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RESUMO 

 

 Esta pesquisa tem como objetivo analisar as características da relação jurídica existente entre 

os motoristas de aplicativos de transporte individual de passageiros com as empresas que 

possuem a propriedade dos mencionados aplicativos, quais sejam, Uber, 99, Lyft, Cabify, 

dentre outras, com o fim de concluir se a mencionada relação é de emprego, o que traria 

diversas consequências no mundo jurídico aos participantes de tal relação, bem como para os 

consumidores (passageiros) dos supracitados aplicativos.  Para se chegar a tal finalidade, 

serão analisadas obras doutrinárias, bem como jurisprudências de tribunais pátrios e 

estrangeiros, buscando-se expor resultados conclusivos acerca do presente estudo. Ademais, 

será apresentada a forma como os aplicativos de transporte de passageiros são utilizados. 

 

Palavras-chave: Motorista de aplicativo. Relação Jurídica. Uber. 

 

 

 

 

THE PROBLEM OF LABOR LEGAL NATURE IN UBERIZATION 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the characteristics of the legal relationship between the drivers 

of individual passenger transport applications  and companies that own these applications, 

like Uber, 99, Lyft, Cabify, among others, in order to conclude if these relationship is of 

employment, which would bring several consequences in the legal world to the participants 

of such relationship, as well as to the consumers (passengers) of the mentioned applications. 

To achieve this purpose, doctrinal works will be analyzed, as well as jurisprudence of 

national and foreign courts, seeking to present conclusive results about the present study. In 

addition, it will present how passenger transport applications are used. 

 

Keywords: Driver of transport applications. Legal Relationship. Uber. 

  

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde os seus primórdios, tanto a espécie humana, quanto as suas ferramentas 

evoluíram, no decorrer do tempo, com o fim de facilitar a vida dos seres humanos, 

destacando-se a criação do primeiro aparelho telefônico, a descoberta da energia elétrica, 

dentre outros. 

Neste sentido, nos dias atuais, as principais ferramentas criadas para aperfeiçoar as 

atividades das pessoas estão relacionadas com a tecnologia, notadamente, ligada aos 

smartphones, computadores e seus aplicativos. 

Com isso, um dos modelos de aplicativos que mais vem ganhando destaque, em todo 

o mundo, é aquele voltado para o transporte de passageiros, destacando-se o Uber, em escala 

mundial; o Cabify, com abrangência na América Latina, em Portugal e na Espanha, que é o 

seu país de origem; o Lyft, que possui usuários nos Estados Unidos e no Canadá, bem como o 

aplicativo brasileiro 99, anteriormente conhecido como “99 Táxi”. 

Os aplicativos supracitados fornecem mais qualidade de vida aos seus usuários, uma 

vez que são meios mais baratos e práticos de locomoção, ainda mais em comparação ao 

serviço de táxi, que, em alguns casos, é mais caro e apresenta menos qualidade do que as 

opções de transportes por meio dos aplicativos acima aludidas. 

Ademais, em razão do acima exposto, muitos trabalhadores que tiveram a sua 

atividade afetada negativamente pelos aplicativos de transportes, como taxistas e moto 

taxistas, insurgiram-se, nos últimos tempos, contra tais serviços, o que levou à criação de 

regulamentações para o uso dos aplicativos de transporte em algumas cidades brasileiras, 

como em Fortaleza/CE, onde houve a edição da Lei n.º 10.553/16, que proibia o uso de carros 

particulares, cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte remunerado individual de 

pessoas e em São Paulo/SP, onde houve a edição da Lei Municipal n.º 16.279/15, que proibiu 

o transporte por meio de motoristas de aplicativos na capital paulista. 

Entretanto, as duas supracitadas leis foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo 

Tribunal Federal, nos julgamentos do Recurso Extraordinário (RE) n.º 1.054.110 e da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 449, havendo 

unanimidade entre os ministros da Suprema Corte no entendimento de que tais leis violam os 

princípios constitucionais da livre concorrência e da livre iniciativa. 

Não obstante, as discussões sobre diversos pontos relacionados aos aplicativos de 

transporte estão se tornando cada vez mais comuns no Poder Judiciário brasileiro e em 



âmbito internacional, como ocorreu nos Estados Unidos e no Reino Unido, notadamente em 

relação a eventuais direitos trabalhistas que os motoristas, que utilizam tais aplicativos para 

auferir lucro, podem vir a ter em relação às empresas que gerenciam os softwares em tela. 

Assim, salienta-se que é esse o cerne do presente trabalho, qual seja, apresentar os 

problemas da natureza jurídica trabalhista na “Uberização” e as suas consequências no 

mundo jurídico. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 FUNCIONALIDADE DOS APLICATIVOS 

  

Para melhor elucidação das questões pertinentes à pesquisa, é necessário tecer 

considerações sobre a funcionalidade dos aplicativos de transporte de passageiros. Neste 

sentido, salienta-se que tais aplicativos possuem, basicamente, a mesma forma de 

funcionalidade. 

Por parte dos usuários, é fundamental que realizem a criação de uma conta no 

aplicativo. Adiante, o passageiro deve selecionar qual o seu destino e aguardar que o 

aplicativo selecione um motorista disponível para realizar a viagem. Por fim, caso não tenha 

sido realizado anteriormente, o passageiro realiza o pagamento pela viagem, sendo que a 

quantia é fixada no momento em que o passageiro seleciona o trajeto. 

Por parte dos motoristas, é imprescindível enviar cópias de alguns documentos 

pessoais do próprio motorista, bem como do veículo que será utilizado por ele, como a 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV). 

 

 

2.2 RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

 Para melhor análise, compreensão e discussão do presente trabalho, é primordial que 

sejam tecidos esclarecimentos e considerações sobre a relação de emprego e a relação de 

trabalho. 

Nesse contexto, há de se destacar que a relação de trabalho é o vínculo jurídico 

genérico pelo qual uma pessoa presta serviços a outrem, já a relação de emprego é uma 

espécie de relação de trabalho. 



A relação de trabalho tem caráter genérico e se refere a todas as relações jurídicas 

caracterizadas por terem sua prestação essencial retratada em uma obrigação de fazer 

consubstanciada em trabalho humano. A relação de trabalho é relativa a toda modalidade de 

contratação de trabalho humano admissível nos dias atuais, englobando trabalho autônomo, 

trabalho eventual, trabalho avulso e diversas outras, como, até mesmo, o trabalho de estágio.  

Por seu turno, a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho, que se 

fundamenta no nexo entre empregador e empregado, caracterizado pela prestação pessoal de 

serviços, de forma não eventual e subordinada, mediante o pagamento de salário, ou seja, de 

forma remunerada. Nessa perspectiva, pontua-se que a relação de emprego é relação jurídica 

que tem como fato social original o trabalho subordinado, prestado com pessoalidade, 

mediante remuneração, e que tem como disciplina jurídica o conjunto humano não eventual e 

de normas que compõem o Direito do Trabalho. Assim, o cerne dessa relação é o vínculo 

jurídico estabelecido entre empregado e empregador, sendo que tal relação é regida pelas 

normas jurídicas trabalhistas. Ainda, a relação de emprego só existe quando há a presença de 

todas as suas características, descritas nos artigos 2º e 3º, ambos da CLT1. 

 Desta forma, conclui-se que as características da relação de emprego são: a prestação 

de trabalho por pessoa física a um tomador qualquer; prestação efetuada com pessoalidade 

pelo trabalhador; também efetuada com não eventualidade; efetuada ainda sob a 

subordinação ao tomador dos serviços; e prestação de trabalho efetuada com onerosidade 

(DELGADO, 2017).  

De igual maneira, faz-se necessário caracterizar cada um de tais elementos, conforme 

será feito a seguir, para que haja melhor entendimento.  

                                                
1 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. 
§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os 

profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras 

instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. 

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica 

própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente 

pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.  

§ 3º - Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a 

configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a 

atuação conjunta das empresas dele integrantes. 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, 

nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 



1) Trabalho por pessoa física - Tal característica refere-se ao fato de que a prestação 

de serviços tutelada pelo Direito do Trabalho é aquela pactuada por uma pessoa física, visto 

que essa é a possuidora de bens juridicamente tutelados como vida, saúde, integridade moral, 

bem-estar, lazer, dentre outros, que são protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem 

como pelo Direito do Trabalho, de modo que o trabalhador sempre deverá ser uma pessoa 

natural, ou seja, pessoa física (DELGADO, 2017). 

2) Pessoalidade - Consiste no fato de que a relação jurídica pactuada entre empregado 

e empregador deverá ser intuitu personae no que concerne ao prestador de serviços, que não 

pode fazer-se substituir por terceiros, nos termos do artigo 2º, caput, da CLT, sendo de 

caráter infungível a prestação de serviços realizada pelo trabalhador. 

Assim, salienta-se que o empregado não pode, por sua iniciativa, fazer-se substituir 

por terceiros. Contudo, há a possibilidade de o contrato de trabalho ser suspenso ou 

interrompido, como nos casos de férias, licença-gestante, afastamento para cumprimento de 

mandato sindical etc., o que não descaracteriza a pessoalidade inerente à relação de emprego. 

A característica da pessoalidade também produz efeito na extinção do vínculo 

empregatício, isso porque, por ser a obrigação de prestar serviços de caráter personalíssimo, 

ela não se transmite a herdeiros ou sucessores. Portanto, a morte do empregado dissolve, 

automaticamente, o contrato entre as partes. 

Por fim, em relação à pessoalidade, pontua-se que é uma característica unicamente do 

empregado, não se aplicando ao empregador, uma vez que, para o empregador, há a regra da 

despersonificação, podendo ocorrer, na relação de emprego, a constante alteração subjetiva 

do contrato em relação ao empregador, mantendo-se as regras contratuais anteriores com 

relação ao mesmo empregado. Regra prevista nos artigos 10 e 4482, da CLT, que versam 

sobre a sucessão trabalhista.  

3) Não eventualidade - O trabalho prestado pelo trabalhador deve ser contínuo, ou 

seja, não eventual, bem como deve ser rotineiro, habitual e repetitivo, ainda que por um curto 

e determinado período. 

As normas do Direito do Trabalho incentivam ao máximo a duração do contrato 

empregatício, em atenção ao princípio da continuidade da relação de emprego, que incentiva 

                                                
2 Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por 
seus empregados. 
Art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de 

trabalho dos respectivos empregados. 



a permanência indefinida do vínculo de emprego, sendo exceções as hipóteses de pactuações 

temporalmente delimitadas de contratos de trabalho. 

A não eventualidade também existe nas obrigações do empregador, uma vez que ele, 

com o contrato de emprego, obriga-se a assegurar o pagamento dos benefícios e das verbas 

trabalhistas ao empregado, enquanto durar a relação de emprego, bem como durante o 

período em que o empregado se obriga a prestar os serviços com continuidade.  

4) Onerosidade - Na relação de emprego, há sempre uma prestação de serviços, por 

parte do empregado, e uma contraprestação, por parte do empregador, ou seja, uma 

remuneração, visto que não se trata de uma relação gratuita. 

Ademais, o valor da remuneração é irrelevante para a caracterização da onerosidade. 

O ponto é o acordo entre as partes de que haverá uma “promessa de prestação de serviço de 

um lado e a promessa de pagamento do outro lado (ROMAR, 2015, p. 103)”. 

Ainda, “o fato de o empregador deixar de pagar o salário não afasta a existência de 

onerosidade e, portanto, não descaracteriza o contrato de trabalho, pois a obrigação de pagar 

o salário existe, apenas não está sendo cumprida. (ROMAR, 2015, p. 103)”. 

“O contrato de trabalho é, desse modo, um contrato bilateral, sinalagmático e oneroso, 

por envolver um conjunto diferenciado de prestações e contraprestações recíprocas entre as 

partes, economicamente mensuráveis (DELGADO, 2017, p. 332).” 

Segundo Romar (2015, p. 103, APUD DELGADO, 2010, p. 278-279), 

 

[...] a onerosidade como característica da relação de emprego deve ser vista por dois 

ângulos distintos, quais sejam o objetivo e o subjetivo. No que concerne ao 

primeiro, a onerosidade se manifesta pelo pagamento, pelo empregador, de parcelas 

dirigidas a remunerar o empregado em função do contrato empregatício pactuado. 

 

 Já em relação ao segundo, identifica-se a intenção contraprestativa, principalmente 

pelo empregado, que presta os serviços esperando uma contraprestação pecuniária por parte 

do empregador. 

Por fim, no que tange à onerosidade, deve haver o animus contrahendi, expressão que 

traduz “a fundamental intenção das partes com respeito à natureza e efeitos jurídicos do 

vínculo formado entre elas (DELGADO, p. 324)”, notadamente pelo prestador de serviços, 

ou seja, o empregado, que tem a intenção de se vincular de formas onerosa e empregatícia, 

portanto, sem tal intenção, “não há o plano subjetivo do elemento fático-jurídico da 

onerosidade (DELGADO, p.324)”. 



 5 - Subordinação - A subordinação jurídica trata da sujeição do empregado às ordens 

do empregador, ou seja, é a condição de subordinação do empregado em relação ao 

empregador. Ademais, ela é, entre todos os elementos fático-jurídicos que compõem a 

relação de emprego, o que ganha maior proeminência na conformação do tipo legal da 

relação empregatícia (DELGADO, 2017). 

Neste sentido, salienta-se que foi a subordinação que realçou a notável diferença da 

relação de emprego quanto às tradicionais modalidades de relação de produção que foram 

proeminentes na história dos sistemas socioeconômicos ocidentais, quais sejam: a servidão e 

a escravidão (DELGADO, 2017). É também, a subordinação, o elemento fático-jurídico 

principal de diferenciação entre a relação de emprego e as diversas modalidades de trabalho 

autônomo (DELGADO, 2017). 

Essa característica é resultado da própria estrutura da relação jurídica de emprego, que 

consiste na transferência do poder de comando do trabalho pelo empregado ao empregador, 

com esse assumindo os riscos da atividade econômica, passando a gerenciar a organização do 

trabalho do empregado, a fiscalizar o cumprimento, pelo empregado, das ordens dadas no 

exercício do poder de controle, podendo, em caso de não cumprimento pelo empregado, 

aplicar as sanções previstas no ordenamento jurídico pátrio, exercendo o seu poder 

disciplinar. (ROMAR, 2015). 

Assim, nota-se que, no Direito do Trabalho, a subordinação tem o aspecto objetivo, ou 

seja, ela atua sobre o modo de realização da prestação e não sobre a pessoa do trabalhador, 

sendo, destarte, incorreta, analisando-se juridicamente, que a subordinação tivesse o enfoque 

subjetivo. Em outras palavras, compreende-se a subordinação como atuante sobre a pessoa do 

trabalhador, visto que mencionada situação de sujeição não explica, do ponto de vista 

sociojurídico, o conceito e a dinâmica essencial da relação de subordinação. (DELGADO, 

2017). 

A concepção subjetiva do elemento da subordinação se expressa com maior 

proximidade pela palavra “dependência”, que, inclusive, é utilizada no caput do artigo 3º, da 

CLT, para se referir à subordinação3. A mencionada expressão realça o vínculo pessoal entre 

as partes componentes da relação de emprego, advinda de uma fase teórica em que não se 

havia firmado a noção essencialmente jurídica do elemento da subordinação (DELGADO, 

2017).  

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



Nos dias atuais, a compreensão dominante sobre a dualidade “poder de direção versus 

subordinação” é essencialmente objetiva, não se autorizando que o referido elemento fático-

jurídico seja tratado com enfoque subjetivista. Ademais, hoje, há o entendimento de que onde 

a CLT escreve “[...] sob a dependência deste [...]”, deve-se interpretar como “mediante 

subordinação”. 

Ainda, salienta-se que, em razão dos avanços tecnológicos, a Lei n.º 12.551/2011 

realizou uma mudança no artigo 6º da CLT4, passando a reconhecer que não há diferenciação 

entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o exercido no domicílio do 

empregado e o realizado a distância, desde que caracterizados os pressupostos da relação de 

emprego, uma vez que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e 

supervisão se equiparem, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de 

comando, controle e supervisão do trabalho alheio, de acordo com a nova redação do artigo 

supracitado. 

 

 

 2.2.1 Considerações Acerca das Divergências Jurisprudenciais 

 

 Diante do exposto, reitera-se que, inquestionavelmente, a relação jurídica existente 

entre as empresas de aplicativo de transporte e os passageiros é de consumo, em atenção ao 

disposto nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor5. 

                                                
4 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. 
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. 
 
5 Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final. 
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, 

que haja intervindo nas relações de consumo. 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista. 



Entretanto, no que tange à relação jurídica existente entre as supracitadas empresas e 

os motoristas, há uma enorme divergência jurisprudencial, visto que há tribunais que 

consideram que há vínculo empregatício, outros que consideram que há relação de trabalho, 

mas não de emprego, e, por fim, aqueles que consideram ser uma relação civil, regida pelas 

normas do Código Civil. 

Neste sentido, em agosto de 2018, a 15ª turma do Tribunal Regional do Trabalho 

(TRT) da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Reclamante 

dos autos sob n.º 1000123-89.2017.5.02.0038, em trâmite perante a 38ª Vara do Trabalho da 

Comarca de São Paulo/SP, e reconheceu o vínculo empregatício entre motorista e a empresa 

Uber, visto que, na visão da relatora, a desembargadora Beatriz de Lima Pereira, na relação 

jurídica existente entre o motorista e a mencionada empresa, havia a ocorrência das 

características de uma relação de emprego.  

No caso, a relatora entendeu existir habitualidade pelo fato de o reclamante ter atuado 

como motorista do Uber pelo período de 14/07/2015 a 14/06/2016, bem como, na concepção 

da julgadora, havia onerosidade pelo fato de o reclamante ser remunerado para exercer a 

atividade, ainda que não diretamente pelo Uber. Ademais, a desembargadora entendeu que 

havia pessoalidade pelo fato de o motorista só poder exercer a atividade após a realização de 

um cadastro no sistema do Uber, ou seja, há necessidade de o motorista ser exatamente a 

pessoa cadastrada, de modo que, caso um terceiro exercesse a atividade no lugar do real 

motorista, tal ato poderia ser tido como irregular. Finalmente, no caso da subordinação, a 

relatora entendeu que havia a existência dessa pelo fato de o reclamante precisar seguir 

diversas regras impostas pelo Uber, como valores das corridas e normas de conduta com os 

usuários do aplicativo. 

Entretanto, em maio de 2017, em julgamento realizado pela 9ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região, houve o entendimento de que, no caso debatido nos autos 

sob n. 0011359-34.2016.5.03.0112, em trâmite perante a 33ª Vara do Trabalho de Belo 

Horizonte - MG, não havia pessoalidade na relação entre o reclamante (motorista) e o 

reclamado (Uber), uma vez que, no entendimento da Relatora do julgamento, o reclamante 

poderia ser substituído por um motorista auxiliar, também cadastrado no sistema do 

reclamado. Ademais, a julgadora entendeu que não havia a existência de subordinação 

jurídica, visto que essa ocorre quando há o poder de direção e comando do empregador ao 

empregado, interferindo efetivamente no modo de desempenho de atividade e de tempo a ela 

dedicado, o que não foi comprovado no caso em debate. 



Outrossim, o entendimento acima foi o mesmo do julgamento de um recurso ordinário 

interposto nos autos de n.º 1001574-25.2016.5.02.0026, que foi julgado pela 8ª Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, oportunidade em que também não houve o 

reconhecimento de vínculo empregatício entre o motorista e o Uber. 

Ainda, em julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, nos autos sob n.º TST-AIRR-11199-47.2017.5.03.0185, 

houve o entendimento de que não haveria subordinação jurídica na relação existente entre o 

motorista e o Uber, uma vez que aquele poderia fazer a sua própria jornada de trabalho, sem 

necessidade de autorização do Uber, bem como, no entendimento da Ministra Relatora Dora 

Maria da Costa, a relação jurídica existente entre as partes mais se relacionava a um regime 

de parceria, visto que o Uber fornece toda a plataforma virtual para que o motorista possa se 

conectar a passageiros que queiram utilizar os seus serviços de transporte. 

Não obstante, boa parte do entendimento da Relatora no julgamento supracitado foi 

formado em razão da confissão ficta do Reclamante, disposta no artigo 385, § 1º, do Código 

de Processo Civil6, uma vez que o Reclamante não soube (ou não quis) responder boa parte 

das perguntas realizadas durante audiência de instrução e julgamento realizada pelo juízo a 

quo, o que levou ao entendimento de que não havia subordinação jurídica na relação existente 

entre o motorista e o Uber. 

Nos tribunais superiores, notadamente no Superior Tribunal de Justiça, no dia 28 de 

agosto de 2019, no julgamento de um conflito de competência entre o Juízo da 1ª Vara do 

Trabalho de Poços de Caldas - MG e o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da referida 

cidade mineira, em que um motorista do Uber havia ajuizado uma ação de obrigação de fazer 

cumulada com reparação de danos materiais e morais em face da mencionada empresa, pelo 

fato de ter tido o seu usuário de motorista excluído supostamente de forma indevida, fora 

estabelecido o entendimento de que não havia relação de trabalho, uma vez que, na visão do 

Relator Ministro Moura Ribeiro, a pretensão autoral era decorrente de uma relação jurídica de 

cunho eminentemente civil, declarando que a competência para julgar a referida ação seria da 

                                                
6 Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja 
interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de 
ofício. 
§ 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de 

confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. 



Justiça Estadual, no caso, do Juizado Especial Cível da Comarca de Poços de Caldas - MG, e 

não da Justiça do Trabalho.7 

Neste sentido, data máxima vênia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

acerca do tema, em análise ao acórdão proferido, nota-se que não houve uma abordagem 

devidamente ampla de todos os aspectos de uma relação de emprego, o que foi determinante 

para o entendimento do Relator Ministro Moura Ribeiro. 

Ademais, salienta-se que a discussão analisada nesta pesquisa não se restringe aos 

tribunais brasileiros, bem como de que o entendimento dos tribunais estrangeiros é 

completamente diferente do entendimento dos tribunais superiores pátrios.  

No ano de 2016, um Tribunal do Trabalho do Reino Unido firmou o entendimento de 

que os motoristas que utilizam o aplicativo Uber não são considerados “self-employed”, ou 

seja, não são considerados trabalhadores autônomos, mas empregados subordinados à 

empresa, tendo em vista que os motoristas precisam seguir diversas normas impostas por ela, 

bem como sofrem sanções quando as descumprem. Tal fato resultou na condenação do Uber 

a realização do pagamento de um valor de remuneração que, contextualizando para o 

ordenamento jurídico brasileiro, seria correspondente ao salário mínimo nacional. Do mesmo 

modo, a empresa fora condenada a realizar o pagamento da quantia referente às férias 

remuneradas que os motoristas teriam direito de receber, em razão da existência de vínculo 

de emprego entre o Uber e os motoristas8. 

Ademais, nos Estados Unidos, em processo judicial envolvendo o tema no Estado da 

Califórnia, também foi firmado o entendimento de que os motoristas são empregados da 

empresa Uber, diante da subordinação existente na relação jurídica havida entre as partes 

daquele processo.  

O entendimento da corte norte-americana foi de que o Uber controla as ferramentas 

utilizadas pelos motoristas, monitora as notas que os usuários dão aos motoristas pelas 

corridas realizadas e, quando os motoristas possuem avaliação inferior a 4.6 (quatro ponto 

seis) estrelas, o Uber encerra a conta dos motoristas, o que consiste em um notório controle 

                                                
7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência CC 164544/MG 2009/0079952-0. 
Suscitante: Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas-MG. Suscitado: Juízo de Direito do 
Juizado Especial Cível de Poços de Caldas-MG. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Brasília, DF, 28 de 
agosto de 2019. Diário Oficial da União. Brasília. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=1004962
23&num_registro=201900799520&data=20190904&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 17 out. 2019. 
 
8 THE GUARDIAN. Uber loses right to classify UK drivers as self-employed. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/28/uber-uk-tribunal-self-employed-status. Acesso 
em: 14 ago. 2019. 
 



exercido, pelo Uber, sobre as atividades desempenhadas pelos motoristas, ou seja, há a 

subordinação objetiva por parte do Uber9. 

Ainda, no que tange ao Estado norte-americano da Califórnia, no dia 09 de setembro 

de 2019, foi aprovada uma lei pela Assembleia Legislativa do referido Estado que determina 

que empresas de aplicativo, voltadas a “gig economy”, a economia informal, como Uber e 

Lyft, devem tratar os seus motoristas como empregados, o que demonstra como o assunto tem 

uma abordagem totalmente diferente em países estrangeiros, notadamente nos Estados 

Unidos, em relação ao entendimento dos principais tribunais brasileiros. 

Desta forma, o que se verifica é um grande subjetivismo no momento de julgar as 

ações referentes ao tema em análise, visto que situações semelhantes são decididas de formas 

completamente diferentes, a depender, em especial, das provas produzidas no processo, em 

razão do princípio do livre convencimento motivado do juiz, disposto nos artigos 369 e 371, 

ambos do Código de Processo Civil10, o que resulta em uma grande insegurança jurídica. 

 

 3. CONCLUSÃO 

 Os resultados atingidos possibilitaram compreender que há um grande subjetivismo 

no momento de decidir se há relação de emprego entre o motorista e os aplicativos de 

transporte de passageiros. 

Entretanto, diante de toda a fundamentação legal e jurisprudencial exposta nesta 

pesquisa, há de se destacar que a relação em debate é de emprego, visto que há a 

característica de habitualidade pelo fato de os motoristas, na maioria dos casos, trabalharem 

por um longo período de tempo para as empresas de aplicativo, bem como há a onerosidade 

pelo fato de o motorista sempre ser remunerado para exercer a atividade, ainda que não 

diretamente pela empresa. 

Ademais, há a pessoalidade pelo fato de o motorista só poder exercer a atividade após 

a realização de um cadastro no sistema dos aplicativos, ou seja, ao menos em tese, deve o 

motorista ser exatamente a mesma pessoa cadastrada, de modo que, caso um terceiro exerça a 

atividade no lugar do real motorista, esse pode incorrer na prática de um ato ilegal. Por fim, 

                                                
9 REUTERS. In California, Uber driver is employee, not contractor. Disponível em: 
https://www.reuters.com/article/us-uber-california/in-california-uber-driver-is-employee-not-contractor-
idUSKBN0OX1TE20150617. Acesso em: 14 ago. 2019. 
 
10 Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente 
legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se 
funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 



há a subordinação pelo fato de o motorista precisar seguir diversas regras impostas pela 

empresa, como valores das corridas e normas de conduta com os usuários do aplicativo, 

podendo, os motoristas, sofrerem sanções caso desrespeitem as normas impostas pelas 

empresas que gerenciam os aplicativos de transporte de passageiros. 

Assim, diante da relação de emprego existente, evidencia-se que os motoristas de 

aplicativos, como Uber e 99, podem fazer jus aos direitos trabalhistas mínimos, que são 

assegurados a todos os trabalhadores, assim como foi entendido pelo Tribunal do Trabalho do 

Reino Unido, no caso estudado nesta pesquisa. No caso supramencionado, fora determinado 

que o Uber deveria pagar aos seus motoristas uma remuneração mínima pelo trabalho 

realizado, que, no ordenamento jurídico brasileiro, pode ser entendida como um salário 

mínimo nacional, bem como fora determinado que a empresa pague aos motoristas o valor 

referente à quantia equivalente às férias remuneradas.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11 THE GUARDIAN. Uber loses right to classify UK drivers as self-employed. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/28/uber-uk-tribunal-self-employed-status> Acesso 

em: 14 ago. 2019. 
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