Ainda não existe uma posição pacífica. Há quem considere que o motorista
não é empregado porque não há subordinação, principal característica do vínculo de
emprego. Há quem considere existir vínculo de emprego porque estão presentes, de
forma simultânea, os elementos fáticos-jurídicos: trabalho não eventual, prestado intuitu
personae (pessoalidade) por pessoa física, em situação de subordinação e com
onerosidade. Em recentes ações trabalhistas proposta no Brasil percebem-se decisões
favoráveis ao reconhecimento do vínculo, mas também decisões desfavoráveis, que
negam o vínculo. Diante desta situação, serão analisadas a seguir as decisões frente as
fundamentações utilizadas pelos magistrados.
Pessoalidade
A pessoalidade é o elemento que caracteriza a relação intuitu personae do contrato de
trabalho. Conforme ensina Maurício Godinho Delgado (2019):
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. Verificando-se a prática de substituição
intermitente – circunstância que torna impessoal e fungível a figura específica
do trabalhador enfocado –, descaracteriza-se a relação de emprego, por
ausência de seu segundo elemento fático-jurídico.

No Uber, antes de realizar corridas, o motorista precisa se cadastrar na plataforma
tecnológica, ocasião em que devem ser enviados documentos pessoais necessários para
aprovação: certificado de habilitação para exercer a função de condutor remunerado,
atestado de antecedentes e certidões “nada consta”. Para o juiz Márcio Toledo
Gonçalves, “o motorista é aquele que se cadastrou, individualizado e especificado frente
a outros tantos motoristas, que também trabalham para o aplicativo”. Não só o cadastro,
como as próprias regras de conduta do Uber proíbem o motorista de compartilhar ou
duplicar seu perfil, vejamos:

"Por vários motivos, incluindo questões de privacidade e segurança, proibimos
o compartilhamento de contas. Para usar a Plataforma da Uber, você precisa se
cadastrar e manter uma conta ativa. Não deixe que outra pessoa use sua conta e
nunca compartilhe seus dados pessoais usados nela, tais como, entre outros,
nome de usuário, senha e fotos pessoais, para acessar a Plataforma da Uber”
(UBER, 2021).

Para a Uber não há pessoalidade entre as partes, porque o aplicativo apenas “aciona o
motorista próximo para atender à demanda do usuário, sem que exista possibilidade de
escolha do profissional que irá realizar a prestação do serviço”. Entretanto, em voto no
processo contra o Uber (nº 1000123-89.2017.5.02.0038), a Relatora Dra. Beatriz de
Lima Pereira, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sustenta que:
“a pessoalidade, por seu turno, é inequívoca e confessada pelas demandadas.
Argumentam que um mesmo veículo pode ser utilizado por vários motoristas,
o que, a seu juízo, descaracterizaria a pessoalidade. Entretanto, admitem e
confessam que o motorista deve ser sempre cadastrado, do que resulta
conclusão em sentido diametralmente contrário, ou seja, o que importa é quem
está conduzindo o veículo”

Onerosidade
A onerosidade ocorre quando o empregado recebe do empregador remuneração, seja
salário fixo, comissões ou utilidades, cujo pagamento pode ser estabelecido por dia,
hora ou mês (LEITE, 2019). A empresa alegou que “o motorista a remunera pela
utilização da plataforma digital”. No entanto, para o juiz Márcio Toledo Gonçalves :
“toda a política de pagamento do serviço prestado, seja em relação ao preço
cobrado por quilometragem rodada e tempo de viagem, seja quanto às formas
de pagamento ou às promoções e descontos para usuários são conduzidas pela
empresa. Não era dada ao motorista a menor possibilidade de gerência do
negócio, situação que não ocorreria caso fosse o obreiro o responsável por
remunerar a ré”

A habitualidade (não eventualidade)
À primeira vista, não estaria presente na relação entre Uber e motorista, pois este pode
escolher quando acessar a plataforma e quando aceitar corridas. No entanto, a
habitualidade do serviço prestado pelos motoristas é um dos requisitos que causam
maior controvérsia nas decisões judiciais, vejamos duas posições opostas.
O Ministro Ives Granda Martins Filho afirmou na sua decisão que já existe “autonomia
ampla do motorista para escolher dia, horário e forma de trabalhar, podendo desligar o
aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma
vinculação a metas determinadas pelo Uber”. Ainda segundo o magistrado, “não cabe
ao Judiciário criar conceitos que não estão na lei para tentar encaixar novas relações de

trabalhos nos requisitos para o vínculo de emprego, como a habitualidade e a
subordinação jurídica”.
Holanda (2020) sustenta que, conforme a teoria dos fins do empreendimento, no vínculo
entre o Uber e seus motoristas, o elemento da habitualidade surge “quando o motorista
exerce a atividade de transporte com a ideia de permanência – ou, pelo menos, sem
determinar sua duração – vinculando-se à atividade fim da empresa”. Nesse sentido, o
juiz Márcio Toledo Gonçalves considerou que “a presença da habitualidade fica ainda
mais evidente sob o prisma da teoria dos fins do empreendimento que consagra não ser
eventual o trabalhador chamado a desenvolver seus misteres para os fins normais da
empresa”. Além disso, neste aspecto, vejamos como decidiu a juíza Ana Maria
Cavalcanti:
Na hipótese dos autos, os relatórios de corridas (f. 538 e seguintes) deixam
evidenciado que o autor trabalhava de forma não eventual, e
predominantemente no horário noturno, em praticamente todos os dias da
semana, durante todo o período declinado na exordial. Registre-se, por
oportuno, que o fato de o autor trabalhar em outra atividade, neste caso, por si
só, não teria o condão de elidir o reconhecimento da relação de emprego, eis
que, como é sabida, uma pessoa pode ter mais de um emprego. Logo,
totalmente inócua a juntada da carteira de trabalho do autor. (CAVALCANTI,
Ana Maria Espi-TRT-BH. RTOrd 0010635- 18.2017.5.03.0137- 03ª região).

Subordinação
A subordinação é o elemento mais marcante da relação de emprego. É a partir dela que
se constrói a noção de uma relação entre empregador e empregado, onde este dirige e
comanda a capacidade de trabalho daquele. Para Delgado (2019):
consiste na situação jurídica derivada do contrato de trabalho, na qual o
empregado acata o poder diretivo do empregador sobre o modo de prestação
do seu serviço. O trabalhador subordinado não toma as decisões sobre a forma
e a execução do trabalho. É uma subordinação do ponto de vista jurídico, não
tendo natureza econômica ou técnica.

Ocorre que esse conceito tem sido alterado ao longo das transformações no mundo do
trabalho. Com a evolução tecnológica, tornou-se necessário ressignificar o conceito de
subordinação jurídica. Denise Pires Fincano e Guilherme Wünsch, em estudo
doutrinário, propõe uma nova leitura do conceito de subordinação jurídica:
É a partir dessa leitura que se sugere a ressignificação do conceito de
subordinação jurídica, pois na maioria das (novas) formas de trabalho
tecnológico, não há mais controle de horários, ordens dirigidas diretamente ao
empregado ou mesmo a cobrança de uma disciplina rígida e constante. É
preciso considerar que os meios telemáticos de comando, controle e supervisão
são válidos e eficazes para fins de subordinação. O conceito clássico de
subordinação, então, já é insuficiente para identificar, dentre as diversas formas
de prestação de serviços, qual deverá ser tutelada pelo Direito do Trabalho. (..)

será dita "subordinação algorítmica" aquela em que o controle do trabalho é
definido por uma sequência lógica, finita e definida de instruções e se
desenrola via ferramentas tecnológicas, tais como aplicativos. (FINCANO;
WUNSCH, 2020)

Nesse sentido, foi deferida pela 80° Vara do Trabalho do Rio de Janeiro a pedido do
motorista uma perícia técnica no algoritmo da Uber, para contribuir com o exame dos
elementos caracterizadores da suposta relação de emprego. A intenção é identificar “as
condições nas quais ocorria a distribuição de chamadas, a definição dos valores, as
restrições e preferências com base na avaliação, a frequência das corridas e o conteúdo
das comunicações entre a plataforma e os motoristas”7. O ministro Douglas Alencar, do
TST, concedeu liminar para suspender a produção de prova pericial no algoritmo usado
pela Uber, em uma ação na qual um motorista busca o reconhecimento do vínculo de
emprego. Segundo a decisão, a perícia deve ser suspensa até que o TST julgue um
recurso da Uber com o mesmo objeto.
O Ministro Delgado afirma que o Brasil é um dos poucos países do mundo que já têm
legislação que se aplica "como uma luva" a casos de "uberização". Para o jurista, tratase do parágrafo único do artigo 6° da CLT, vejamos:
Art. 6º - Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do
empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância,
desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.
(Redação dada pela Lei nº 12.551, de 2011) Parágrafo único. Os meios
telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam,
para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando,
controle e supervisão do trabalho alheio. (Incluído pela Lei nº 12.551, de
2011).

Ele entendeu no voto que a subordinação ficou demonstrada, pois “no sistema uberizado
há ordens e diretrizes claras e objetivas que devem ser seguidas, havendo um poder
diretivo exercido com muita eficiência"8.
Ives Gandra pensa diferente. Segundo o magistrado, o estabelecimento de regras de
procedimento na execução dos serviços não se confunde com o poder diretivo do
empregador, não tendo o condão de caracterizar a subordinação jurídica. Para ele o que
existe é “a necessidade de observância de cláusulas contratuais com as correspondentes
sanções no caso de descumprimento, para que se preserve a confiabilidade e a
manutenção do aplicativo no mercado concorrencial”. Essa relação inclusive
7

https://editorajc.com.br/ministro-do-tst-suspende-pericia-tecnica-em-algoritmo-da-uber/
https://www.conjur.com.br/2020-dez-02/relator-processo-tst-defende-vinculo-entremotoristauber#:~:text=O%20ministro%20afirmou%20que%20o,a%20casos%20de%20%22uberiza%C3
%A7%C3%A3o%22.
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encontrariaria respaldo nos princípios constitucionais da livre-iniciativa e da livre
concorrência (art. 1º, IV, c/c art. 170, III, da CF), que garantem o “desenvolvimento
econômico-produtivo livre”.
Continua o magistrado, quanto ao fato de os valores serem previamente definidos pela
empresa provedora do aplicativo, anota-se que:
“os percentuais fixados pela Uber entre 75% e 80% do preço pago pelo usuário
são superiores ao que o Tribunal Superior do Trabalho vem admitindo como
suficientes a caracterizar a relação de parceria entre os envolvidos, não sendo
condizente com o liame empregatício as altas alíquotas recebidas pelos
profissionais”.

Nesta seção, procurou-se mostrar decisões judiciais que consideram a existência, ou
não, do vínculo empregatício entre a empresa Uber e o motorista. Não existe posição
pacífica. Alguns magistrados entendem que o motorista é empregado, porque estão
presentes os elementos que constituem uma relação de emprego, outros consideram
inexistente essa relação, especialmente por inexistir subordinação entre a Uber e o
motorista. Esse debate está aberto! Nesse sentido, é absolutamente legítimo que essa
importante discussão seja feita também no Poder Legislativo. Faz parte da competência
dos Vereadores propor iniciativas legislativas que contribuam para aprimorar o
funcionamento do mercado e, dessa forma, promover o desenvolvimento econômico e
social.
4. PROJETO DE LEI 713/20219
Para enfrentar a Uberização, o Vereador Lindbergh Farias apresentou Projeto de Lei N°
713/2021 que “Dispõe sobre o preço mínimo a ser repassado aos motoristas cadastrados
por operadoras de tecnologia de transporte credenciadas – OTTCS no município e dá
outras providências”. Na justificativa do projeto, o Parlamentar propõe a seguinte
discussão:
“a proposição parte do princípio que regulamentar não é proibir, mas sim
tornar as relações de capital x trabalho menos desigual; é criar obrigações
também para os aplicativos; é dar garantias mínimas de segurança e
remuneração digna para quem trabalha para as operadoras. Somente a
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O Projeto de Lei 713/2021 em análise foi objeto de informação técnico-jurídico da Consultoria e
Assessoramento Legislativo. Na informação n° 706/2021, recomenda-se observar o art. 170, inciso II e IV
da Constituição Federal; o art. 11-A e 11-B da Lei n° 12.587 de 2012 e, por fim, o art. 2°, inciso III, da
Lei n° 13.874 de 2019. Em relação à competência, a Constituição Federal estabelece que compete
privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, informática, trânsito e transporte.

regulamentação
da
prática
da
atividade
pode:
1. garantir segurança jurídica contra abusos e arbitrariedades, dando
transparência às políticas de remuneração, bloqueio e suspensão; 2. garantir
reajustes periódicos; 3. limite das taxas de serviço e mais segurança; 4. conter,
por exemplo, que as operadoras insistam em tipos de viagens extenuantes e
inseguras, onde na maioria dos casos pagam ultrajantes R$ 0,70 (setenta
centavos) por quilômetro rodado”.

O projeto expressa justa preocupação com as condições de trabalho dos motoristas
associados às plataformas tecnológicas. A Constituição Federal estabelece no art. 170
que a valorização do trabalho humano deve se dar conjuntamente com o princípio da
livre-iniciativa. Nesse sentido, a liberdade dos agentes econômicos para atuarem no
mercado deve ser exercitada de forma que valorize o trabalho humano. Conforme
ensina Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “o princípio da liberdade de contratação
limita-se pela aplicação dos princípios de valorização do trabalho e da harmonia e da
solidariedade entre as categorias sociais de produção”.
Em que pese o valor social da iniciativa, compete privativamente à União legislar sobre
direito do trabalho, informática, transporte e trânsito. Além disso, no julgamento que
analisava a Lei n° 16.279/2015, o STF considerou inconstitucional a proibição da
atividade de transporte remunerado individual por motorista cadastrados em aplicativos
por violar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência10. Considerou
igualmente inconstitucional a edição de regulamento e exercício de fiscalização que, na
prática, inviabilize a atividade. Para o Ministro Barroso, “a competência que os
municípios receberam da lei para regulamentar e fiscalizar essa atividade não pode ser
uma competência exercitada para, de maneira sub-reptícia ou implícita, interditar, na
prática, a prestação desse serviço”.
A Lei federal nº 13.640/2018, que modificou a lei da mobilidade urbana, estabeleceu os
parâmetros para a prestação do serviço de transporte remunerado privado individual ao
estabelecer: o dever de cobrança de tributos pela prestação de serviços; a contratação de
seguro de acidentes pessoais e passageiros e do seguro obrigatório – DPVAT; a
inscrição do motorista como contribuinte individual do INSS; a exigência de habilitação
para dirigir; o atendimento pelo veículo dos requisitos de idade e característica da
autoridade de trânsito e do Poder Público; manutenção do Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo; apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais.
10

O STF não tratou nessa decisão do fenômeno da uberização. Apesar disso, considerou que a proibição
ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é
inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência

O voto do Ministro Barroso explicita que esses comandos tratam exclusivamente de
“regulação da qualidade e da informação” e a Lei Federal nº 13.640/2018 não admite a
criação de barreiras de entrada e o controle de preços para o transporte remunerado
privado individual por aplicativo. Nesse sentido, ele sustenta que:
“o objetivo da lei federal é precisamente não reproduzir o cenário de violação
à concorrência e à livre iniciativa que até então marcava este mercado de
transporte individual de passageiros. Portanto, a regulamentação e fiscalização
confiadas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar este
padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal”.

O Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por
motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua
competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado
individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem
contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22,
XI)”,

Apesar do valor social da proposta, da justa preocupação com as condições de trabalho
dos motoristas associados às plataformas tecnológicas, compete privativamente à União
legislar sobre direito do trabalho, informática, transportes e trânsito. Além disso, o STF
considerou inconstitucional a edição de regulamento e exercício de fiscalização que, na
prática, inviabilize a atividade de transporte privado individual de passageiros. Apesar
dessa limitação, a atividade de transporte privado individual de passageiros e as
condições de trabalho do motorista cadastrado no aplicativo merecem ser discutidas em
debate público no âmbito da Câmara Municipal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo procurou, após tratar do fenômeno da economia compartilhada,
mostrar quais são as condições de trabalho dos motoristas vinculados a plataformas de
tecnologia. A empresa Uber controla a atividade do motorista quando se aproveita do
sistema de notas dadas pelos passageiros. Ela promove campanha por mais motoristas,
que são incentivados a aceitar corridas. Além disso, utiliza o método do preço dinâmico
e a definição do valor tarifa para gerenciar o processo de trabalho dos motoristas. Esse
debate sobre o trabalho em plataformas tecnológicas no contexto de revolução digital
suscitou conflitos trabalhistas que chegaram ao Poder Judiciário.
Por um lado, existem decisões judiciais que reconhecem a existência de vínculo
empregatício entre o motorista e a Uber, porque, na avaliação dos magistrados, estão
presentes os elementos que caracterizam a relação de emprego: trabalho não eventual,

prestado por pessoa física, em situação de subordinação e com onerosidade. Por outro
lado, há quem considere que o motorista não é empregado porque nessa relação não
existe subordinação. O Poder Judiciário foi provocado a se manifestar sobre a
uberização, mas essa discussão também pertence ao Poder Legislativo.
Nesse sentido, a discussão proposta pelo Vereador Lindbergh Farias, por meio do
Projeto de Lei 713/2021, contribui para dar maior visibilidade ao fenômeno da
uberização. Como mencionado na justificativa, trata-se de “dar garantias mínimas de
segurança e remuneração digna para quem trabalha para as operadoras”. Apesar das
limitações para legislar sobre esse assunto no âmbito municipal, é fundamental ampliar
o debate sobre o fenômeno da uberização. Com mais debate público, com mais
contribuições dos atores envolvidos, será possível aprimorar a legislação, promover o
desenvolvimento econômico e assegurar a todos existência digna.
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