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RESUMO 

O objetivo central dessa pesquisa consiste em demonstrar a existência de vínculo de emprego 
entre os trabalhadores de aplicativo e a empresa que o controla nos termos que preconiza a 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Para tanto, é preciso considerar a série de 
mudanças no mercado de trabalho contemporâneo que foram impostas pela Indústria 4.0, ou 
4ª Revolução Industrial, a partir do desenvolvimento e da rápida evolução das tecnologias da 
informação e da comunicação (TICs). Entre as transformações, encontra-se o objeto desta 
pesquisa, denominado trabalho uberizado ou uberização do trabalho, que se entende por uma 
nova forma de controle e gerenciamento do trabalho exercida por intermédio dos algoritmos 
das plataformas digitais. Partindo de uma pesquisa qualitativa dos estudos sociológicos sobre 
o mundo do trabalho contemporâneo, bem como de uma análise documental quantitativa e 
qualitativa da jurisprudência recente sobre o tema, observa-se que a tentativa das grandes 
empresas uberizadas de ocultar as relações de assalariamento vem logrando notório êxito, 
especialmente no Brasil. Isso porque o discurso do “trabalho autônomo” e 
“empreendedorismo” das empresas de plataformas digitais ganha força e consegue mascarar 
as intensas explorações do trabalho humano que exercem em prol do lucro. Outrossim, são 
raras as decisões nos tribunais trabalhistas brasileiros que reconhecem a importância e a 
necessidade de se estudar e repensar os tradicionais requisitos para caracterização do vínculo 
de emprego consagrados na CLT, essencialmente em razão dessa nova configuração e 
organização do trabalho, bem como fundamentando-se em uma perspectiva crítica sobre o 
iminente processo de precarização do labor humano, em que cada vez mais se flexibiliza e 
retira direitos sociais e trabalhistas.  

 

Palavras-chave: Plataformas digitais; Trabalho uberizado; Vínculo de emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The central objective of this research is to demonstrate that there is an employment 
relationship between app workers and the company that controls it, in accordance with the 
Consolidation of Labor Laws (CLT). To do so, it is necessary to consider the series of 
changes in the contemporary labor market that have been imposed by Industry 4.0, or the 4th 
Industrial Revolution, based on the development and rapid evolution of information and 
communication technologies (ICTs). Among these transformations is the object of this 
research, called uber work or the uberization of work, which is understood as a new form of 
control and management of work exercised through the algorithms of digital platforms. Based 
on a qualitative research of sociological studies on the world of contemporary work, as well 
as a recent jurisprudential analysis of the topic, it can be observed that the attempt by large 
uber companies to conceal wage relations has been notoriously successful, especially in 
Brazil. This is because the discourse of "autonomous work" and "entrepreneurship" of digital 
platform corporations gains strength and manages to mask the traditional and intense 
exploitation of human labor that they perform for profit. Furthermore, there are few decisions 
in Brazilian labor courts that recognize the importance and the need to study and rethink the 
traditional requirements for characterizing the employment relationship enshrined in the CLT, 
essentially due to this new configuration and organization of work, as well as based on a 
critical perspective on the imminent process of human labor precarization, which is 
increasingly flexible and removes social rights. 

 

Keywords: Digital Platforms; Uber labor; Employment relationship; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A evolução das tecnologias da informação e da comunicação, sobretudo a partir do 

final do século XX, passou a provocar profundas transformações na forma em que a sociedade 

se organiza e se estrutura. Por consequência, essas mudanças promoveram uma intensa 

influência na estruturação produtiva do capital, no mercado e nas relações de trabalho, 

gerando novas perspectivas sobre oferta e demanda de serviços. 

Os antigos moldes trabalhistas para caracterizar um vínculo de emprego, sobre os 

quais foi construída a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) no Brasil, ocorreram em um 

contexto histórico e social diverso do que se apresenta na contemporaneidade, quando 

predominava a sociedade industrial. Assim, as clássicas interpretações legislativas se 

tornaram insuficientes para atender as mudanças impostas pelas novas tecnologias ao mundo 

do labor. 

É nesse contexto que surge o mais recente protótipo de trabalho precarizado: o 

trabalho uberizado. A denominação desse fenômeno origina-se na empresa Uber, conhecida 

por oferecer um instrumento digital que conecta, por meio de um aplicativo no telefone 

móvel, motoristas de carro, dispostos a oferecer seu instrumento e sua força de trabalho, com 

usuários que precisam do serviço de locomoção. 

O termo “uberização” não se restringe à Uber: se refere essencialmente à uma 

nova forma de organização, gerenciamento e controle do trabalho por intermédio de 

plataformas digitais, já utilizado por diversas empresas-aplicativos (ABÍLIO, 2017). Em 

diversas profissões já existe a possibilidade de se contratar um profissional por um aplicativo. 

A título de recorte metodológico, contudo, o aplicativo e o caso da empresa Uber será o 

objeto central desta pesquisa para que seja possível viabilizar o estudo concreto do trabalho 

por intermédio das plataformas digitais.  

Sabe-se que as empresas que operam nesses moldes ganham cada vez mais destaque 

no capital financeiro e se expandem rapidamente, uma vez que acabam sendo beneficiadas 

por uma série de isenções fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Essas isenções acontecem, 

principalmente, devido à inexistência de reconhecimento do vínculo empregatício da empresa 

com o trabalhador. Não há, por exemplo, o recolhimento de contribuições previdenciárias, de 

décimo terceiro, férias, do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), entre outros 

deveres que são impostos ao empregador comum. 
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Começam a aparecer, então, as primeiras respostas e reações do Direito a essas 

demandas do mercado de trabalho. Levando em consideração tais elementos, o problema de 

pesquisa central deste trabalho consiste em demonstrar a possibilidade de se reconhecer o 

vínculo de emprego entre os trabalhadores de aplicativo e a empresa que o controla.  

Para tanto, a metodologia utilizada consiste em uma pesquisa qualitativa com base 

em estudos sobre mundo do trabalho contemporâneo, bem como sobre a legislação trabalhista 

vigente e sua interpretação a partir dessa nova configuração de relação de trabalho. Também é 

utilizada uma metodologia de análise quantitativa e qualitativa de documentos judiciais 

produzidos recentemente que tratam sobre a possibilidade de ser reconhecido o vínculo de 

emprego aos trabalhadores de aplicativo. 

Inicialmente, este trabalho se propõe a estudar as relações de trabalho nas plataforma 

digitais enquanto um fruto de um processo de flexibilização e precarização do trabalho. Dessa 

forma, o primeiro capítulo traça um breve delineamento histórico das transformações que 

perpassaram as relações de trabalho e emprego, chegando-se ao atual estágio da “Indústria 

4.0” ou “4ª Revolução Industrial”.  

No segundo capítulo é apresentado de maneira mais de detalhada o modus operandi 

em que opera as empresas-aplicativo, mais especificamente sobre como ocorre o controle e o 

gerenciamento do trabalho exercido pela empresa Uber.   

O terceiro capítulo, por sua vez, traz um estudo doutrinário e prático dos requisitos 

legais previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) para que seja configurado o 

vínculo de emprego. A partir da análise conceitual desses elementos, é possível observar de 

que forma cada elemento da relação empregatícia pode ser considerado presente na relação de 

trabalho por intermédio de aplicativos. 

Ao partir dessas premissas, o quarto e último capítulo propõe, inicialmente, uma 

reflexão sobre a necessidade de se repensar o pressuposto da subordinação jurídica à luz dos 

trabalho intermediado por plataformas digitais. Em seguida, é realizada uma análise de 

documentos judiciais para entender qual tem sido o posicionamento do Poder Judiciário 

trabalhista sobre a questão, ocasião em que é possível observar diversas nuances e 

problemáticas encontradas no decorrer dessa construção jurisprudencial.  

A título de recorte metodológico, escolheu-se buscar as decisões proferidas pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo), pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 3ª Região (Minas Gerais), ambos em sede de recurso ordinário, e pelo Tribunal Superior do 

Trabalho em sede de Recurso de Revista, nas ações em que se discute o vínculo jurídico de 

emprego entre o motorista cadastrado no aplicativo, ora Reclamante, com a empresa Uber do 
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Brasil Tecnologia LTDA, que figura no processo enquanto reclamada. Outrossim, tratando-se 

de um fenômeno global, busca-se trazer alguns exemplos de precedentes internacionais para 

que seja possível elucidar como outros países tem enfrentado a recente questão.  

Além dos obstáculos encontrados na consolidação de uma jurisprudência nacional 

sobre o tema, a análise demonstra a necessidade de se repensar e reestruturar a interpretação 

dos pilares do Direito do Trabalho, no sentido de abranger essa nova categoria de 

trabalhadores que mostra-se enquanto uma tendência consolidada do mercado de trabalho 

contemporâneo. 

Em suma, o objetivo central dessa pesquisa consiste em demonstrar se a relação 

jurídica entre a empresa Uber e os trabalhadores cadastrados na plataforma deve ser 

considerada vínculo de emprego, pautando-se na legislação vigente, na doutrina do Direito do 

Trabalho, nas discussões levantadas pelos tribunais trabalhistas e nas teorias críticas pensadas 

em torno do trabalho intermediado pelas plataformas digitais, principalmente enquanto forma 

de identificar e frear o processo de precarização do trabalho atualmente vigente. 
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2. FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO: A INDÚSTRIA 4.0 E O LABOR EM 
PLATAFORMAS DIGITAIS 

 

Historicamente, a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas e o avanço na 

regulamentação do trabalho no país fez com que o trabalho assalariado e formal conseguisse 

prosperar por pelo menos quarenta anos (POCHMANN, 2010). Segundo Pochmann (2010, p. 

17), o emprego assalariado correspondia à 42% do total da ocupação em 1940 e passou a 

corresponder à 63% da ocupação em 1980. Os postos de trabalho formal (com carteira de 

trabalho assinada), por sua vez, passaram de 12,1%, em 1940, para 49,2%, em 1980 do total 

da ocupação do país.  

Esse cenário também muito se deve ao elevado desenvolvimento industrial do país 

na época, principalmente no setor da produção de bens de consumo duráveis, conforme é 

possível observar: 

 
A estrutura da produção industrial também se alterou profundamente. O setor 
produtor de bens de consumo não duráveis que detinha cerca de 73% do valor da 
produção em 1949 reduziu sua participação para apenas 34% em 1980. Em 
contrapartida, os setores de bens de consumo duráveis e de bens de capital que 
participavam em 1949 com apenas 2,5% e 4,3%, alcançaram 14% e 15% 
respectivamente. Desta forma, os setores predominantes no emprego industrial no 
fim da década de 40 (têxtil, vestuário, couro, alimentos e bebidas, vidros e móveis) 
deixam de sê-lo em 1980 (de 54,1% para 31,2%). Em contraposição, os novos 
setores (metalurgia, mecânica pesada, química, borracha, farmacêutica) ampliaram 
sua participação no emprego (de 23,1 % em 1950 a 38% em 1980) (MATTOSO e 
OLIVEIRA, 1990, p.7-8) 
 

Contudo, o avanço da regulamentação e do trabalho assalariado e formal a partir de 

um sistema de proteção trabalhista ainda foi insuficiente para corrigir os altos níveis de 

desigualdade e pobreza que assolavam o país, sobretudo ao levar em consideração a ausência 

de um governo democrático durante todo o período da ditadura militar no país 

(POCHMANN, 2010, p. 18). 

Posteriormente, com a democratização, a Constituição Federal promulgada em 1988 

representou um marco histórico na consolidação de diversos mecanismos protetivos à classe 

trabalhadora: 

 
Com a Constituição Federal de 1988, o Brasil avançou positivamente na seguridade 
social, com a integração e articulação dos sistemas de saúde, previdência e 
assistência social. Algumas medidas importantes foram concebidas em relação ao 
abandono da cidadania regulada, que somente possibilitava o acesso à saúde e à 
Previdência Social para os empregados formais, deixando de fora parcela 
significativa dos trabalhadores não assalariados e empregados sem contrato regular. 
As ações voltadas à descentralização e à universalização do atendimento e da 
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cobertura na saúde, à homogeneização dos benefícios previdenciários entre 
trabalhadores urbanos e rurais e à incorporação de diversos segmentos excluídos da 
atenção da assistência social (crianças, adolescentes, portadores de deficiência 
especial, idosos, entre outros) tornaram-se factíveis diante da perspectiva de 
constituição do orçamento da seguridade social, amparado por novas e diversas 
fontes de financiamento, para além da contribuição tradicional de empregados e 
empregadores. [...] Também em relação ao complexo sociotrabalhista, os avanços 
nos direitos sociais e trabalhistas não foram desprezíveis. A Constituição Federal 
aprovou desde a redução da jornada de trabalho (de 48 para 44 horas semanais) e a 
garantia de um terço de remuneração a mais no período de férias anual até o direito 
de greve acompanhado da liberdade e autonomia sindical. (Ibid., p. 24 - 25). 
 

Apesar dos grandes avanços no âmbito constitucional, diversos obstáculos 

econômicos e financeiros começaram a aparecer e a impor limitações no acesso a esses 

direitos sociais e trabalhistas (Ibid., p. 26). 

A economia brasileira começou a passar por um período de alta inflação, culminando 

na degradação do poder de compra dos salários e consequente manutenção da pobreza e das 

desigualdades sociais. Assim, diante desse cenário, a resposta do novo governo do país foi a 

implementação do regime neoliberal, o que levou ao aumento da dependência econômica e 

produtiva externa, à perda significativa do emprego nacional e ao aumento do endividamento 

externo (Ibid., p. 27) 

Aliado a isso, no cenário internacional já observava há décadas o processo de crise 

do sistema fordista de produção e a reestruturação produtiva global do capitalismo, levando à 

passagem do padrão de acumulação taylorista/fordista para um modelo flexível, fortemente 

marcado pelo avanço tecnológico. Nesse contexto, ocorre a expansão e ocidentalização do 

novo modelo japonês toyotista, provocando uma ruptura na dinâmica produtiva, que passa a 

caminhar no sentido da flexibilização da produção e do trabalho (HARVEY, 1992). Nesse 

sentido, Erika Batista escreve: 

 
Comparado à rigidez da organização do trabalho taylorista-fordista, o toyotismo 
pode parecer um modelo de produção e gerenciamento da força de trabalho melhor, 
e de fato o é. Mas  não para os  trabalhadores, e sim para o capital, pois além das 
técnicas já experimentadas  e  desenvolvidas  pelos  modelos  de  Ford  e  Taylor,  o  
Sistema  Toyota  de Produção aprimorou a intensificação do trabalho e ampliou as 
dimensões da exploração da força de trabalho quando sistematizou as técnicas de 
apropriação da subjetividade (BATISTA, 2008). 
 

Contudo, o Brasil, por sua vez, não dispunha de um grande avanço tecnológico 

necessário à incorporação dessa nova fase do capitalismo, aprofundando ainda mais sua 

dependência no âmbito exterior, isto é, da produção dos outros países mais avançados 

economicamente. 

Por isso, apesar do importante avanço na garantia dos direitos sociais e da 

democratização com a Constituição Federal de 1988, para superar a crise econômica, os 
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governos neoliberais da década de 1990 escolheram o caminho da abertura comercial e das 

privatizações. Como resultado, expandiu-se os processos de reestruturação produtiva: 

fechamento de fábricas, renovação tecnológica, terceirização, subcontratação, reorganização 

dos processos produtivos, enxugamento de quadros, entre outros (COSTA, 2005). 

Posteriormente, o avanço do capitalismo e das políticas neoliberais, aliado ao 

desenvolvimento tecnológico, permitiu surgir novos tipos de relações de trabalho mais 

flexíveis. É notório, a partir do século XXI e, ainda mais marcante na última década, o 

enorme avanço do trabalho imaterial e informatizado. São formas de trabalho mais flexíveis, 

por não precisar de um local fixo para realizá-las, dificultando o sistema de regulamentação, 

conforme demonstra Pochmann (2002, p. 64): 

 
Como a base das novas ocupações tende a ser o setor terciário, que expressa 
fundamentalmente o trabalho imaterial, sabe-se que este não mais precisa de um 
local determinado e fixo para a sua realização, conforme observado na agropecuária, 
indústria e construção civil. Nos serviços, cada vez mais informatizados, o trabalho 
pode ser realizado em qualquer lugar e em qualquer horário, o que torna 
insatisfatório o sistema atual de regulação das relações de trabalho. Atualmente, a 
jornada de trabalho não somente está mais intensa no local de sua realização, como 
também está se levando para casa as novas demandas informacionais de trabalho 
(por telefone celular, computador, internet etc.). Tudo isso representa ganhos de 
produtividade cada vez mais fundados no trabalho imaterial, que continua não sendo 
tratado nas negociações coletivas pelos sindicatos, tampouco tributado pelo governo. 
O resultado vem sendo a concentração ainda mais ampla da renda e da riqueza, 
quase nada percebida pelas medidas de contabilidade social, que não conseguem 
captar os ganhos de produtividade provenientes da intensificação do trabalho. 
 

Segundo o sociólogo Ricardo Antunes, o capitalismo informacional e digital vem 

aprimorando suas formas de dominação e, desde que a empresa taylorista e fordista foi 

substituída pelo sistema toyotista e flexível, vem buscando maneiras de destruir as relações de 

trabalho, principalmente por meio da imposição da terceirização, da informalidade e da 

flexibilidade que, nas palavras do autor, “se tornaram partes inseparáveis do léxico da 

empresa corporativa” (2020, p. 39). Percebe-se, neste contexto, o surgimento de novas formas 

de trabalho que evidenciam a valorização do capital em relação aos direitos trabalhistas. 

Sabe-se que a CLT foi construída em um contexto de predominância do trabalho 

material. O Direito do Trabalho, de maneira geral, é um típico produto da sociedade 

industrial, onde predominava a rigidez hierárquica, a linearidade e o racionalismo (BRASIL, 

2019, p. 16).   

Surge, portanto, a necessidade de interpretar a legislação vigente levando em 

consideração as novas formas de relações de trabalho imateriais, de maneira a garantir a 

proteção da nova classe trabalhadora, fortemente atingida pela precarização do trabalho.  
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Ao contrário, no Brasil, em vez de conferir maior proteção ao trabalhador mais 

vulnerável e preservar o caráter protecionista do direito laboral, escolheu-se adotar um 

modelo de flexibilização das normas trabalhistas, especialmente por meio das recentes 

reformas legislativas. 

Nascimento (2011, p. 276) explica a flexibilização do direito do trabalho enquanto 

uma “corrente de pensamento segundo a qual necessidades de natureza econômica justificam 

a postergação dos direitos dos trabalhadores”. Ademais, sobre o mais recente contexto do 

Direito do Trabalho, analisa o autor: 

 
O direito do trabalho vive atualmente um conflito entre as suas concepções, a 
protecionista, acusada de hipergarantista, de afetar o desenvolvimento econômico e 
a livre iniciativa, e a reformista que defende a flexibilização das leis e a reavaliação, 
no plano teórico, dos seus princípios e funções, pondo-se a flexibilização como uma 
polêmica reação contrária à rigidez da legislação tutelar do trabalhador (Ibid., p. 69). 
 

No contexto recente do Brasil, a flexibilização e a desregulamentação das leis 

trabalhistas ficou ainda mais evidenciado com a promulgação da Lei 13.467 de 2017, 

conhecida como Reforma Trabalhista, responsável por alterar e inserir diversos dispositivos 

na CLT, invertendo completamente a lógica protetiva conferida pelo Direito do Trabalho ao 

trabalhador.  

Várias normas foram introduzidas no sentido de desvalorizar o trabalho e privilegiar 

a empresa e o capital. Entre elas, tem-se a consolidação da terceirização, os conceitos de 

trabalho intermitente, de livre negociação entre empregado e empregador, o abandono da 

presunção de hipossuficiência do trabalhador e do financiamento sindical, entre outros. Sobre 

a questão, pondera o pesquisador e economista Marcio Pochmann (2016): 

 
Desde o ano de 2015 que o Brasil convive com a quarta recessão econômica, cujos 
efeitos têm sido a ampliação do sofrimento humano, sobretudo dos trabalhadores 
que passaram a ter rendimento menor e ocupações a menos. O desemprego 
generalizado e a pobreza crescente apontam para direção inversa à verificada nos 
anos 2000.  Tal como nos governos neoliberais durante os anos de 1990, a velha 
cantilena da redução dos direitos sociais e trabalhistas voltou a ser entoada pelo 
governo sob o coro dos patrões. Não apenas a nova lei da terceirização, como a 
simplificação trabalhista propostas apontam para a uberização das relações de 
trabalho no Brasil. O propósito atual de enxugar os direitos sociais e trabalhistas 
assenta-se na ideia de que quanto menor o custo de contratação do trabalho pelo 
empregador, maior a possibilidade de elevar a competitividade da empresa, 
permitindo, na sequência, elevar o nível de emprego. Mas ao mesmo tempo em que 
o emprego da mão de obra é custo para o patrão, também é o rendimento para os 
ocupados. Com menor rendimento e maior flexibilidade contratual, os trabalhadores 
consomem menos ainda, fazendo contrair, em consequência, o consumo. E, por sua 
vez, a provocação da queda da demanda na economia como um todo, fazendo 
aumentar o desemprego da força de trabalho. Retrocesso em cima de retrocessos.  
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Nessa lógica de flexibilização laboral, os direitos trabalhistas e sociais são vistos 

como verdadeiros encargos pelas empresas, que devem ser a todo custo eliminados para que 

os lucros e capitais sejam plenamente percebidos.  

Dessa forma, a Reforma Trabalhista foi aprovada com a falácia de superar a crise 

econômica e diminuir o elevado índice de desemprego que assola o país. Contudo, mesmo 

após passados dois anos da vigência da nova legislação, os níveis de desemprego continuaram 

elevados e, mais preocupante, verificou-se um aumento significativo do trabalho informal no 

país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego 

foi de 11,9% no ano de 2019. Neste mesmo ano, a informalidade (soma dos trabalhadores sem 

carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria sem 

CNPJ e trabalhador familiar auxiliar) atingiu 41,1% da população ocupada, a maior taxa do 

país desde 2016 (BRASIL, 2020). 

Partindo desse processo flexibilização do trabalho e, aliado ao êxito notório das 

tecnologias de informação e comunicação, a estruturação empresarial e as relações de trabalho 

vêm comportando modificações intensas e irreversíveis (SUSSEKIND, 2000). 

Esse avanço da tecnologia nas cadeias de produção e, consequentemente, nas 

relações de trabalho, culminou em uma verdadeira Revolução Industrial, ou também chamada 

de “Indústria 4.0”: 

 
Frente uma real Revolução Industrial tecnológica as empresas estão tendo que se 
adequar há uma transformação em seus processos estruturais e profissionais. 
Levando o nome de Indústria 4.0 o impacto dessa revolução vai além da simples 
digitalização, passando por uma forma cada vez mais complexa de inovação baseada 
na combinação de várias tecnologias que exigirão das empresas uma nova forma de 
gerir os seus negócios e processos, introduzindo novos produtos, ajustando as ações 
de marketing e de distribuição. [...] A primeira revolução industrial ocorreu entre os 
anos de 1760 a 1840, onde a produção era através de máquinas a vapores e linhas 
férreas. A segunda revolução industrial ocorreu no final do século XIX, por Henry 
Ford, que criou a linha de produção em massa, tendo como principal inovação a 
eletricidade e a linha de montagem. A terceira revolução industrial teve início no 
ano de 1960, com o surgimento de novas tecnologias, inclusive a internet, que foi o 
marco principal dessa era. Aquarta revolução titulada indústria 4.0 foi lançada pela 
primeira vez em 2011, na Alemanha, através da feira de Hannover, que teve como 
proposta a elaboração de uma nova tendência industrial baseada em tecnologia de 
ponta, sendo uma estratégia do governo alemão. (MATA, COSTA, FERNANDES, 
SILVA, CARDOSO, ANDRADE, REZENDE, OLIVEIRA, SOUZA, MACHADO, 
RODRIGUES, 2018, p. 17)  
 

É visível, nesse contexto, que o trabalho por intermédio de plataformas onlines e 

digitais vem expandindo no mundo todo. Vivencia-se a era da tecnologia da informação em 

que milhares de trabalhadores podem ser chamados ao trabalho por meio da internet, 

denominados trabalhadores just in time (ABILIO, 2019). 
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Para o sociólogo Ricardo Antunes, o avanço das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) criou a ilusão de que se iniciaria na sociedade uma nova era da felicidade 

promovida pelo trabalho online, informatizado e digital (2020, p. 21). Contudo, o autor 

denomina essa relação de trabalho enquanto uma verdadeira escravidão digital, onde o 

assalariamento é disfarçado sob uma forma de trabalho desregulamentado: 

 
A instabilidade e a insegurança são traços constitutivos dessas novas modalidades de 
trabalho. Vide a experiência britânica do zero hour contract (contrato de zero hora), 
o novo sonho do empresariado global. Trata-se de uma espécie de trabalho sem 
contrato, no qual não há previsibilidade de horas a cumprir nem direitos 
assegurados. Quando há demanda, basta uma chamada e os trabalhadores e as 
trabalhadoras devem estar on-line para atender o trabalho intermitente. As 
corporações se aproveitam: expande-se a “uberização”, amplia-se a “pejotização”, 
florescendo uma nova modalidade de trabalho: os escravo digital. Tudo isso para 
disfarçar o assalariamento (ANTUNES, 2020, p. 25). 
 

Embora a exploração e as precárias condições de trabalho sempre estivessem 

presentes para muitos trabalhadores, esses aspectos ganharam uma nova dimensão a partir da 

informatização, e passaram a ser legitimados e generalizados por meio dos processos de 

uberização (SLEE, 2017). 

A palavra “uberização” origina-se do prefixo “Uber”, nome de uma conhecida 

empresa que, através de um aplicativo, oferece e contrata serviços de viagens de carro. Isso 

porque o modo Uber de se organizar e remunerar é baseado na quantidade de corridas feitas 

pelo motorista, não havendo um assalariamento fixo e formal, tipo contratual que já vem 

sendo oferecido por diversas empresas, principalmente por meio de aplicativos 

(POCHMANN, 2016). 

O professor, pesquisador e procurador do trabalho Rodrigo Carelli (2019) conceitua 

a uberização enquanto um trabalho sob demanda com uma contratação precária de um 

trabalhador formalmente autônomo, em que o pagamento é feito por peça e o controle por 

programação. Nesse sentido, o autor descreve seis características essenciais do trabalho 

uberizado, quais sejam: 

 
1) Trabalhadores formalmente autônomos que detêm a posse ou propriedade os 
instrumentos de trabalho; 2) forte dependência econômica desses trabalhadores 
daquele que detêm os verdadeiros meios de produção e que controlam todo o 
ecossistema (clientes, fluxos, preços, prazos, organização do trabalho etc.); 3) 
assunção, pelos trabalhadores, de riscos e custos anteriormente assumidos pelas 
empresas; 4) precarização das condições de exercício do trabalho; 5) concorrência 
entre trabalhadores, que gera sua pauperização; 6) exclusão do sistema legal de 
regulação estatal do trabalho. (CARELLI, 2019) 
 

A empresa Uber pode ser considerada uma das que mais se destacou no mercado e 

acumulou capital, dando maior visibilidade a esse novo modelo de trabalho precarizado 
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(SLEE, 2017). Contudo, a uberização não iniciou com a Uber e não se restringe a ela: o termo 

se refere, portanto, à uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho 

(ABILIO, 2020). 

Em abril de 2019, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que os aplicativos de entrega e de 

transporte já se tornaram o maior “empregador” do Brasil. Segundo os dados levantados pela 

pesquisa, o Brasil conta com mais de 1.250.000 motoristas de aplicativo. Mais da metade 

desses profissionais estão concentrados nos estados de São Paulo (263.600), Rio de Janeiro 

(188.406) e Minas Gerais (105.289) (MACHINE, 2021). 

Ademais, é importante ressaltar que essa nova forma de organização do trabalho não 

mais se restringe a poucas categorias de profissionais. É possível observar a uberização em 

diversos outros tipos de serviços. Além dos mais notórios serviços de transporte de 

passageiros e de entregas de produtos do gênero alimentício, já existem também aplicativos 

para oferecer serviços de empregados domésticos, advogados, médicos, professores, entre 

outros. 

O autor canadense Tom Slee (2017) explica que a empresa Uber é uma, dentre as 

várias empresas do Vale do Silício, que nasceram da ideia de Economia de 

Compartilhamento, conceituada enquanto “uma onda de novos negócios que usam a internet 

para conectar consumidores com provedores de serviço para trocas no mundo físico.” (p. 33). 

Contudo, a evolução desse sistema de compartilhamento permitiu identificar que há pelo 

menos duas faces, conforme explica o autor:  

 
Há pelo menor duas visões: a primeira é a visão comunitária e cooperativa, com 
foco em trocas pessoais de pequena escala; a segunda é a ambição disruptiva e 
planetária de companhias que têm bilhões de dólares para gastar desafiando leis 
democráticas ao redor do mundo, comprando competidores na busca por ganhar 
escala e (no caso da Uber) pesquisando novas tecnologias com o intuito de tornar 
obsoleta a força dessas leis. (Ibid., p. 37) 
 

Karl Marx (2013), ao analisar as relações de trabalho e a consequente subordinação 

sob a qual o proletariado se encontrava em relação ao burguês, por obvio, se atinha aos 

moldes de relação de trabalho que existiam naquela época. Nesse modelo, o capitalista 

detinha todos os meios de produção – ferramentas, máquinas, matérias-primas e meios de 

subsistência – enquanto o trabalhador oferece sua força de trabalho em troca de um salário. 

Contudo, a evolução do capitalismo, aliada à evolução tecnológica, permitiu tamanha 

precarização do trabalho que, agora, o próprio trabalhador é quem deve dispor dos meios de 
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produção, mesmo estando subordinado ao capital e às ordens da burguesia, isto é, não tendo 

nenhum controle sequer da produção em si. 

Na relação observada com a empresa Uber, o trabalhador deve dispor de seus 

próprios recursos, utilizar seu próprio automóvel e responsabiliza-se pelos eventuais danos e 

riscos que aquela atividade econômica pode oferecer. Observa-se, por exemplo, que a 

empresa possui pouquíssimos estabelecimentos físicos, sendo que sua operabilidade se dá 

essencialmente pelos meios digitais, que acaba por ser o único instrumento fornecido pela 

própria empresa.  

Marx e Engels (1999), contudo, puderam prever que a burguesia esteve e continuará 

em um processo de revolução constante para que consiga se manter no monopólio da 

produção e do capital: 

 
A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente os 
instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, 
todas as relações sociais [...]. Essa revolução contínua da produção, esse abalo 
constante de todo sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança 
distinguem a época burguesa de todas as precedentes [...]. Impelida pela necessidade 
de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Necessita estabelecer-
se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte (MARX, 
ENGELS, 1999, p. 12) 
 

Dessa forma, restou perceptível que no processo de evolução do capitalismo a 

burguesia passou a utilizar dos novos recursos tecnológicos, aliados às conquistas de políticas 

neoliberais de flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas, para se reinventar, 

criando um novo vínculo que possibilitou transferir os principais custos da produção aos 

próprios trabalhadores. Nesse sentido, a colocação da pesquisadora Ludmilla Abilio (2019): 

 
O termo crowsdsourcing (Howe, 2008) embasa diferentes definições que se referem 
ao trabalho por plataforma, à gig economy, à uberização. Ao cunhá-lo em 2008, o 
jornalista Jeff Howe deixou evidente que o outsourcing, ou seja, as terceirizações, 
teriam chegado ao seu novo estágio: o da transferência de trabalho, custos e 
responsabilidades não mais para as empresas em redes de subcontratação, mas para a 
multidão de usuários-trabalhadores. Atualmente, essa transferência de trabalho está 
explícita em diversas plataformas digitais que contam com a adesão da multidão de 
usuários-trabalhadores e da multidão de usuários-consumidores. [...] A uberização 
conta permanentemente com o engajamento, as estratégias e o autogerenciamento 
subordinado dos próprios trabalhadores. 
 

Em cada fase do sistema capitalista, as relações de trabalho “criam e recriam o 

campo de batalha dos detentores dos meios de produção e vendedores de força de trabalho, 

com novas formas de opressão e resistência.” (BATISTA, 2008). 
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Portanto, é indispensável compreender esse processo histórico de flexibilização do 

direito do trabalho e de décadas de políticas neoliberais, que visam novas formas de 

organização do trabalho e de eliminação de direitos trabalhistas (ABILIO, 2019). 

Sabe-se que o Direito do Trabalho, em sua origem, surge nos moldes da organização 

produtiva do tipo fordista/taylorista, em que trabalhadores eram reunidos em determinado 

espaço físico e por certo período de tempo, com disciplina e ordem. A subordinação, assim, 

tinha uma dimensão física de controle direto e hierarquizado, com ordens dadas pelo 

empregador às quais os trabalhadores se submetiam por determinado período de tempo.  

Contudo, o modelo de gestão utilizado pelas empresas-aplicativo rompe com essa 

lógica, uma vez que aproveita das tecnologias disponíveis em um amplo espaço geográfico. 

Em verdade, o controle da massa de trabalhadores para a realização de uma atividade 

econômica será sempre necessário. Todavia, nesse novo regime, esse controle e organização 

acontece de uma forma diferente: as ordens são automatizadas e passadas de maneira indireta 

por um código de programação chamado algoritmo.  

Para Antunes e Filgueiras (2020), tem-se uma contradição irônica do capitalismo 

contemporâneo: do ponto de vista técnico, a utilização da tecnologia na gestão do trabalho 

pode tornar a efetivação dos direitos trabalhistas mais fácil do que em qualquer outro período 

da história. Contudo, essa mesma tecnologia que pode fazer com que a regulação seja 

tecnicamente mais fácil está sendo apresentada pelas empresas em novas engenharias que 

inviabilizam a proteção dos trabalhadores. 

 Assim, a uberização mostrou-se capaz de engolir as relações de trabalho, 

demonstrando que a tendência é que cada vez mais categorias de profissionais sejam atingidas 

pelo processo, e por isso surge a importância e a urgência de se pensar a relação no sentido de 

conferir mais proteção a parte vulnerável. 
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3. A EMPRESA UBER E O SEU “MODUS OPERANDI” 
 

O aplicativo da empresa Uber foi lançado em 2010 no Estado da Califórnia, nos 

Estados Unidos, conforme as informações extraídas do site da própria empresa: 

 
A ideia surgiu em 2009 quando Garett Camp e Travis Kalanick participavam da 
conferência LeWeb, na França. Após o evento, ao precisarem retornar para o hotel, 
encontraram dificuldade para encontrar um táxi, outro transporte público e até 
mesmo um motorista particular. Foi então que pensaram que seria incrível poder, a 
um toque no celular, contratar o serviço de um motorista particular. O objetivo era 
facilitar e inovar a forma pela qual as pessoas se locomovem pelas cidades, 
inicialmente em São Francisco (EUA), utilizando-se de veículos sedã. Foi assim que 
surgiu o UberBLACK, primeiro produto da empresa. (UBER) 
 

No Brasil, a Uber chegou no ano de 2014 devido ao grande evento da Copa do 

Mundo que aconteceu no país. O primeiro local que recebeu os serviços do aplicativo foi a 

cidade de São Paulo, seguida pela cidade do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Foi uma das 

primeiras empresas que ofereceu no país o serviço de transporte nesse modus operandi, 

alterando significativamente as noções de oferta de serviços e consumo.  

Segundos dados disponibilizados no site da Uber, a empresa possui cerca de 5 

(cinco) milhões de motoristas cadastrados pelo mundo. Já no Brasil, a empresa conta com 

cerca de 1 (um) milhão de motoristas cadastrados (UBER, 2020). 

O site da empresa dispõe que a Uber tem como missão "utilizar a tecnologia para dar 

acesso a transporte confiável para todas as pessoas, em todos os lugares". Aos motoristas, 

tratados como “parceiros independentes”, a Uber utiliza da seguinte propaganda: 

 
Dirija com a Uber e ganhe dinheiro como autônomo. As transferências das viagens 
que você realizar, são feitas semanalmente diretamente em sua conta bancária. Seja 
seu próprio chefe e seja pago dirigindo em seu próprio horário. Ganhe dinheiro. Tem 
um carro? Transforme-o em uma máquina de fazer dinheiro. Tem muita coisa está 
acontecendo na cidade e a Uber facilita muito para você aproveitar e ganhar 
dinheiro. E mais, você já tem tudo o que precisa para começar. Dirija quando quiser. 



25 

 

Quer ter mais uma fonte de renda? Como motorista parceiro da Uber, você tem 
liberdade e flexibilidade para dirigir quando quiser. Crie seu próprio horário e não 
perca os momentos mais importantes da vida. Sem escritório, sem patrão. Se você 
está sustentando sua família ou economizando para algum projeto futuro, a Uber lhe 
dá liberdade para dirigir só quando for vantajoso. Escolha quando dirigir, aonde ir e 
quem transportar. (UBER, 2020) 
 

A nova forma de organização do trabalho proposta pelas empresas uberizadas é 

disfarçada essencialmente na ideia de que a empresa não oferece um serviço de transporte, e 

sim um serviço de tecnologia que é responsável por conectar motoristas autônomos e 

consumidores que precisam de seus serviços. Os motoristas seriam meros parceiros e são 

chamados, pela própria empresa, de “empreendedores de si mesmo”. 

De acordo com a pesquisa do professor Davi Carvalho Martins (2015), o trabalho 

“on-demand” das empresas-aplicativo ocorre 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 
termais 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. 
 

Portanto, os motoristas se vinculam à plataforma da empresa por meio de um 

contrato digital de adesão. Neste, são delimitados os requisitos para que o motorista atue pela 

empresa, os seus direitos e os deveres em relação à empresa.  

Isso significa que os motoristas devem se adequar a todos os requisitos exigidos pela 

empresa. Devem possuir um veículo e um aparelho móvel adequados, além de um bom plano 

de internet móvel que possibilite que fiquem conectados e vinculados ao aplicativo ao longo 

do dia de trabalho.  

Observa-se que investimento para iniciar o labor na plataforma digital da Uber é 

consideravelmente alto. Ressalta-se, ainda, que eventuais custos e prejuízos que podem 

decorrer de acidentes ou roubos, por exemplo, também são de inteira responsabilidade do 

motorista. Isso significa que grande parte dos custos e riscos do empreendimento são 

eliminados e transferidos aos próprios trabalhadores, muito embora a empresa ainda continue 

no controle e gerenciamento do aplicativo, bem como na maneira de se ofertar os serviços. 

Ainda, segundo o Grupo de Estudos sobre a Uber, instituído por meio da Portaria 

PGT nº 681, de 10 de novembro de 2016, da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes 

na Relação de Trabalho (CONAFRET) do Ministério Público do Trabalho (MPT), as 
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principais característica desse sistema são o monitoramento eletrônico, aumento do preço e 

programação de trabalho, fusão da análise em tempo real com a análise prévia e a avaliação 

dos motoristas: 

 
Em relação ao monitoramento eletrônico, o trabalho dos motoristas é moldado por 
dois principais fatores: o uso de práticas de vigilância pelo empregador para realizar 
um controle brando dos trabalhadores e a adoção de práticas de resistência pelos 
motoristas para enfrentar esse sistema. A constante vigilância promovida pela 
empresa produz assimetrias de informações entre os motoristas e a Uber, que acessa 
e controla uma grande quantidade de informações das experiências dos 
trabalhadores (OITAVEN, CARELLI, CASAGRANDE, 2018) 
 

A partir do estudo dessa obra elaborada pelos procuradores do MPT, a pesquisadora 

Clarissa Ribeiro Schinestsck (2020) identificou e enumerou sete elementos nas relações de 

trabalho via aplicativo, que são, em suma: a) Controle por programação, comandos, objetivos 

e metas a serem alcançadas; b) Surgimento de um sujeito-objetivo capaz de adaptar-se às 

mudanças do ambiente de trabalho em tempo real para alcançar os objetivos que a 

programação e o algoritmo impõe; c) Liberdade programada, vez que a suposta liberdade do 

trabalhador para desempenhar suas atividades lhe é ao mesmo tempo negada pelo algoritmo; 

d) Gestão por números ou recompensas para controlar os trabalhadores na busca pelos 

objetivos da empresa; e) Mobilização total dos trabalhadores, isto é, devem estar disponíveis a 

todo momento para cumprir o objetivo estabelecido pela programação; f) Relação de aliança 

entre o trabalhador e empresa e a refeudalização das relações de trabalho; e g) Atomização do 

mercado de trabalho a partir do rompimento de laços solidários e da implementação da ideia 

de individualismo e concorrência, exterminando o local comum que faz com que os 

trabalhadores se enxerguem como pertencentes a um mesmo grupo. 

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

permanecerem o maior tempo possível trabalhando. Trata-se de uma forma de manter o 

atendimento aos clientes o mais amplo possível. Contudo, a aceitação de uma corrida pelo 

motorista não indica qual será o trajeto a ser percorrido e nem o valor que será recebido. 

Ademais, a rejeição constante de viagens pode acarretar na suspensão e até mesmo na 

exclusão do motorista do aplicativo.  

Nesse sentido, o professor e pesquisador, Rodrigo Carelli (2020, p. 81), destaca que 

as empresas-plataforma, além de dirigir o trabalho realizado, regulamentam todo o serviço por 

meio da imposição dos “termos de condição de uso”, fiscalizam toda a prestação de serviços 

utilizando-se de recursos eletrônicos e ainda exercem poder disciplinar por meio de 

advertências e suspensões, tal como ocorre em qualquer relação de emprego. 
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Como consequência desse modus operandi, segundo os pesquisadores Mark Graham 

e Mohammed Amir Anwar (2020), empurra-se para baixo os custos do trabalho e restringe-se 

a capacidade dos trabalhadores de clamar e barganhar melhores condições. 

 

 

 

4. PRESSUPOSTOS DO VÍNCULO DE EMPREGO À LUZ DA CLT 
 

Os pressupostos ou requisitos para caracterização do vínculo de emprego são 

extraídos do caput dos arts. 2º e 3º da CLT, responsáveis por delimitar os conceitos de 

empregador e empregado, respectivamente: 

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

Doutrinadores e autores de Direito do Trabalho como Maurício Godinho Delgado 

(2017) e Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2020) consideram essenciais os seguintes critérios 

para caracterização da relação empregatícia: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e a 

subordinação. 

Segundo Delgado (2017, p. 315), esses elementos decorrem do mundo dos fatos e 

existem independente do direito, mas em face de sua relevância sociojurídica, são captados 

pelo direito que lhes confere os efeitos compatíveis. Portanto, segundo o autor, não são 

criação jurídica, e sim são reconhecidos pelo direito diante das realidades fáticas relevantes. 

 

4.1. PESSOALIDADE 
 

Vinculado ao elemento da pessoalidade, ressalta-se inicialmente o fato de que o 

trabalho deve ser realizado por pessoa física. Isso significa que a prestação de serviços que o 

Direito do Trabalho regula é aquela pactuada por uma pessoa física ou natural, sendo essa, 

necessariamente, a figura do trabalhador (DELGADO, 2017, p. 316). 

Contudo, o fato do trabalho ser realizado por pessoa física não significa 

necessariamente que haverá a pessoalidade, sendo ambos elementos indispensáveis na relação 

jurídica de emprego. 
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O requisito da pessoalidade, portanto, significa que a prestação dos serviços deve ser 

feita pelo próprio trabalhador, sem que possa ser substituído constantemente por terceiros, 

uma vez que foi contratado em razão da sua pessoa, sendo o contrato de trabalho, portanto, 

intuitu personae (GARCIA, 2020, p. 154). 

Esse elemento produz efeitos tanto na configuração do vínculo de emprego quanto na 

sua extinção, uma vez que, sendo personalíssima a obrigação, não há a possibilidade de ser 

transmitida a herdeiros e sucessores (DELGADO, 2017, p. 217). 

Há, porém, algumas situações em que é possível a substituição do empregado sem 

que seja suprimida a pessoalidade. Nesse sentido: 

 
Em primeiro lugar, citem‑se as situações de substituição propiciadas pelo 
consentimento do tomador de serviços: uma eventual substituição consentida (seja 
mais longa, seja mais curta no tempo), por exemplo, não afasta, necessariamente, a 
pessoalidade com relação ao trabalhador original. É óbvio, contudo, que uma 
intermitente e constante substituição consentida pode ser parte relevante de um 
contrato de prestação de serviços de caráter autônomo e sem pessoalidade (como 
ocorre com o representante comercial que credencia prepostos seus) — o que 
colocaria a relação jurídica examinada distante da figura legal típica da relação 
empregatícia. Em segundo lugar, citem‑se as substituições normativamente 
autorizadas (por lei ou norma autônoma). Ilustrativamente, férias, licença‑gestante, 
afastamento para cumprimento de mandato sindical, etc. Nesses casos, o contrato do 
trabalhador afastado (e substituído, se o empregador decidir colocar em seu posto 
um substituto) apenas se suspende ou se interrompe, sem qualquer descaracterização 
da pessoalidade inerente à relação de emprego. A ocorrência da substituição tende a 
configurar, com respeito ao trabalhador substituto, uma situação jurídica nova. 
Tratando‑se o substituto de empregado da mesma empresa, e não sendo a 
substituição meramente eventual, deverá ser beneficiado, temporariamente, pelas 
vantagens inerentes ao cargo ocupado (art. 450, CLT; Súmula 159, I, TST). 
Tratando‑se de obreiro recrutado externamente, poderá ser contratado até mesmo — 
conforme o tipo e duração da substituição — por contrato a prazo (art. 443, CLT), 
ou, se configurados os permissivos da Lei n. 6.019/74, por contrato de trabalho 
temporário (assegurado o patamar remuneratório inerente ao cargo ocupado. (ibid.) 
 

Cabe mencionar também que a pessoalidade é elemento indispensável somente sobre 

a figura do empregado. No polo do empregador, pode ocorrer a constante alteração subjetiva 

do contrato, mantendo‑se em vigor as regras contratuais anteriores em relação ao mesmo 

empregado (Ibid.). É o acontece no caso da sucessão trabalhista, prevista nos arts. 10 e 448 da 

CLT. 

No caso da Uber, a pessoalidade está presente no momento em que o motorista 

realiza seu cadastro no aplicativo. Nesse cadastro, o trabalhador fornece todos os seus dados 

pessoais, documentos, fotografia, dados bancários, entre outros. Além disso, os critérios e 

formalidades são definidos estritamente pela empresa. Ao finalizar esse cadastro, a Uber 

emite um tipo de identidade para cada motorista, com um login próprio e uma senha pessoal e 

intransferível para permitir o acesso a plataforma. Assim, não existe a possibilidade do 
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motorista colocar outra pessoa para prestar o serviço em seu lugar. É o que diz o contrato de 

adesão denominado “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital” 

(UBER): 

 
“2.1. ID de Motorista. A Uber emitirá ao(à) Cliente um ID de Motorista para cada 
Motorista que prestar Serviços de Transporte para permitir que o(a) Cliente e cada 
Motorista (quando aplicável) acessem e usem o Aplicativo de Motorista em um 
Dispositivo de acordo com o Adendo de Motorista (quando aplicável) e com o 
presente Contrato. [...] O(A) Cliente notificará imediatamente a Uber caso ocorra 
qualquer violação ou uso inadequado, efetivo ou potencial, do ID de Motorista ou do 
Aplicativo de Motorista.” 

 
Em suma, o cadastro de cada motorista é individual e deve ser aceito pela empresa 

para que consiga operar no aplicativo. 

 

4.2. ONEROSIDADE 
 

O pressuposto da onerosidade consagra que os serviços prestados pelo empregado 

possuem como contraprestação o recebimento da remuneração determinada pelo empregador 

e dentro dos limites legais. Assim, o empregado trabalha com o fim de receber o salário, 

sendo seu objetivo ao firmar o pacto laboral (GARCIA, 2020, p. 156). Nesse sentido, 

observa-se: 

 
Ao valor econômico da força de trabalho colocada à disposição do empregador deve 
corresponder uma contrapartida econômica em benefício obreiro, consubstanciada 
no conjunto salarial, isto é, o complexo de verbas contraprestativas pagas pelo 
empregador ao empregado em virtude da relação empregatícia pactuada. [...] 
No plano objetivo, a onerosidade manifesta‑se pelo pagamento, pelo empregador, de 
parcelas dirigidas a remunerar o empregado em função do contrato empregatício 
pactuado. Tais parcelas formam o complexo salarial (José Martins Catharino), 
constituído de distintas verbas marcadas pela mesma natureza jurídica. A CLT se 
refere ao elemento fático-jurídico da onerosidade, através de sua redação singela: “... 
mediante salário”, diz o art. 3º, caput, da Consolidação. À medida que se sabe que o 
salário pode ser pago em dinheiro ou parcialmente em utilidades (art. 458, CLT), 
pode ser pago por dia, semana, quinzena ou mês (art. 459, CLT), pode ser calculado 
segundo modalidade fixa ou fórmula variável de cômputo (art. 483, “g”, CLT), à 
medida que, assim, a contraprestação econômica do empregador ao empregado pode 
assumir formas distintas e variadas na prática empregatícia concreta, percebe‑se que, 
do ponto de vista objetivo, a onerosidade dificilmente se oculta em uma dada relação 
sociojurídica detidamente examinada. Dificilmente, portanto, terá o operador 
jurídico dificuldade em vislumbrar a presença da onerosidade em uma relação de 
trabalho investigada: de uma forma ou de outra, a contraprestação onerosa 
despontará ao longo da prestação do trabalho. (DELGADO, 2017, p. 322-323) 

 

Sabe-se que os valores das corridas são determinados exclusivamente pela Uber, que 

utiliza de uma técnica chamada de algoritmo dinâmico. Isso significa que o valor de uma 

corrida pode ter uma ampla variação durante o dia, a depender da localidade, do horário, da 

oferta e da demanda. Assim, não existe um valor fixo já determinado, assim como também 
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não há nenhuma possibilidade do motorista determinar esse valor. Ademais, é sabido também 

que a empresa retém para si uma determinada porcentagem de cada corrida, o seu lucro, que 

pode variar de 25% a 40% de acordo com a dinâmica do algoritmo, cujos critérios também 

são poucos conhecidos. 

De toda forma, a Uber gerencia, única e exclusivamente, toda a política de 

pagamento do serviço prestado, seja em relação ao preço cobrado do cliente passageiro, seja 

quanto às formas de pagamento ou até mesmo às promoções e descontos que são dadas a esse 

consumidores. Nesse sentido, observa-se o que prescreve os “Termos e Condições de Uso do 

Aplicativo”, em que fica claro que a empresa estabelece toda a política de pagamentos de 

maneira unilateral: 

4.1. Cálculo do Preço e Pagamento. O(A) Cliente tem o direito de cobrar um preço 
por cada etapa encerrada dos Serviços de Transporte prestados aos(às) Usuários(as) 
que forem identificados através dos Serviços da Uber ("Preço Total do Serviço de 
Transporte"), equivalente ao somatório das seguintes parcelas: a) Parcela Variável 
do Serviço de Transporte: preço básico acrescido da distância (conforme 
determinado pela Uber com o uso de serviços baseados em localização ativados por 
meio do Dispositivo) e/ou quantidade de tempo, conforme detalhado em 
www.uber.com/cities para o Território aplicável ("Cálculo do Preço"). b) Parcela 
Fixa do Serviço de Transporte, equivalente ao Custo Fixo referido na Cláusula 4.2.  
4.5. Alterações no Cálculo do Preço. A Uber reserva o direito de alterar o cálculo do 
e os componentes do preço a qualquer momento, a critério da Uber com base e 
fatores do mercado local e a Uber enviará um aviso ao(à) Cliente caso tal alteração 
possa resultar em uma mudança no Preço recomendado. O uso continuado dos 
Serviços da Uber depois de qualquer mudança no Cálculo do Preço constituirá a 
concordância do(a) Cliente em relação a mencionada alteração.  
4.6. Ajuste de Preço. A Uber reserva o direito de: (i) ajustar o Preço para uma 
situação específica dos Serviços de Transporte (por exemplo, Motorista pegou uma 
rota ineficiente, o(a) Motorista não conseguiu concluir corretamente uma etapa 
específica dos Serviços de Transporte no Aplicativo de Motorista, erro técnico nos 
Serviços da Uber, etc.); ou (ii) cancelar o Preço para uma etapa específica dos 
Serviços de Transporte (por exemplo, um(a) Usuário(a) foi cobrado(a) por Serviços 
de Transportes que não foram prestados em caso de uma queixa do(a) Usuário(a), 
fraude, etc.). A decisão Uber de reduzir ou cancelar o Preço qualquer que seja deve 
ser exercida de forma razoável.  
4.7.2. A Uber reserva o direito de ajustar a Taxa de Serviço (tanto o percentual 
aplicável como a forma pela qual a Taxa de Serviço é calculada) a qualquer 
momento, a critério exclusivo da Uber com base nas condições e fatores do mercado 
local; a Uber fornecerá um aviso ao(à) Cliente na ocorrência de tal mudança. O uso 
continuado dos Serviços da Uber após qualquer mudança no cálculo da Taxa de 
Serviços (ambas as parcelas) constituirá a concordância por parte do(a) Cliente em 
relação a tal mudança. Para que não reste dúvida, tal como previsto na Cláusula 4.1, 
sem prejuízo do fato de que a Uber receberá o Preço, a Uber fará jus apenas à Taxa 
de Serviço (na forma ajustada, se aplicável). 
 

Portanto, a onerosidade não só está presente na relação havida entre motorista e 

aplicativo, como também tem seus critérios estipulados unilateralmente pela empresa, cuja 

dinâmica algorítmica é pouco conhecida e divulgada. 
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4.3. HABITUALIDADE OU NÃO EVENTUALIDADE 
 

Sabe-se que para que haja relação de emprego, o trabalho prestado deve ter caráter de 

permanência, mesmo que por um curto período determinado, não se caracterizando enquanto 

um trabalho esporádico (DELGADO, 2017, p. 318). Por outro lado, a habitualidade significa 

principalmente a realização de serviços permanentes e necessários à atividade do empregador 

ou ao seu empreendimento (GARCIA, 2020, p. 154). 

Segundo Delgado, trata-se de um aspecto controvertido no Direito do Trabalho, tanto 

na doutrina, quanto na legislação e na jurisprudência: 

A dissensão apresenta‑se na doutrina, na jurisprudência e nos próprios textos legais. 
Nesse último plano, há que se destacar a circunstância de a CLT eleger a expressão 
“serviços de natureza não eventual” (art. 3º, caput; grifos acrescidos) para traduzir o 
referido elemento fatico‑juridico em enfoque; em contraponto a isso, a legislação 
reguladora do trabalho doméstico prefere se valer de expressão distinta, a saber, 
“serviços de natureza contínua” (art. 1º, caput, Lei n. 5.859/72; grifos acrescidos) ou 
“serviços de forma contínua” (art. 1º, caput, LC n. 150/15; grifos acrescidos). A 
doutrina, por sua vez, construiu distintas teorizações com o fim de precisar com 
maior clareza o exato sentido do elemento fático‑jurídico da não eventualidade. Essa 
riqueza de formulações não impede, entretanto, o relativo impasse produzido pela 
escolha isolada de qualquer dessas teorizações elaboradas: é que cada uma das 
teorias sobre a noção de eventualidade e pode produzir resultados concretos distintos 
em face de situações empíricas examinadas pelo operador jurídico. A conduta mais 
sensata, nesse contexto, é valer‑se o operador jurídico de uma aferição convergente e 
combinada das distintas teorias em cotejo com o caso concreto estudado, 
definindo‑se a ocorrência ou não da eventualidade pela conjugação predominante de 
enfoques propiciados pelas distintas teorias. (DELGADO, 2017, p. 318-319) 

 
Continua o autor, portanto, que há quatro principais teoria que informam a noção de 

eventualidade, são elas: teoria da descontinuidade, teoria do evento, teoria dos fins do 

empreendimento e teoria da fixação jurídica. 

A teoria da descontinuidade informa que eventual seria o trabalho descontínuo e 
interrupto com relação ao tomador enfocado — portanto, um trabalho que se 
fracione no tempo, perdendo o caráter de fluidez temporal sistemática. Para essa 
formulação teórica, o trabalho eventual tem caráter fragmentado, verificando‑se sua 
ocorrência de modo disperso no tempo, com rupturas e espaçamentos temporais 

significativos com respeito ao tomador de serviços examinado. [...] 
Informa, por sua vez, a teoria do evento, que se considera como eventual o 
trabalhador admitido na empresa em virtude de um determinado e específico fato, 
acontecimento ou evento, ensejador de certa obra ou serviço. Seu trabalho para o 
tomador terá a duração do evento esporádico ocorrido. [...] 
A teoria dos fins do empreendimento (ou fins da empresa) é talvez a formulação 
teórica mais prestigiada entre as quatro aqui enfocadas. Informa tal teorização que 
eventual será o trabalhador chamado a realizar tarefa não inserida nos fins normais 
da empresa — tarefas que, por essa mesma razão, serão esporádicas e de estreita 
duração. [...] 
Há, finalmente, a teoria da fixação jurídica ao tomador dos serviços. Informa essa 
construção teórica ser eventual o trabalhador “que não se fixa a uma fonte de 

trabalho, enquanto empregado é o trabalhador que se fixa numa fonte de trabalho. 

Eventual não é fixo. Empregado é fixo. A fixação é jurídica” (DELGADO, 2017, p. 
319-320) 
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Portanto, no trabalho intermediado pelas plataformas digitais, se faz irrelevante a 

possibilidade, em abstrato, de o empregado poder ou não estar trabalhando quando quiser. 

Essa possibilidade de fracionar o trabalho no tempo, inclusive, relaciona-se com a teoria da 

descontinuidade ora aduzida: segundo Delgado (2017, p. 319), essa teoria foi enfaticamente 

rejeitada pela CLT, sendo, inclusive, uma das poucas afirmações claras sobre o elemento da 

não eventualidade. 

Sabe-se, por exemplo, que a Lei 13467/2017, conhecida como “Reforma 

Trabalhista”, introduziu um novo conceito de trabalho, denominado trabalho intermitente, que 

caracteriza-se pela prestação de serviços em períodos alternados de atividade e inatividade.  

Pode-se dizer que a Uber convoca os motoristas cadastrados em termos análogos ao 

do §1º, do art. 452-A, da CLT. A empresa envia as notificações via aplicativo, que são 

inclusive registradas, momento em que os motoristas respondem ao chamado, iniciando a 

tarefa determinada. Por outro lado, quando o motorista se mantém inerte ao chamado, 

presume-se recusada a tarefa, da mesma forma que dita o §2º, do art. 452-A, da CLT. 

Ocorre que quando a oferta é recusada pelo trabalhador, ele ainda se mantém sob a 

subordinação do empregador, conforme dispõe o §3º, do art. 452-A, da CLT: “A recusa da 

oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente”. 

Outrossim, segundo a teoria dos fins do empreendimento, considerada a teoria mais 

aceita no Direito do Trabalho brasileiro e inspirada na teoria Mexicana, o trabalhador não 

eventual é aquele que realiza as tarefas inseridas nos fins normais da empresa, isto é, 

relacionadas à mão de obra necessária para os fins do empreendimento: 

 
O legislador brasileiro inspirou na teoria mexicana ao adotar que habitualidade ou 
não eventualidade está relacionada ao tipo de serviço executado à atividade do 
empregador, ou seja, a recém mencionada necessidade permanente. Assim, a 
legislação brasileira afastou a teoria italiana que considera o serviço não eventual 
sob o prisma do empregado, ou seja, se a prestação do serviço é ou não esporádica 
(sem repetição) (CECHIN, 2017, p. 22). 
 

No caso da Uber, embora a empresa empreenda grandes esforços em alegar que deve 

ser considerada um empreendimento que oferece um serviço de tecnologia, resta evidente que 

a Uber é amplamente conhecida no mundo todo enquanto uma empresa que fornece serviço 

de transporte. Tanto é assim, que a própria empresa dita, em seus termos de uso, todas as 

regras indispensáveis para que o serviço de transporte seja oferecido com qualidade e 

segurança.  

O cliente passageiro, ao utilizar o aplicativo em seu telefone móvel, deseja celebrar 

um contrato de transporte. Ele sequer sabe quem será o motorista, mas aposta toda a sua 
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confiança na qualidade de consumidor naquela empresa de transportes que está lhe 

fornecendo o serviço: a Uber. Ainda, o contrato de serviço de transporte que é apresentado ao 

passageiro é integralmente formulado pela Uber, que estipula o percurso a ser realizado pelo 

motorista e o valor a ser pago. 

Não restam dúvidas, portanto, que a atividade essencial da Uber é o transporte de 

passageiros e que a tecnologia por ela utilizada é o mecanismo principal que viabiliza a 

prestação de seus serviços, ou seja, consiste no próprio meio de produção, cujo detentor é a 

empresa. 

É imprescindível, no caso, que se observe e se aplique um dos princípios essenciais 

do Direito do Trabalho: a primazia da realidade sobre a forma. Nesse sentido, pouco 

importam as formas contratuais utilizadas pela empresa para mascarar a relação contratual 

firmada com os motoristas, uma vez que presentes todos os elementos que demonstram a 

existência de uma relação de emprego. 

Inclusive, se a Uber realizasse somente uma mera intermediação, significaria que 

estaria atuando como uma agência de colocação, promovendo interligação entre ofertas e 

procuras de trabalho. Nessa hipótese, seria vedada a cobrança de qualquer valor pela empresa 

em relação ao prestador de serviços: assim dispõe o artigo 18 da Lei nº 6.019/74, e o artigo 7 

da Convenção nº 181 da OIT. 

 

4.4. SUBORDINAÇÃO  
 

A subordinação é um dos requisitos mais importantes na caracterização da relação de 

emprego e, também, o mais suscetível a discussões e questionamentos ao se observar a 

jurisprudência sobre o trabalho em aplicativos.  

A doutrina trabalhista, com o tempo, percorreu vários caminhos em seus 

posicionamentos, conferindo diversos significados à subordinação. Isso ocorreu porque, em 

uma relação de emprego, é possível que exista a subordinação sob diferentes formas. 

Pode se dar sob a forma de subordinação econômica, isto é, quando existe uma 

dependência econômica do empregado para com o empregador. Pode ainda ser vista sob o 

prisma social, significando que o empregado estaria em posição social inferior em relação ao 

empregador, uma vez que titular do negócio. Outro exemplo é a subordinação técnica, que 

indica que o empregador estaria em uma posição superior ao empregado em relação ao 

conhecimento técnico da atividade exercida (GARCIA, 2020, p. 155). 
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Contudo, apesar de comum, essas formas de subordinação citadas nem sempre 

acontecem na relação de emprego e também não são critérios exigidos para que seja 

configurado o vínculo. A subordinação que é indispensável na relação laboral é a chamada 

subordinação jurídica, considerando a interpretação dos comandos contidos nos artigos 2º e 3º 

da CLT. 

Segundo Delgado (2017, p. 327), o debate sobre a natureza da subordinação já é 

pacífico na teoria justrabalhista enquanto um fenômeno jurídico. A subordinação 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.” (Ibid., p. 326).  

Portanto, a prestação dos serviços é feita de forma dirigida pelo empregador, que 

exerce seu poder de direção e fiscalização. O empregado, por sua vez, segue as determinações 

e orientações, que são estabelecidas pelo empregador dentro dos limites da lei. 

Fica evidenciado que, em virtude das diversas alterações no mundo do trabalho ao 

longo dos séculos, a subordinação passa por diversos ajustes e adequações, razão pela qual o 

autor supracitado traz três dimensões essenciais da subordinação: a dimensão clássica, 

objetiva e estrutural. Assim, observa-se: 

 
Clássica (ou tradicional) é a subordinação consistente na situação jurídica derivada 
do contrato de trabalho, pela qual o trabalhador compromete-se a acolher o poder de 
direção empresarial no tocante ao modo de realização de sua prestação laborativa. 
Manifesta-se pela intensidade de ordens do tomador de serviços sobre o respectivo 
trabalhador. É a dimensão original da subordinação, aquela que mais imediatamente 
na História substituiu a anterior servidão na realidade europeia, propagando-se 
genericamente pelo capitalismo disseminado nas décadas e séculos seguintes. [...] 
Objetiva é a subordinação que se manifesta pela integração do trabalhador nos fins e 
objetivos do empreendimento do tomador de serviços, ainda que afrouxadas as 
amarras do vínculo empregatício. [...] 
Estrutural é, finalmente, a subordinação que se expressa “pela inserção do 
trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber 
(ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de 
organização e funcionamento”. Nesta dimensão da subordinação, não importa que o 
trabalhador se harmonize (ou não) aos objetivos do empreendimento, nem que 
receba ordens diretas das específicas chefias deste: o fundamental é que esteja 
estruturalmente vinculado à dinâmica operativa da atividade do tomador de serviços. 
A conjugação dessas três dimensões da subordinação — que não se excluem, 
evidentemente, mas se completam com harmonia — permite se superarem as 
recorrentes dificuldades de enquadramento dos fatos novos do mundo do trabalho ao 
tipo jurídico da relação de emprego, retomando-se o clássico e civilizatório 
expansionismo do Direito do Trabalho. (Ibid., p. 329). 

 
Considerando essas novas formas de organização do trabalho no meio digital, é 

preciso ter em vista que a doutrina e a jurisprudência precisa aprimorar o conceito e a 

interpretação do fenômeno da subordinação jurídica. Sobre o tema, tem-se também o autor: 
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Tendo em vista as novas formas de organização do trabalho, parte da doutrina e da 
jurisprudência reconhece não apenas a subordinação objetiva (presente quando os 
serviços prestados integram os objetivos da atividade empresarial), mas também a 
subordinação estrutural, principalmente em questões relacionadas à terceirização e 
ao trabalho a distância (teletrabalho). Nesse enfoque, reconhece-se a subordinação, 
inerente à relação de emprego, quando o empregado desempenha atividades que se 
encontram integradas à estrutura e à dinâmica organizacional da empresa, ao seu 
processo produtivo ou às suas atividades essenciais, não mais se exigindo a 
subordinação jurídica clássica em que se verificavam ordens diretamente emanadas 
do empregador (GARCIA, 2020, p. 156). 
 

Cumpre ressaltar, ainda, parte do voto proferido por Mauricio Godinho Delgado 

sobre as dimensões da subordinação, em sua atuação enquanto Ministro do Tribunal Superior 

do Trabalho: 

 
Registre-se que a subordinação enfatizada pela CLT (arts. 2º e 3º) não se 
circunscreve à dimensão tradicional, subjetiva, com profundas, intensas e 
irreprimíveis ordens do tomador ao obreiro. Pode a subordinação ser do tipo 
objetivo, em face da realização pelo trabalhador dos objetivos sociais da empresa. 
Ou pode ser simplesmente do tipo estrutural, harmonizando-se o obreiro à 
organização, dinâmica e cultura do empreendimento que lhe capta os serviços. 
Presente qualquer das dimensões da subordinação (subjetiva, objetiva ou estrutural), 
considera-se configurado esse elemento fático-jurídico da relação de emprego (TST 
– RR – 710-60.2017.5.09.0127, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, 
DEJT 06.06.2019) 
 

Como será possível observar e analisar de maneira mais aprofundada no capítulo 

seguinte, o pressuposto da subordinação jurídica tem sido o que mais tem causado inquietudes 

nas discussões dos tribunais trabalhistas brasileiros quando se deparam com as demandas que 

pleiteiam a configuração de vínculo de emprego com empresas-aplicativo, especialmente com 

a Uber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. REFLETINDO O PRESSUPOSTO DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA À LUZ 
DO NOVO MODELO DE TRABALHO INTERMEDIADO PELAS 
PLATAFORMAS DIGITAIS 

 

Como visto, subordinação jurídica significa dizer que o empregado, inserido na 

organização da atividade do empregador, deve seguir as suas determinações e orientações 

estabelecidas dentro dos limites legais (GARCIA, 2020). 

Sabe-se que o Direito do Trabalho, especialmente a CLT, surgiu no contexto de uma 

organização produtiva do tipo fordista/taylorista. Nessa organização, os trabalhadores são 

reunidos em uma subordinação de estilo militar, que consiste em uma dimensão pessoal de 

controle direto por meio de ordens dadas por escala hierárquica rígida de prepostos do 

empregador (OITAVEN, CARELLI, CASAGRANDE, 2018, p. 28). Sobre o tema, continua 

os autores: 

 
Com o avanço da tecnologia, a forma com que se apresentava a subordinação sofreu 
mutação. Inicialmente, na reestruturação produtiva do tipo toyotista ou pós-fordista, 
iniciada nos anos 1970, a subordinação já se apresenta de forma mais sutil, na forma 
de integração na estrutura produtiva. O ‘dar ordens’ passa a ser menos militarizado, 
desconcentrando-se as unidades produtivas. [...] O modelo organizacional da 
cibernética e, portanto, da governança, tenta bagunçar essa montagem jurídica, pois 
trata o ser humano como uma máquina inteligente. O trabalho não se apresenta mais 
como uma coisa, mas sim como uma fonte de energia do homem, energia que é sua 
propriedade, e que se pode ser por ele alugada. Um novo tipo de sujeito surge: o 
“sujeito objetivo”, movido pelo cálculo, capaz de se adaptar em tempo real às 
variações do ambiente para atingir os objetivos que lhe são assinalados. Nesse 
contexto apresenta-se o “trabalhador flexível”. Desenha-se, assim, um novo tipo de 
liame de direito que, à diferença do contrato, não tem por objeto uma quantidade de 
trabalho, mas “a própria pessoa do trabalhador”. Temos que lembrar sempre, por 
outro lado, que cibernética vem de direção, controle, governo. O controle da massa 
de trabalhadores para a realização de atividade econômica sempre vai ser necessário, 
alterando-se somente a forma. Enquanto o taylorismo/fordismo centrava-se na 
subordinação do trabalhador a uma racionalidade que lhe restava exterior, agora o 
foco está na sua programação, pela apresentação de metas, regras e medida dos 
resultados do trabalho por meio de indicadores estatísticos. É importante, no entanto, 
que o sujeito se aproprie desta avaliação para reagir positivamente à lacuna que ela 
revela entre sua performance e seus objetivos. (Ibidem, p. 29-30) 
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As empresas uberizadas pretendem inserir os trabalhadores em sua estrutura 

produtiva como autônomos ou parceiros, esquecendo-se propositalmente que são elas próprias 

quem detém as condições técnicas e as diretrizes para a realização do trabalho. 

Parece completamente irracional sustentar que, em poucos anos, surgiram mais de 

1.125.000 (um milhão e centro e vinte e cinco mil) motoristas autônomos no Brasil, conforme 

demonstrou a pesquisa do PNAD (BRASIL, 2019), que celebram um novo contrato de 

prestação de serviços em cada corrida que realizam. 

Em uma relação de trabalho, a autonomia é a capacidade de gerir o próprio trabalho, 

utilizando seus próprios meios, vontades, princípios e condições contratuais em geral, o que já 

foi possível observar que não é o caso dos trabalhadores cadastrados nas empresas-aplicativo. 

Outrossim, é característica essencial da autonomia e da parceria a ausência de poder 

hierárquico e disciplinar entre os parceiros. Sabe-se que a Uber estabelece toda a política de 

pagamento, não sendo dado ao trabalhador, portanto, a menor possibilidade de gerência do 

negócio.  

Não é segredo que, por meio dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de 

Intermediação Digital da Uber, a empresa estabelece expressamente todos os requisitos 

necessários do labor: um padrão de veículo a ser utilizado, as qualificações exigidas do 

motorista, o trajeto a ser realizado, os clientes, o preço do serviço e o percentual a ser retido 

pela empresa.  

Outro ponto a ressaltar diz respeito ao total controle sobre a atividade realizada: o 

motorista é monitorado durante todo o tempo em que permanece online no aplicativo por 

meio do sistema. Todos os aspectos do seu trajeto é monitorado: a velocidade, o tempo gasto 

e a distância percorrida. Além disso, bombardeiam os motoristas de notificações, mensagens e 

e-mails acerca dos melhores horários e locais de operação do ofício e penalizam aqueles que 

recusam um determinado número de corridas por meio do bloqueio temporário ou até mesmo 

definitivo. 

A avaliação do trabalho por meio da atribuição de notas, por exemplo, também pode 

ser considerada uma forma de controle da empresa sobre o motorista, uma vez que a 

destinatária dessa avaliação é a empresa, justamente para poder penalizar o motorista com os 

bloqueios. Em que pese sejam os clientes que realizam essas avaliações, eles não podem 

escolher um motorista pela sua nota, assim como o motorista também não tem a liberdade de 

escolher qual cliente quer atender. O algoritmo seleciona e encaminha arbitrariamente aquele 
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motorista que estiver mais próximo do passageiro. Portanto, esses passageiros são clientes da 

empresa-aplicativo, e não dos trabalhadores supostamente autônomos.  

Cumpre relembrar o que dispõe o art. 2º da CLT: “Considera-se empregador a 

empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 

assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.”. Há dois conceitos importantes extraídos no 

artigo transcrito: “riscos da atividade econômica” e “dirige a prestação pessoal de serviço”. 

Isso significa que os riscos da atividade econômica e a direção da prestação do serviço são 

funções atribuídas tão somente à empresa.  

Contudo, o trabalho uberizado busca forjar e atribuir tais comandos legais aos 

próprios trabalhadores, criando-se um cenário ilusório de existir uma suposta autonomia na 

tentativa de descaracterizar a vinculação de emprego e se desincumbir de todos os direitos e 

deveres que dela decorrem. Em que pese grande parte dos riscos da atividade de transporte 

sejam suportados por esses motoristas, é preciso lembrar que o meio de produção que 

predomina a 4ª Revolução Industrial é a própria tecnologia em si, e não o automóvel, ou o 

maquinário de modo geral, como antes era. Isso significa que quem detém o meio de 

produção é a empresa Uber, sendo ela portanto quem de fato assume os riscos da atividade 

econômica. 

Assim, o modelo de negócio das plataformas digitais acaba por fraudar o conceito de 

empregado disposto nos artigos 2º e 3º da CLT e violam diretamente os Princípios e Direitos 

Sociais consagrados na CF/88, (art. 1º, inciso III e IV, e art. 193), em especial os direitos 

trabalhistas assegurados no art. 7º. Restando a a urgente necessidade de se adequar os 

pressupostos do vínculo de emprego à luz desse novo modelo de controle e gerenciamento do 

trabalho.  

Os procuradores do trabalho Rodrigo Carelli, Cássio Casagrande e Juliana Oitaven, 

ao finalizarem a obra no âmbito do Grupo de Estudos “GE Uber” (2018, p. 50), concluíram 

que as novas relações que vêm ocorrendo através das empresas de intermediação por 

aplicativos, apesar de peculiares, permitem a plena aplicabilidade das normas de proteção ao 

trabalho subordinado, autorizando o reconhecimento de vínculos empregatícios entre os 

trabalhadores e as empresas intermediadoras. 

O uso de meios tecnológicos não deve constituir um impasse para que se 

descaracterize a subordinação jurídica. Inclusive, nesse sentido, já há uma previsão expressa 

na CLT no parágrafo único do art. 6º da CLT, que dispõe que “os meios telemáticos e 

informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação 

jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.”.     
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É possível extrair do dispositivo supra que a subordinação se configura ainda o 

controle e o comando ocorra por meio dispositivos eletrônicos, como é o caso de comandos 

inseridos no algoritmo utilizado pelas plataformas digitais. 

Na era da informática, é preciso se atentar ao fato de que o poder empregatício 

também se manifesta por programação em sistemas e algoritmos, isto é, a partir de um 

conjunto de instruções baseadas em inteligência artificial inscritas em uma plataforma digital 

(CARELLI, 2020). 

Como bem já pontuou Paulo de Barros Carvalho (2018, p. 219), não se espera do 

legislador a edificação de um sistema logicamente bem construído e harmônico. Essa tarefa 

difícil está reservada ao cientista, munido de seu instrumental epistemológico, transformando 

a multiplicidade caótica de normas numa construção congruente. Para o autor, a interpretação, 

muitas vezes, não poderá ser literal, sob pena de se construir um sistema jurídico 

esquizofrênico. 

 

5.1. JURISPRUDÊNCIA NACIONAL 
 

A partir das considerações tecidas, é preciso entender qual tem sido o entendimento 

dos tribunais trabalhistas brasileiros quando se deparam com processos que demandam pela 

configuração do vínculo de emprego com as empresas-aplicativo. 

Em breve pesquisa inicial, observou-se que a maior incidência de ações trabalhistas 

que versam sobre o reconhecimento do vínculo de emprego em face da empresa Uber do 

Brasil Tecnologia LTDA (CNPJ 17.895.646/0001-87) estão nos Tribunais Regionais da 2ª e 

da 3ª Região (São Paulo e Minas Gerais, respectivamente), uma vez que essas regiões 

concentram o maior número de motoristas cadastrados, razão pela qual estes tribunais foram 

escolhidos para proceder com a análise das decisões, a título de recorte metodológico.  

Posteriormente, busca-se o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, uma 

vez considerada a corte superior em matéria trabalhista, já em sede de juízo de terceiro grau, 

em razão dos recursos de revista interpostos em face dos acórdãos proferidos pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho supracitados. 

Ademais, com o intuito de observar os entendimentos mais recente possíveis desses 

tribunais, e a título metodológico, busca-se tabelar os acórdãos que foram publicados entre os 

períodos de 05 de fevereiro de 2019 a 05 março de 2021.  
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5.1.1. Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
 

No período indicado, foram encontradas 15 (quinze) acórdãos proferidos pelo TRT-2 

em sede de Recurso Ordinário que versam sobre o reconhecimento do vínculo de emprego 

entre motorista e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA.  

Dentre elas, somente uma decisão, proferida pela 15ª (décima quinta) turma, julgou 

procedente o pedido no sentido de reconhecer o vínculo laboral (processo nº 1000123-

89.2017.5.02.0038).  Cabe ressaltar que esse acórdão de relatoria da magistrada Beatriz de 

Lima Pereira foi objeto de Recurso de Revista, já julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

que será analisado posteriormente. 

Assim, observa-se a tabela seguir: 

 

Tabela 1 – Acórdãos do TRT-2 

 Nº DO 
PROCE

SSO 

DATA DA 
PUBLICAÇÃ

O 

 
ACÓRDÃO 

TURMA/ 
VOTOS 

1 1000123-
89.2017.
5.02.003

8 

 
20 de 

fevereiro de 
2019 

Dá provimento parcial ao recurso, declarando a 
existência de vínculo de emprego entre o 

demandante e a UBER DO BRASIL 
TECNOLOGIA LTDA 

15ª turma/ por 
maioria de 

votos 

2 1001160-
73.2018.
5.02.047

3 

16 de outubro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego. 

8ª turma/por 
unanimidade 

3 1000311-
84.2018.
5.02.002

6 

 
11 de 

dezembro de 
2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego. 

 
10ª turma/ por 
unanimidade 

4 1000664-
18.2018.
5.02.032

0 

 
30 de janeiro 

de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego. 

 
9ª turma/ por 
unanimidade 

5 1000236-
68.2018.
5.02.008

3 

 
13 de 

fevereiro de 
2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego. 

 
18ª turma/ por 
unanimidade 

6 1000222-
52.2018.
5.02.002

9 

 
17 de 

fevereiro de 
2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego. 

 
14ª turma/ por 
unanimidade 

7 1000997-
74.2018.
5.02.005

9 

07 de julho de 
2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego 

14ª turma/por 
unanimidade 

8 1001142-
65.2019.
5.02.003

7 

17 de agosto 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego 

9ª turma/por 
unanimidade 

9 1000836-
44.2019.
5.02.070

04 de 
setembro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego 

9ª turma/por 
unanimidade 
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1 

10 1000937-
23.2019.
5.02.000

9 

29 de outubro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego 

5ª turma/por 
unanimidade 

11 1000606-
42.2020.
5.02.006

2 

10 de 
novembro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego 

11ª turma/por 
unanimidade 

12 1000851-
65.2019.
5.02.023

1 

11 de 
novembro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego 

11ª turma/por 
unanimidade 

13 1001017-
23.2019.
5.02.038

5 

11 de 
novembro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego 

6ª turma/por 
unanimidade 

14 1001132-
66.2019.
5.02.002

2 

26 de 
novembro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego 

12ª turma/por 
unanimidade 

15 1001208-
20.2019.
5.02.040

1 

10 de 
fevereiro de 

2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do pedido 

de reconhecimento de vínculo de emprego 

3ª turma/por 
unanimidade 

Fonte: tabela elaborada pela própria autora a partir de pesquisa no site https://juris.trt2.jus.br/jurisprudencia/ 

O principal argumento da Uber nessas ações circunda a alegação de que não se trata 

de uma empresa de transporte e que a atividade principal é a exploração de plataforma 

tecnológica, além de aduzir a ausência de habitualidade, onerosidade, pessoalidade e 

subordinação. Assim, nessa perspectiva, os motoristas atuariam como parceiros, 

consubstanciando o que hoje se denomina economia compartilhada.  

Em seu voto, a magistrada relatora, Beatriz de Lima Pereira, considera que o 

argumento da empresa é falacioso, uma vez que, se se tratasse de mera ferramenta eletrônica, 

não seria sugerido pela empresa o preço do serviço de transporte a ser prestado. Outrossim, 

também não deveriam condicionar a permanência do motorista às avaliações feitas pelos 

usuários do serviço de transporte. Deveriam simplesmente colocar a plataforma tecnológica à 

disposição dos interessados, sem qualquer interferência no resultado do transporte fornecido. 

Sobre o modelo de economia compartilhada, a magistrada relatora discorre que: 

 
Também não prospera o argumento de que a relação existente entre as demandadas e 
o demandante trata-se de modelo de economia compartilhada. Esta, na sua essência, 
representa a prática de divisão do uso de serviços e produtos, numa espécie de 
consumo colaborativo, mas numa perspectiva horizontal, propiciada, em regra, pelas 
tecnologias digitais. Assim, no campo da mobilidade urbana, tal prática pode ser 
identificada nas práticas de carona compartilhada, na qual os usuários, valendo-se de 
plataformas tecnológicas, compartilham o transporte. E a propósito dessa prática, os 
especialistas não reconhecem na atividade desenvolvida pelas demandadas a 
existência efetiva de compartilhamento, observando que, na realidade, tais empresas 
lucram sem nada compartilhar, o que inclusive deu ensejo à criação do termo 
ridewashing (revestir de outro significado) o compartilhamento ou a carona no 

https://juris.trt2.jus.br/jurisprudencia/
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transporte. (TRT 2 - RO 1000123-89.2017.5.02.0038 Relatora: Beatriz de Lima 
Pereira; Órgão Julgador: 15ª Turma; Data: 20/02/2019). 
 

Sobre os requisitos necessários ao vínculo de emprego, a relatora aponta que a 

onerosidade é inequívoca, pois pela realização do serviço de transporte era o demandante 

remunerado. Um ponto importante ressaltado pela relatora é o fato de que ser reservado ao 

motorista o equivalente a 75% a 80% do valor pago pelo usuário não pode caracterizar, no 

caso, a existência de parceria, uma vez que o motorista é responsável por arcar com diversas 

despesas elevadas, como o aluguel do veículo, sua manutenção, combustível, telefone celular 

e provedor da internet.  

Sobre a subordinação, argumenta que a afirmação de que o motorista pode ficar off-

line e recusar solicitações não condiz com a necessidade empresarial e com a realidade dessa 

relação: 

 
Do mesmo modo, a afirmação de que o motorista pode ficar ilimitadamente off-line 
e recusar solicitações de modo ilimitado também não condiz com a necessidade 
empresarial e com a realidade vivenciada na relação empresa/motorista/usuário. 
Fosse verdadeira tal afirmação, o próprio empreendimento estaria fadado ao 
insucesso, pois as empresas correriam o risco evidente de, em relação a 
determinados locais e horários, não dispor de um único motorista para atender o 
usuário.  
Ademais, as empresas se valem de mecanismos indiretos para obter o seu intento de 
disponibilidade máxima do motorista às necessidades dos usuários por elas 
atendidos. De acordo com o depoimento do demandante, sem contraprova das 
demandadas "...o depoente recebia incentivo se atingisse o número de 45 clientes 
por semana; que se não atingisse não recebia apenas o incentivo; que podia deixar o 
telefone off line; (...) que podia cancelar corrida, porém recebia informação de que a 
taxa de cancelamento estava alta e que poderia ser cortado; que existia um limite de 
cancelamento, mas não sabe informar qual era esse limite..."  
Também não aproveita à demanda o argumento de que motorista é livre para exercer 
uma segunda atividade profissional, pois a exclusividade não figura como requisito 
da relação de emprego. 
Por fim, a alegação de que as empresas não impõem aos motoristas regras de 
conduta tampouco restou comprovada. Há confissão das demandadas de que as 
avaliações dos usuários são decisivas para a manutenção do cadastro do motorista. 
Aliás, a preposta, ouvida em audiência, admitiu que o demandante foi desligado 
exatamente por ter avaliação abaixo da média. (TRT 2 - RO 1000123-
89.2017.5.02.0038 Relatora: Beatriz de Lima Pereira; Órgão Julgador: 15ª Turma; 
Data: 20/02/2019) 
 

Por fim, uma questão importante que foi registrada pela magistrada é a consideração 

de que a relação existente entre as empresas de aplicativo e os motoristas não se caracteriza 

pelo modelo clássico de subordinação. Por essa razão, a depender do caso concreto sob 

exame, poderá não haver a configuração do vínculo de emprego, especialmente nos casos em 

que a prestação de serviços se revelar efetivamente eventual. 

As demais decisões que negaram o vínculo de emprego com a empresa reclamada 

limitaram-se à acatar, em breves acórdãos, a tese defensiva, isto é, a de que fornece uma 
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plataforma digital de intermediação, sendo esta a atividade precípua da empresa. Quanto aos 

pressuposto do vínculo empregatício, são tecidas breves considerações contrárias à 

configuração da subordinação: 

 
Na circunstância analisada, a descrição das obrigações pelo recorrente em relação ao 
uso do aplicativo e regras impostas pela ré não se inserem na subordinação jurídica 
ou ingerência na prestação pessoal dos serviços. O tratamento do motorista em 
relação aos passageiros, especialmente quanto às exigências impostas nos 
cancelamentos de viagens já aceitas não afastam a autonomia e a desconexão da 
plataforma por tal motivo não é punição, não obstante os argumentos trazidos, mas 
regra contratual clara para o escopo da atividade contratada, não adstrita às relações 
de emprego. Outras peculiaridades remetem à autonomia dos trabalhos 
desempenhados, como é o caso do motorista ser o proprietário ou o possuidor do 
veículo, com responsabilidade sobre todos os custos a ele inerentes. Outro ponto 
relevante é o desempenho da atividade no tempo, horário e localização segundo a 
escolha do recorrente, afastando-se do que a lei descreve como tempo à disposição 
(art. 4º, da CLT), diante da plena liberalidade e conveniência do motorista. Extrai-se 
uma negociação jurídica distinta da relação empregatícia, propriamente, ainda que 
existam regras mínimas de procedimento em relação ao prestador e tomador. No 
caso, o autor faz seu cadastro por ato voluntário ao acesso à página eletrônica da ré, 
aderindo às regras ali impostas, um modelo de negócio intermediado pela plataforma 
cuja empresa gerenciadora de serviços tem determinado padrão de atendimento. 
(TRT-2 ROT 10006641820185020320, Relatora: Simone Fritschy Louro, Órgão 
Julgador: 9ª Turma, Data: 30/01/2020) 
 

Outrossim, observa-se que todas as decisões proferidas pelas demais turmas deste 

Tribunal, contrárias ao reconhecimento do vínculo de emprego, se deram por unanimidade, 

fato que demonstra uma resistência mais enfática na possibilidade de se reconhecer a 

existência de vínculo de emprego no trabalho em plataformas digitais. 

 

5.1.2. Jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 
 

No recorte temporal indicado, foram encontradas 130 (cento e trinta) acórdãos 

proferidos em sede de Recurso Ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 

que versam sobre o reconhecimento do vínculo de emprego entre o motorista, ora 

Reclamante, e a empresa Uber, ora Reclamada. Dentre elas, cinco julgaram procedente o 

pedido no sentido de reconhecer o vínculo laboral.  

Entre as cinco decisões favoráveis à caracterização do vínculo de emprego, quatro 

foram proferidas pela 11ª (décima primeira) Turma do Órgão Julgador, enquanto a última 

origina-se de acórdão proferido pela 10ª (décima) Turma. 

Um fenômeno observado nas decisões do TRT-3, especialmente nesse período de 

cerca de dois anos, é o fato de que, aos poucos e a passos lentos, começou a aparecer alguns 

entendimentos divergentes nas turmas julgadoras.  
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Observa-se que a 6ª (sexta), a 8ª (oitava) e a 9ª (nona) turma sempre mantiveram, por 

unanimidade, o entendimento contrário a configuração de vínculo empregatício. Enquanto 

isso, a 2ª (segunda), 3ª (terceira), 5ª (quinta), 7ª (sétima) e 10ª (décima) turma variam entre 

acórdãos unânimes e outros que contam com um voto divergente sustentando a existência do 

vínculo de emprego com a Reclamada, sendo que essa última turma, mais recentemente, foi a 

que contou com um acórdão que reconheceu o vínculo de emprego por maioria de votos 

(processo nº 0010222-03.2020.5.03.0136).  

Nesse sentido, tem-se a tabela a seguir: 

 

Tabela 2 – Acórdãos do TRT-3 

  
Nº DO 

PROCESSO 
 

 
DATA DA 
PUBLICA

ÇÃO 
 

 
ACÓRDÃO 

 

 
TURMA/ 
VOTOS 

1 
0010771-

28.2018.5.03.
0186 

13 de 
fevereiro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

9ª turma/ 
por 

unanimida
de 

 
2 

 
0011484-

83.2017.5.03.
0106 

13 de 
fevereiro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

3ª turma/ 
por 

maioria de 
votos 

3  
0010910-

17.2018.5.03.
0012 

 
02 de abril 

de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

10ª turma/ 
por 

unanimida
de 

4  
0011421-

33.2017.5.03.
0179 

 
04 de abril 

de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

3ª turma/ 
por 

maioria de 
votos  

5  
0010633-

44.2017.5.03.
0009 

 
28 de maio 

de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

10ª turma/ 
por 

maioria de 
votos  

6 0010735-
54.2017.5.03.

0013 

09 de julho 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

2ª turma/ 
por 

maioria de 
votos  

7 0010806-
62.2017.5.03.

0011 

17 de 
julho de 

2019 

Dá provimento ao recurso do reclamante, 
reconhecendo a existência de vínculo de 
emprego entre o demandante e a UBER DO 
BRASIL TECNOLOGIA LTDA 

11ª turma/ 
por 

maioria de 
votos 

8 0010020-
05.2018.5.03.

0004 

10 de 
setembro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

6ª turma/ 
por 

unanimida
de 

9 0010537-
80.2018.5.03.

0013 

10 de 
setembro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

6ª turma/ 
por 

unanimida
de 

10   Nega provimento ao recurso do reclamante, 6ª turma/ 



45 

 

0010458-
67.2019.5.03.

0110 

01 de 
outubro de 

2019 

mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

por 
unanimida

de 

11 
0010511-

52.2017.5.03.
0002 

22 de 
outubro de 

2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

10ª turma/ 
por 

maioria de 
votos  

12  
0010673-

28.2019.5.03.
0018 

 
23 de 

outubro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

9ª turma/ 
por 

unanimida
de 

13  
0010614-

59.2017.5.03.
0002 

 
29 de 

outubro de 
2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

 
2ª turma/ 

por 
unanimida

de 

14  
0010627-

31.2017.5.03.
0108 

 
12 de 

novembro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

 
10ª turma/ 

por 
unanimida

de 

15 0010528-
81.2019.5.03.

0014 

19 de 
novembro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

6ª turma/ 
por 

unanimida
de 

16 
0010820-

56.2019.5.03.
0179 

26 de 
novembro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

10ª turma/ 
por 

maioria de 
votos  

17 0011532-
03.2017.5.03.

0022 

26 de 
novembro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

5ª turma/ 
por 

maioria de 
votos  

18 0010785-
03.2019.5.03.

0113 

27 de 
novembro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

9ª turma/ 
por 

unanimida
de 

19 0010310-
66.2019.5.03.

0139 

03 de 
dezembro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

10ª turma/ 
por 

unanimida
de 

20 0010624-
76.2017.5.03.

0108 

03 de 
dezembro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

6ª turma/ 
por 

unanimida
de 

21 0010817-
04.2019.5.03.

0179 

04 de 
dezembro 
de 2019 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

9ª turma/ 
por 

unanimida
de 

22  
0010832-

77.2019.5.03.
0112 

 
18 de 

dezembro 
de 2019 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais. 

9ª turma/ 
por 

unanimida
de 
 

23 0010015-
31.2018.5.03.

0182 

04 de 
fevereiro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

5ª turma/ 
por 

unanimida
de 

24 0010934-
02.2019.5.03.

06 de 
fevereiro 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 

7ª 
turma/por 
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0112 de 2020 o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais. 

unanimida
de 

25 0010906-
28.2019.5.03.

0114 

11 de 
fevereiro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

5ª turma/ 
por 

unanimida
de 

26 0010905-
30.2019.5.03.

0183 

12 de 
fevereiro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

8ª turma/ 
por 

unanimida
de 

27 0012303-
26.2017.5.03.

0104 

18 de 
fevereiro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

10ª turma/ 
por 

unanimida
de 

28 0010984-
15.2019.5.03.

0181 

19 de 
fevereiro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

2ª turma/ 
por 

unanimida
de 

29 0011052-
62.2019.5.03.

0181 

09 de 
março de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

7ª turma/ 
por 

unanimida
de 

30 0011072-
53.2019.5.03.

0181 

17 de 
março de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

5ª turma/ 
por 

unanimida
de 

31 0010990-
59.2019.5.03.

0007 

30 de abril 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

2ª 
turma/por 
unanimida

de 

32 0010921-
45.2019.5.03.

0001 

12 de maio 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

33 0010923-
76.2019.5.03.

0013 

13 de maio 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

34 0010831-
25.2019.5.03.

0005 

13 de maio 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de  

35 0010831-
25.2019.5.03.

0005 

13 de maio 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

36 0011062-
58.2019.5.03.

0003 

15 de maio 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

37 0010834-
65.2019.5.03.

0009 

28 de maio 
de 2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais. 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

38 0011127-
39.2019.5.03.

0137 

28 de maio 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 
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39 0011075-
63.2019.5.03.

0001 

03 de 
junho de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

10ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

40 0010116-
09.2020.5.03.

0179 

05 de 
junho de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

41 0010110-
87.2020.5.03.

0183 

10 de 
junho de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

42 0010107-
78.2020.5.03.

0007 

01 de julho 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

43 0010258-
92.2020.5.03.

0185 

02 de julho 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

44 0010118-
65.2020.5.03.

0021 

02 de julho 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

45 0010947-
23.2019.5.03.

0137 

08 de julho 
de 2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais. 

8ª 
turma/por 
unanimida

de 

46 0010073-
04.2020.5.03.

0137 

10 de julho 
de 2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais. 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

47 0010555-
54.2019.5.03.

0179 

15 de julho 
de 2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais. 

10ª 
turma/por 
unanimida

de 

48 0010114-
43.2020.5.03.

0016 

16 de julho 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

8ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

49 0010233-
94.2020.5.03.

0180 

16 de julho 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

3ª 
turma/por 
unanimida

de 

50 0010230-
42.2020.5.03.

0180 

22 de julho 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

10ª 
turma/por 
unanimida

de 

51 0010479-
49.2019.5.03.

0108 

22 de julho 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

10ª 
turma/por 
unanimida

de 

52 0010059-
31.2020.5.03.

0004 

05 de 
agosto 
2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 
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53 0010293-
55.2020.5.03.

0184 

12 de 
agosto de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

8ª 
turma/por 
unanimida

de 

54 0010268-
43.2020.5.03.

0022 

14 de 
agosto de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

7ª 
turma/por 
unanimida

de 

55 0010356-
20.2020.5.03.

0107 

19 de 
agosto de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

56 0010396-
12.2020.5.03.

0136 

19 de 
agosto de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

57 0010219-
29.2020.5.03.

0110 

20 de 
agosto de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

10ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

58 0011098-
61.2019.5.03.

0113 

25 de 
agosto de 

2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

59 0010330-
28.2020.5.03.

0105 

02 de 
setembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

60 0010331-
17.2020.5.03.

0136 

04 de 
setembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

61 0010391-
86.2020.5.03.

0007 

10 de 
setembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

10ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

62 0010441-
66.2020.5.03.

0184 

16 de 
setembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

63 0010250-
36.2020.5.03.

0179 

23 de 
setembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

3ª turma/ 
por 

unanimida
de 

64 0010980-
09.2019.5.03.

0009 

24 de 
setembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

10ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

65 0010703-
11.2019.5.03.

0003 

29 de 
setembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

2ª turma/ 
por 

unanimida
de 

66 0010394-
17.2020.5.03.

0112 

30 de 
setembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

10ª 
turma/por 
unanimida

de 

67 0010444-
33.2020.5.03.

0180 

30 de 
setembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 

9ª 
turma/por 
unanimida
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emprego de 

68 0010298-
38.2020.5.03.

0003 
 

01 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

3ª 
turma/por 
unanimida

de 

69 0010329-
25.2020.5.03.

0014 

07 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

70 0010462-
73.2020.5.03.

0109 

07 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

10ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

71 0010150-
06.2020.5.03.

0107 

07 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego. 

6ª turma/ 
por 

unanimida
de 

72 0010379-
21.2020.5.03.

0024 
 

09 de 
outubro de 

2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

7ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

73 0010373-
56.2020.5.03.

0107 

09 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

7ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

74 0010501-
55.2020.5.03.

0114 

13 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

2ª 
turma/por 
unanimida

de 

75 0010438-
78.2020.5.03.

0001 

13 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

76 0010462-
64.2020.5.03.

0112 

14 de 
outubro de 

2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

77 0010254-
58.2020.5.03.

0184 

14 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

7ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

78 0010377-
05.2020.5.03.

0007 

16 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

3ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

79 0010428-
98.2020.5.03.

0012 

19 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

7ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

80 0010354-
10.2020.5.03.

0185 

21 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

81 0010222-
93.2020.5.03.

0106 

21 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 
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82 0010473-
83.2020.5.03.

0180 

22 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

83 0010463-
55.2020.5.03.

0013 

22 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

3ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

84 0010352-
83.2020.5.03.

0106 

22 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

3ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

85 0010458-
24.2020.5.03.

0016 

22 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

86 0010477-
39.2020.5.03.

0110 

27 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

7ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

87 0010432-
02.2020.5.03.

0024 

27 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

2ª 
turma/por 
unanimida

de 

88 0010390-
65.2020.5.03.

0019 

27 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

2ª 
turma/por 
unanimida

de 

89 0010464-
49.2020.5.03.

0107 

28 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

8ª 
turma/por 
unanimida

de 

90 0010402-
15.2020.5.03.

0105 

28 de 
novembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

10ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

91 0010429-
71.2020.5.03.

0113 

29 de 
outubro de 

2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

3ª 
turma/por 
unanimida

de 

92 0010517-
27.2020.5.03.

0108 

30 de 
outubro de 

2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

3ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

93 0010371-
68.2020.5.03.

0113 

04 de 
novembro 
de 2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

8ª 
turma/por 
unanimida

de 

94 0010295-
69.2020.5.03.

0137 

04 de 
novembro 
de 2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

10ª 
turma/por 
unanimida

de 

95 0010474-
06.2020.5.03.

0136 

11 de 
novembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

8ª 
turma/por 
unanimida

de 
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96 0010389-
95.2020.5.03.

0014 

11 de 
novembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

8ª 
turma/por 
unanimida

de 

97 0010506-
04.2020.5.03.

0009 

11 de 
novembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

2ª 
turma/por 
unanimida

de 

98 0010171-
61.2020.5.03.

0113 

16 de 
novembro 
de 2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

99 0010451-
32.2020.5.03.

0113 

18 de 
novembro 
de 2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

100 0010426-
91.2020.5.03.

0186 

18 de 
novembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

101 0010442-
79.2020.5.03.

0013 

18 de 
novembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

10ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

102 0010555-
96.2020.5.03.

0186 

25 de 
novembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

103 0010556-
28.2020.5.03.

0139 

27 de 
novembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

7ª 
turma/por 
unanimida

de 
104 0010578-

60.2020.5.03.
0180 

01 de 
dezembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

105 0010549-
93.2020.5.03.

0023 

02 de 
dezembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

106 0010544-
10.2020.5.03.

0108 

02 de 
dezembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

8ª 
turma/por 
unanimida

de 

107 0010599-
25.2020.5.03.

0022 

03 de 
dezembro 
de 2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

8ª 
turma/por 
unanimida

de 

108 0010528-
37.2020.5.03.

0179 

03 de 
dezembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

109 0010617-
42.2020.5.03.

0185 

09 de 
dezembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 
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110 0010545-
08.2020.5.03.

0136 

11 de 
dezembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

3ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

111 0010258-
59.2020.5.03.

0002 

14 de 
dezembro 
de 2020 

Dá provimento ao recurso do reclamante, 
reconhecendo a existência de vínculo de 
emprego entre o demandante e a UBER DO 
BRASIL TECNOLOGIA LTDA 

11ª turma/ 
por 

maioria de 
votos 

112 0010035-
42.2020.5.03.

0185 

15 de 
dezembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

2ª 
turma/por 
unanimida

de 

113 0010602-
16.2020.5.03.

0010 

16 de 
dezembro 
de 2020 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

114 0010569-
47.2020.5.03.

0003 

16 de 
dezembro 
de 2020 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

115 0010602-
98.2020.5.03.

0112 

18 de 
dezembro 
de 2020 

Dá provimento ao recurso do reclamante, 
reconhecendo a existência de vínculo de 
emprego entre o demandante e a UBER DO 
BRASIL TECNOLOGIA LTDA 

11ª turma/ 
por 

maioria de 
votos 

116 0010222-
03.2020.5.03.

0136 

22 de 
janeiro de 

2021 

Dá provimento ao recurso do reclamante, 
reconhecendo a existência de vínculo de 
emprego entre o demandante e a UBER DO 
BRASIL TECNOLOGIA LTDA 

10ª turma/ 
por 

maioria de 
votos 

117 0010263-
60.2020.5.03.

0009 

28 de 
janeiro de 

2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

118 0010470-
41.2020.5.03.

0112 

28 de 
janeiro de 

2021 

Dá provimento ao recurso da reclamada UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTA para afastar 
o reconhecimento de vínculo de emprego entre 
as partes, julgando improcedente os pedidos 
iniciais 

2ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

119 0010471-
20.2020.5.03.

0114 

03 de 
fevereiro 
de 2021 

Dá provimento ao recurso do reclamante, 
reconhecendo a existência de vínculo de 
emprego entre o demandante e a UBER DO 
BRASIL TECNOLOGIA LTDA 

11ª turma/ 
por 

maioria de 
votos 

120 0010843-
82.2019.5.03.

0023 

10 de 
fevereiro 
de 2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

121 0010647-
83.2020.5.03.

0183 

10 de 
fevereiro 
de 2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

122 0010608-
83.2020.5.03.

0184 

10 de 
fevereiro 
de 2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

5ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

123 0011031-
17.2019.5.03.

0010 

10 de 
fevereiro 
de 2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

9ª 
turma/por 
unanimida

de 

124 0010646-
98.2020.5.03.

11 de 
fevereiro 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 

6ª 
turma/por 
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0183 de 2021 pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

unanimida
de 

125 0010636-
97.2020.5.03.

0007 

11 de 
fevereiro 
de 2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

126 0010364-
51.2020.5.03.

0186 

11 de 
fevereiro 
de 2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

8ª 
turma/por 
unanimida

de 

127 0010257-
47.2020.5.03.

0011 

11 de 
fevereiro 
de 2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

8ª 
turma/por 
unanimida

de 

128 0010566-
86.2020.5.03.

0005 

11 de 
fevereiro 
de 2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

6ª 
turma/por 
unanimida

de 

129 0010778-
52.2020.5.03.

0185 

26 de 
fevereiro 
de 2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

3ª 
turma/por 
maioria de 

votos 

130 0010728-
84.2020.5.03.

0004 

01 de 
março de 

2021 

Nega provimento ao recurso do reclamante, 
mantendo a sentença de improcedência do 
pedido de reconhecimento de vínculo de 
emprego 

2ª 
turma/por 
maioria de 

votos 
Tabela elaborada pela própria autora a partir de pesquisa no site 

https://juris.trt3.jus.br/juris/consultaBaseCompleta.htm 

 

Assim como nas decisões do TRT-2, os principais argumentos utilizados pelos 

magistrados nas decisões contrárias à configuração do vínculo empregatício versam sobre a 

suposta ausência se subordinação jurídica. Nesse sentido, destaca-se: 

 
“É possível constatar que a forma de prestação de serviços verificada no caso 
concreto não segue o roteiro típico das relações subordinadas. [...] O fato de a 
empresa sugerir ou orientar os motoristas sobre a forma de atendimento aos clientes 
não autoriza concluir pela existência de subordinação, pois, diferentemente de meras 
orientações, apenas as determinações contêm a conotação de obrigatoriedade. Sendo 
assim, tais sugestões ou orientações não caracterizam subordinação jurídica do 
reclamante às reclamadas, pois elas não implicaram a ingerência das empresas na 
forma da execução do contrato. Existe subordinação do empregado ao empregador 
quando evidenciado o poder de direção e comando deste último em relação ao 
primeiro, interferência efetiva no modo de desempenho de atividade e de tempo a 
ela dedicado, o que se comprovou não ter havido entre as partes. A subordinação 
não se revela apenas por orientações dadas diretamente ao motorista ou pela internet. 
(RO 0011484-83.2017.5.03.0106 Relatora: Camilla G.Pereira Zeidler. Orgão 
Julgador: 3ª Turma do TRT3. Data: 13/02/2019). 
“Não se verifica, por outro lado, a efetiva fiscalização de sua rotina laboral ou da 
qualidade de trabalho pelo reclamado, sendo que a avaliação do serviço prestado 
estava a cargo dos usuários. Nesse contexto, não há como reconhecer a subordinação 
jurídica do autor aos comandos diretivos, disciplinar e fiscalizadores do réu. Não se 
reconhece tampouco a subordinação estrutural, uma vez que os documentos que 
instruem a defesa demonstram que a reclamada atua na exploração de plataforma 
digital que conecta os prestadores de serviços e os usuários finais. Não se 
encontrando presentes os pressupostos previstos no referido art. 3º da CLT, 
especialmente a subordinação jurídica, não prevalece o reconhecimento do vínculo 

https://juris.trt3.jus.br/juris/consultaBaseCompleta.htm
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de emprego entre as partes.” (ROPS 0010934-02.2019.5.03.0112 Relatora: Cristiana 
M.Valadares Fenelon. Órgão Julgador: 7ª Turma do TRT3. Data: 02/02/2020) 

 
Por outro lado, em um dos processos que julgou procedente o pedido para reconhecer 

o vínculo de emprego entre a Uber e o reclamante da ação, a Relatora considera haver 

subordinação e tece considerações importantes com base em um artigo de Adrián Todolí 

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

Universidade de las Islas Baleares. Segundo a Relatora, nesta obra, o autor destaca duas 

razões que justificam a proteção dos trabalhadores que prestam serviços por meio das 

plataformas virtuais, quais sejam: 1) O salário mínimo, uma vez que a normatização sobre os 

salários mínimos além de proteger os trabalhadores também protege o mercado em geral; e 2) 

A jornada máxima de trabalho, visto até a imposição do limite de jornada de 8 horas diárias, 

as jornadas eram extremamente altas e degradantes. No contexto do trabalho em plataformas 

digitais, é sabido que grande parte desses trabalhadores tem outro emprego de tempo integral, 

e necessitam trabalhar mais para obter renda suficiente; e, há ainda aqueles que trabalham 

exclusivamente em plataformas virtuais e precisam laborar muitas horas por dia, para garantir 

um salário mínimo livre no final do mês (RO 0010806-62.2017.5.03.0011; Relatora: Ana 

Maria Espi Cavalcanti; Órgão julgador: 11ª turma do TRT3; Data: 17/07/2019). 

Por fim, no entendimento da Relatora, não há dúvidas de que a reclamada controla e 

desenvolve o negócio, estabelecendo os critérios de remuneração de seus motoristas. Em 

contrapartida, o motorista se sujeita às regras estabelecidas pela Uber e ao seu poder 

disciplinário, como por exemplo, a desativação do trabalhador, com baixa/má reputação. 

Ademais, a Uber seleciona os motoristas, estabelece as regras, recebe reclamações de usuários 

e decide sobre elas, pode reduzir o valor da corrida, o que impacta diretamente na 

remuneração do motorista, enfim, domina todo o sistema, conforme já demonstrado no 

primeiro tópico. 

Já o Relator do acórdão proferido pela décima turma do TRT-3, Desembargador 

Márcio Flávio Salem Vidigal, destacou uma questão relevante a respeito do controle do 

trabalho e da jornada extremamente sofisticado que é exercido pela Uber: 

 
Da leitura do contrato de adesão imposto pela reclamada, é possível que ela saiba, 
exatamente, onde e com quem o motorista está no carro e mais que isso: a reclamada 
não tem acesso apenas à localização em tempo real, a partir de mapas detalhados 
com posições completas, rotas e horários, mas também detalhes de como tal 
prestação de serviços se desenvolve, inclusive quanto à intensidade das acelerações 
e frenagens que o motorista imprime ao veículo (vide documento de folha 110) - 
acerca do qual ela faz recomendações ao motorista. Este sistema de telemetria 
permite à reclamada o exercício de um controle sobre o trabalho do motorista que 
nos impressiona, pois a partir do momento em que o motorista faz o "login" no 
aplicativo (com sua senha e ID de Motorista únicas), inicia-se um sistema de 
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controle de jornada organizado pela reclamada, tão eficiente, detalhado e exato 
como nunca se viu nas situações mais típicas de emprego, por meio de um aplicativo 
que registra, no tempo real (segundo a segundo) em que a atividade ocorre, onde 
está o motorista (com precisão de metros), com quem que está trafegando, quando se 
move; qual a intensidade da velocidade aceleração e que o motorista imprime ao 
carro, a intercalação da aceitação de viagens, a observância ou não do trajeto 
sugerido pelo aplicativo e ainda permite que a atividade do reclamante seja 
minuciosamente fiscalizada pela Uber através do sistema por ela implementado de 
"Avaliação Média Mínima" (f. 894), de modo que todo o padrão de atuação do 
motorista é monitorado, fiscalizado e exigido pela ré. (TRT-3 RO 0010602-
98.2020.5.03.0112. Relator Márcio Flávio Salem Vidigal, Órgão Julgador: 10ª 
Turma, Data da publicação 22/01/2021). 
 

Outrossim, destaca-se que na sétima turma desse Tribunal, o magistrado Márcio 

Toledo Gonçalves foi voto vencido em alguns acórdãos, como o que ocorreu nos nos 

processos de nº 0010477-39.2020.5.03.0110, 0010373-56.2020.5.03.0107 e 0010379-

21.2020.5.03.0024, demonstrando seu entendimento consolidado de que deve ser reconhecido 

o vínculo de emprego com a empresa Uber. 

 

5.1.3.  Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho 
 

No período delimitado, o Tribunal Superior do Trabalho já enfrentou o mérito da 

questão da configuração do vínculo de emprego em três acórdãos. O primeiro é de origem de 

um Recurso de Revista interposto pelo empresa Uber (processo nº 1000123-

89.2017.5.02.0038) em face do acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região que reconheceu o vínculo de emprego, já mencionado anteriormente.  

O segundo e o terceiro casos são de origem de Recurso de Revista interposto pelos 

Reclamantes (processos nº 10575-88.2019.5.03.0003 e nº 10555-54.2019.5.03.0179) em face 

de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que foram contrários 

à configuração do vínculo de emprego. 

Os demais processos encontrados na busca jurisprudencial do site do Tribunal 

Superior do Trabalho consistem em Agravos de Instrumento em Recurso de Revista após 

decisões de Tribunais Regionais do Trabalho que denegaram prosseguimento aos Recursos de 

Revista interpostos pelos motoristas reclamantes em processos em que cortes regionais 

proferirem acórdãos que não reconheciam o vínculo de emprego com a Reclamada. Contudo, 

nesses processos, os órgãos julgadores do TST negaram provimento ao Agravo de 

Instrumento uma vez que ausentes os requisitos de admissibilidade do Recurso de Revista.  

Nesse sentido, observa-se a terceira tabela: 
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Tabel

a 3 – 

Acórd

ãos do 

TST 

Fonte: 
tabela 
elabor

ada 
pela 

própri
a 

autora 
a 

partir 
de 

pesqui
sa no 
site 

https:/
/jurisp
ruden
cia.tst.
jus.br/ 

C

omo 

menc

iona

do, o 

proce

sso 

nº 

1000

123-

89.2017.5.02.0038 é de origem do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ocasião em 

que a 15ª Turma dessa Corte havia proferido acórdão reconhecendo o vínculo de emprego 

com a Reclamada. Contudo, em análise ao Recurso de Revista interposto pela Uber, o 

Ministro Relator da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, limitou-se à 

delinear essencialmente a suposta autonomia do motorista para exercer o labor diante da 

possibilidade de escolha na jornada de trabalho e em aceitar ou não determinadas corridas, 

conforme a ementa: 

 

 
 

Nº DO 
PROCESSO 

 
DATA DA 
PUBLICA

ÇÃO 

 
ACÓRDÃO 

 
TURMA/
VOTOS 

 
 

1 
 

AIRR-10950-
11.2017.5.03.0

181 
 
 

 
01 de 

março de 
2019 

Nega provimento ao Agravo de Instrumento, 
mantendo a decisão que denegou seguimento ao 
Recurso de Revista do reclamante e, mantendo, 
portanto, o acórdão do regional que não reconheceu 
a existência de vínculo de emprego. 

1ª turma/ 
por 

unanimida
de 

 
2 

 
AIRR-10802-
79.2018.5.03.0

111 

 
04 de 

outubro de 
2019 

Nega provimento ao Agravo de Instrumento, 
mantendo a decisão que denegou seguimento ao 
Recurso de Revista do reclamante e, mantendo, 
portanto, o acórdão do regional que não reconheceu 
a existência de vínculo de emprego. 

8ª turma/ 
por 

unanimida
de 

 
 

3 

 
AIRR - 
10771-

28.2018.5.03.0
186 

 

 
22 de 

novembro 
de 2019 

Nega provimento ao Agravo de Instrumento, 
mantendo a decisão que denegou seguimento ao 
Recurso de Revista do reclamante e, mantendo, 
portanto, o acórdão do TRT-3 que não reconheceu a 
existência de vínculo de emprego. 

3ª turma/ 
por 

unanimida
de 

 
4 

 
AIRR - 

1000123-
89.2017.5.02.0

038 
 

 
07 de 

fevereiro 
de 2020 

Dá provimento ao Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista da Reclamada e reforma o 
acórdão proferido pela 15ª turma do TRT da 2ª 
região, no sentido de restabelecer a sentença que 
não reconheceu o vínculo de emprego e julgou 
improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

 
5ª turma/ 

por 
unanimida

de 

 
5 

AIRR - 
10575-

49.2019.5.03.0
113 

 
15 de maio 

de 2020 

Nega provimento ao Agravo de Instrumento, 
mantendo a decisão que denegou seguimento ao 
Recurso de Revista do reclamante e, mantendo, 
portanto, o acórdão do TRT-3 que não reconheceu a 
existência de vínculo de emprego. 

8ª turma/ 
por 

unanimida
de 

 
6 

AIRR - 
10575-

88.2019.5.03.0
003 

11 de 
setembro 
de 2020 

Nega provimento ao Recurso de Revista do 
Reclamante e mantém o acórdão proferido pelo 
TRT da 3ª região, no sentido de não reconhecer o 
vínculo de emprego com a Reclamada. 

4ª turma/ 
por 

unanimida
de 

 
7 

 
RR - 10555-

54.2019.5.03.0
179 

 
05 de 

março de 
2021 

Nega provimento ao Recurso de Revista do 
Reclamante e mantém o acórdão proferido pela 10ª 
turma do TRT da 3ª região, no sentido de não 
reconhecer o vínculo de emprego com a 
Reclamada. 

4ª turma/ 
por 

unanimida
de 

https://jurisprudencia.tst.jus.br/
https://jurisprudencia.tst.jus.br/
https://jurisprudencia.tst.jus.br/
https://jurisprudencia.tst.jus.br/
https://jurisprudencia.tst.jus.br/
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AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO 
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. VÍNCULO 
DEEMPREGO. MOTORISTA. UBER. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. Em 
razão de provável caracterização de ofensa ao art. 3º, da CLT, dá-se provimento ao 
agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. 
Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO 
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. VÍNCULO 
DEEMPREGO. MOTORISTA. UBER. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. 
TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Destaque-se, de início, que o 
reexame do caso não demanda o revolvimento de fatos e provas dos autos, isso 
porque a transcrição do depoimento pessoal do autor no acórdão recorrido 
contempla elemento fático hábil ao reconhecimento da confissão quanto à 
autonomia na prestação de serviços. Com efeito, o reclamante admite expressamente 
a possibilidade de ficar “off line”, sem delimitação de tempo, circunstância que 
indica a ausência completa e voluntária da prestação dos serviços em exame, que só 
ocorre em ambiente virtual. Tal fato traduz, na prática, a ampla flexibilidade do 
autor em determinar sua rotina, seus horários de trabalho, locais que deseja atuar e 
quantidade de clientes que pretende atender por dia. Tal auto-determinação é 
incompatível com o reconhecimento da relação de emprego, que tem como 
pressuposto básico a subordinação, elemento no qual se funda a distinção com o 
trabalho autônomo. Não bastasse a confissão do reclamante quanto à autonomia para 
o desempenho de suas atividades, é fato incontroverso nos autos que o reclamante 
aderiu aos serviços de intermediação digital prestados pela reclamada, utilizando-se 
de aplicativo que oferece interface entre motoristas previamente cadastrados e 
usuários dos serviços. Dentre os termos e condições relacionados aos referidos 
serviços, está a reserva ao motorista do equivalente a 75% a 80% do valor pago pelo 
usuário, conforme consignado pelo e. TRT. O referido percentual revela-se superior 
ao que esta Corte vem admitindo como bastante à caracterização da relação de 
parceria entre os envolvidos, uma vez que o rateio do valor do serviço em alto 
percentual a uma das partes evidencia vantagem remuneratória não condizente com 
o liame de emprego. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - 
RR-1000123-89.2017.5.02.0038; Relator: Breno Medeiros; Órgão Julgador: 5ª 
Turma do TST; Data do Julgamento: 05 de fevereiro de 2020). 

 
Outrossim, menciona-se posição do ministro em seu voto sobre as alterações que a 

tecnologia tem empreendido nas relações de trabalho: 

 
Por fim, não se pode olvidar que é de conhecimento geral a forma de funcionamento 
da relação empreendida entre os motoristas do aplicativo Uber e a referida empresa, 
a qual é de alcance mundial e tem se revelado como alternativa de trabalho e fonte 
de renda em tempos de desemprego (formal) crescente. Com efeito, as relações de 
trabalho têm sofrido intensas modificações com a revolução tecnológica, de modo 
que incumbe a esta Justiça Especializada permanecer atenta à preservação dos 
princípios que norteiam a relação de emprego, desde que presentes todos os seus 
elementos. Cabe frisar que o intento de proteção ao trabalhador não deve se sobrepor 
a ponto de inviabilizar as formas de trabalho emergentes, pautadas em critérios 
menos rígidos e que permitem maior autonomia na sua consecução, mediante livre 
disposição das partes, o que ocorre no caso dos autos (TST - RR-1000123-
89.2017.5.02.0038; Relator: Breno Medeiros; Órgão Julgador: 5ª Turma do TST; 
Data do Julgamento: 05 de fevereiro de 2020). 
 

O Ministro Ives Gandra Martins Filho, por sua vez, em seu voto proferido em março 

de 2021 nos autos do processo nº 10555-54.2019.5.03.0179, considera que as novas formas de 

trabalho e a incorporação das tecnologias digitais tem provocado transformações profundas no 

Direito do Trabalho, mas carentes ainda de regulamentação legislativa. Dito isso, o Ministro 
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defende que o Estado-juiz deve distinguir os novos formatos de trabalho daqueles em que se 

está diante de uma típica fraude à relação de emprego, de modo a não frear o desenvolvimento 

socioeconômico do país aplicando as regras protetivas do direito laboral a toda e qualquer 

forma de trabalho. 

Ainda nesse mesmo voto, o Ministro Ives Gandra apresenta um discurso do Diretor 

de Operações da Uber para a América Latina, Mariano Otero, ocasião em que defende que a 

plataforma da empresa não serviria apenas para que se conseguisse transporte por meio do 

celular, mas também para se conseguir trabalho, ligando cliente a motorista. Segundo a 

interpretação do ministro, esse fato apontaria para o desenvolvimento de uma ferramenta de 

impressionante potencial gerador de trabalho e atividade econômica, que pode se ver frustrada 

em caso de equivocado enquadramento em moldes antiquados.  

Todavia, o Ministro Relator, em que pese sua principal responsabilidade de zelar 

pela aplicação e efetividade da norma trabalhista, não considerou que a CLT chega aos seus 

78 anos de vigência sem que em nenhum momento da história tenha sido a responsável por 

impedir o desenvolvimento da atividade econômica do país. Também parece evidente que o 

Diretor de Operações defenderá, a todo custo, os interesses econômicos da empresa, o que 

torna esse tipo de argumento frágil para se trazer à tona em uma análise da presença dos 

pressupostos para configurar o vínculo de emprego. 

Percebe-se, no decorrer do voto supracitado, que os interesses do mercado e da 

ordem econômica, inclusive os interesses de uma empresa de dimensões gigantes no mercado 

global, tem sido colocados acima da aplicação de quaisquer condições mínimas de dignidade 

ao trabalhador submetido a essas relações frágeis e precarizadas. 

A preponderância dos interesses do mercado sobre o reconhecimento de direitos 

sociais e trabalhistas não é novidade na história. Sabe-se que aos tempos que precederam a 1ª 

Revolução Industrial, a grande massa de trabalhadores, sobretudo mulheres e crianças, viviam 

em situações extremamente precárias de exploração em prol da produção e do 

desenvolvimento econômico: operavam nas fábricas em condições insalubres, com jornadas 

exaustivas e baixos salários (MARTINS, 2002).  

Atualmente, pode parecer inconcebível a admissão desse tipo de trabalho degradante, 

que antes era comum e relativizado. Naquele contexto o trabalho era uma mercadoria e, com 

muita oferta de trabalhadores e pouca procura, as condições impostas pelo empregador eram 

aceitas: não muito diferente do que ocorre no processo de precarização do trabalho na era 

digital da Indústria 4.0, muito embora as formas sejam outras. Sobre isso, tem-se as 

considerações relevantes do Procurador Regional do Trabalho, Cássio Casagrande (2021): 
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Tudo isso apenas está se repetindo agora na "quarta" revolução industrial. O trabalho 
com a intermediação de aplicativos gerou uma massa de trabalhadores precários, 
destituídos de qualquer proteção. Cedo ou tarde, pelo legislativo ou pelo judiciário, a 
regulação virá. Se o Uber não conseguir manter certos direitos sociais para seus 
motoristas, a empresa pode, sim, desaparecer. E isso não é ruim, pelo contrário. Será 
substituída por outras mais eficientes. O mais provável é que ela puramente se 
adapte (já o está fazendo em estados como Nova Iorque e Califórnia, onde é 
obrigada por lei a pagar salário-mínimo e limitar a jornada de motoristas). Mas as 
corridas e entregas vão ficar mais caras para os consumidores se direitos forem 
reconhecidos aos motoristas? Provavelmente sim, porque hoje elas estão 
artificialmente baratas, pois o "modelo de negócios" destas empresas inclui 
superexplorar trabalhadores e sonegar contribuições fiscais e previdenciárias (e na 
verdade somos nós contribuintes que estamos subsidiando a empresa). O aumento 
no preço dos bens de consumo e serviço em razão da criação de direitos sociais é 
inevitável, e é um progresso. Do contrário, vamos defender que nossas roupas sejam 
feitas por crianças trabalhando em regime de servidão ou que se restabeleça o 
transporte urbano por tração humana. Creio que não queremos voltar aos tempos do 
"King Cotton" no Sul dos EUA, nem ao Brasil Império do palanquim e da liteira. 
 

Portanto, segundo o autor, a tecnologia não pode ser utilizada como forma de subtrair 

os direitos dos trabalhadores e o baixo custo do serviço prestado por meio da plataforma não 

pode ser suportado pelos motoristas. 

Para além disso, quanto aos requisitos caracterizadores do vínculo em si, o Ministro 

Ives Gandra, no decorrer do seu voto, limitou-se a apresentar aqueles mesmos argumentos já 

trabalhados em outros acórdãos, como a suposta autonomia do motorista, uma vez que 

escolheria os dias, horários e as formas do labor. Em relação à subordinação, o Ministro 

descarta a tese da subordinação estrutural diante da suposta finalidade da empresa de somente 

conectar motoristas e clientes: 

 
Já quanto à existência de subordinação estrutural, a insurgência Obreira não 
prospera. Primeiro porque esse conceito, que visa enquadrar como empregado 
qualquer profissional que se encontre inserido na organização do empreendimento, 
oferecendo labor indispensável aos fins da atividade empresarial, ainda que não 
esteja sob o seu comando direto, não encontra amparo na legislação trabalhista (arts. 
2º e 3º da CLT). Não cabe ao Poder Judiciário ampliar conceitos jurídicos a fim de 
reconhecer o vínculo empregatício de profissionais que não atuam enquadrados no 
conceito legal de subordinação, devendo ser respeitada a modernização das formas 
de trabalho, emergentes da dinâmica do mercado concorrencial atual e, 
principalmente, de desenvolvimentos tecnológicos, nas situações em que não se 
constata nenhuma fraude.  Segundo porque, mesmo que se entendesse aplicável o 
conceito de subordinação estrutural, não seria a hipótese dos autos, pois as empresas 
provedoras de aplicativos de tecnologia, como a Uber, têm como finalidade conectar 
quem necessita da condução com o motorista credenciado, sendo o serviço prestado 
de motorista, em si, competência do profissional e apenas uma consequência 
inerente ao que propõe o dispositivo. (TST - -RR-10555-54.2019.5.03.0179; 
Relator: Ives Gandra Martins Filho; Órgão Julgador: 4ª Turma do TST; Data do 
Julgamento: 02 de março de 2021). 
 

Portanto, o Tribunal Superior do Trabalho, nas poucas oportunidades que teve de 

enfrentar o mérito da questão do vínculo de emprego, se mostrou resistente em adotar 
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qualquer teoria favorável ao trabalhador. Isso porque todos acórdãos, inclusive aqueles sobre 

o Agravo de Instrumento após a denegação do prosseguimento dos Recursos de Revista 

interpostos pelos Reclamantes, se deram de maneira unânime, sem qualquer voto divergente. 

O Procurador Geral do Trabalho, Andre Luis Spies (2021), em seu artigo sobre as 

mencionadas decisões do TST, pondera que existe nesse Tribunal, por ora, clara tendência de 

afastamento da vinculação empregatícia dos motoristas de aplicativo, o que, segundo o autor, 

não é surpreendente, ao levarmos em consideração os diversos estudos sobre a crescente 

erosão do trabalho subordinado como alicerce ou standard das relações de trabalho. 

 

5.1.4. A litigância manipulativa da jurisprudência pela Uber 
 

Uma questão importante que foi observada, resultada da pesquisa jurisprudencial, e 

que merece o devido destaque, diz respeito a um artifício processual que a empresa Uber vem 

utilizando nos processos em que figura como reclamada nos diversos tribunais regionais 

trabalhistas. 

Nessa estratégia, enquanto uma tentativa de não permitir a possibilidade de 

consolidar uma jurisprudência desfavorável à empresa, a Uber começou a oferecer acordos 

aos reclamantes poucos dias antes da data da sessão de julgamento quando vislumbrava a 

possibilidade de existir uma decisão favorável ao reconhecimento do vínculo de emprego, a 

depender da turma do regional para a qual o processo foi distribuído. 

Essa proposta de acordo e pedido de retirada da pauta de julgamento aconteceu no 

bojo do último processo do TRT-3 que reconheceu o vínculo de emprego (RO 0010471-

20.2020.5.03.0114), analisado anteriormente, o que levou ao Ministério Público do Trabalho 

a proferir parecer destacando tal fato e, consequentemente, levou à 11ª turma desse Tribunal a 

não homologar o acordo e a prosseguir com o julgamento do feito. Nestes termos, destaca-se 

parte do parecer emitido pelo MPT: 

 
O MPT pede para que não seja homologado o "acordo" porque o que está a ocorrer, 
data venia, é que o Recdo está manipulando o resultado da distribuição de processos 
em segundo grau, ou seja, dependendo do entendimento jurídico predominante do 
DD. Relator(a)que e já anteriormente conhecido por todos,através dos acórdãos 
anteriores,a empresa tenta impedir o julgamento através de celebrações de 
"acordos", porém, se o entendimento jurídico do DD. Relator (a) lhe é favorável 
então a empresa deixa o processo ir a julgamento. 
Ora, novamente, data máxima venia, este procedimento é tanto fraudador do JUÍZO 
NATURAL CONSTITUCIONAL (no caso de Segundo Grau) quanto configura-se 
"contempt of court" ofensa a dignidade da Justiça, art.77, §2º, CPC, o que também 
ao final é manipulação de jurisprudência, sobretudo para fins de formar IRDR 
favorável (porém irreal) ao Recdo. 
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Segue a planilha abaixo onde pode-se através da Jurimetria aferir que nas Turmas 
onde o posicionamento jurídico da E. Turma não é favorável ao Recdo data maxima 
vênia (sem nenhuma crítica e com todo o respeito) como a E. 9ª Turma, [havendo de 
se indagar porque] NÃO É OFERTADO O ACORDO pela empresa? E por que, 
amiúde, os processos distribuídos às E.1ª, 4ª e 11ª Turmas, ANTES DO 
JULGAMENTO TÊM O ACORDO OFERTADO PELA RECDA? 
 

A mencionada planilha foi fruto de uma pesquisa de jurisprudência realizada pelo 

Parquet. Constatou-se que em um universo de 279 processos em trâmite no TRT-3 contra a 

empresa reclamada, as propostas de celebração de acordo ocorreram justamente nos processos 

que foram distribuídos para as turmas que reconheceram o vínculo de emprego, ou que ao 

menos se vislumbrava tal possibilidade diante dos posicionamentos dos desembargadores 

nomeados. 

Caso semelhante ocorreu no bojo do processo nº 0011710-15.2019.5.15.0032 

distribuído para a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. De mesmo 

modo, em razão de parecer emitido pelo Ministério Público do Trabalho, o Órgão Julgador 

decidiu não homologar a tentativa de conciliação para encerrar o processo e seguiu com o 

julgamento do feito, resultando no reconhecimento do vínculo de emprego, conforme é 

possível observar na ementa: 

 
TRABALHO POR MEIO DE PLATAFORMAS DIGITAIS (crowd economy, gig 
economy, freelance economy - economia sob demanda). VÍNCULO DE 
EMPREGO. POSSIBILIDADE. ACORDO CELEBRADO NO DIA ANTERIOR À 
SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. JURIMETRIA. 1. As 
partes juntaram petição de acordo, em 19.04.21 (um dia antes desta sessão), às 
18h15, requerendo a retirada do processo de pauta de julgamento para a 
homologação do ajuste. O pedido foi apresentado menos de 24 horas antes do 
horário da presente sessão, embora o prazo para o despacho seja de cinco dias (art. 
226, I, CPC c/c art. 769, CLT). 2. Não há direito líquido e certo quanto à 
homologação do acordo no âmbito judicial, o qual deve ser apreciado pelo 
magistrado, nos termos da Súmula nº 418 do C. TST. 3. De breve análise superficial 
e estritamente processual, sem adentrar ao mérito da questão, verifica-se que o valor 
do acordo (R$ 35.000,00) não é razoável, considerando o valor de remuneração 
apontada (R$ 3.000,00), o tempo do contrato de trabalho (aproximadamente um ano) 
e os direitos incidentes à hipótese. 4. Ademais, consta do acordo a isenção tributária 
plena, embora haja obrigação de recolhimento (caput e inciso V do art. 11 da Lei nº 
8.213/1991; caput e inciso V do art. 9º do Decreto nº 3.048/1999; caput e inciso IV 
do art. 4º e art. 9º da IN RFB nº 971/2009, com redação dada pela IN RFB nº 
1.453/2014). Logo, a pretensão das partes, tal como proposta, implica ofensa ao art. 
104, II, do CC. 5. A estratégia da reclamada de celebrar acordo às vésperas da sessão 
de julgamento confere-lhe vantagem desproporcional porque assentada em 
contundente fraude trabalhista extremamente lucrativa, que envolve uma multidão 
de trabalhadores e é propositadamente camuflada pela aparente uniformidade 
jurisprudencial, que disfarça a existência de dissidência de entendimento quanto à 
matéria, aparentando que a jurisprudência se unifica no sentido de admitir, a priori, 
que os fatos se configuram de modo uniforme em todos os processos (jurimetria). 6. 
Entretanto, o art. 7° do CPC assegura às partes "paridade de tratamento em relação 
ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos 
deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 
contraditório". O contraditório deve, portanto, garantir a possibilidade de influenciar 
o julgador no momento da decisão. Nesse contexto, verifica-se a incompatibilidade 
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entre a observância do princípio da cooperação e o abuso do direito processual 
caracterizado pela adoção dessa estratégia de manipulação da jurisprudência. 7. 
Reitere-se que não se está a desestimular ou desmerecer os meios consensuais de 
resolução dos conflitos, cuja adoção é estimulada pelo CPC. Trata-se de mecanismo 
capaz de produzir pacificação social de forma célere e eficaz, cuja adoção é 
incentivada pelo Poder Judiciário, que tem investido na mediação e na conciliação. 
Na hipótese, entretanto, é indispensável impedir o abuso de direito e a violação do 
princípio da paridade de armas (art. 7º do CC). 8. Mencione-se que no primeiro grau 
a reclamada não apresentou nenhuma proposta conciliatória, e, às vésperas da sessão 
de julgamento, faz acordo em valor de R$ 35.000,00. 9. Mencione-se que o artigo 
142 do CPC preceitua que: "Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e 
réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por 
lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes (...)". No mesmo 
sentido o artigo 80 do mesmo código, ao considerar como litigante de má-fé aquele 
que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 10. Nesse contexto, indefere-se 
o pedido de retirada do processo de pauta e deixa-se de homologar o acordo 
apresentado pelos requerentes, por não preenchidos os requisitos formais do art. 104 
do CC (objeto lícito, possível e determinado ou determinável) e verificado o abuso 
de direito e a violação do princípio da paridade de armas (art. 7º do CC) e com base 
no artigo 142 do CPC. TRABALHO POR MEIO DE PLATAFORMAS DIGITAIS 
(crowd economy, gig economy, freelance economy - economia sob demanda). [...] 
(TRT15 – RO 0011710-15.2019.5.15.0032, Relator João Batista Martins César, 
Data do julgamento 20/04/2021) 
 

No parecer assinado pelo procurador Tadeu Henrique Lopes da Cunha (coordenador 

nacional da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho – 

CONAFRET) e pelas procuradoras Ana Lúcia Ribas Saccanni Casarotto e Carolina De Prá 

Camporez Buarque (vice-coordenadora nacional da CONAFRET), o MPT abordou 

minuciosamente a estratégia da Uber de celebrar acordos:  

 
Um dos pontos trazidos pela defesa trata da "jurimetria", ou seja, a jurisprudência 
pátria que lhe seria favorável. Com efeito, a UBER menciona, em sua defesa, 
decisões judiciais de não reconhecimento do vínculo de emprego. Mais adiante, ela 
menciona o número de decisões que lhes seriam favoráveis. (...) 
O Posicionamento Jurisprudencial mencionado pela empresa não é fruto do acaso, 
ou da ausência de compreensão da Justiça do Trabalho sobre a metodologia de 
trabalho em questão. O número de decisões favoráveis à empresa tende a ser maior 
do que o número de decisões desfavoráveis, porque ela adota evidente estratégia de 
"jurimetria", formalizando acordos judiciais que impedem o revolvimento da 
matéria pelas instâncias recursais trabalhistas, obstando a formação de 
posicionamento jurisprudencial que lhe seja contrário. 
A jurimetria, ao se dedicar à aplicação de métodos estatísticos ao Direito, se 
utilizando de avaliações a respeito da tendência das decisões judiciais, inclusive 
quanto ao perfil dos Magistrados julgadores dos casos concretos, enseja que a 
empresa proponha acordos para os reclamantes, mas sem o reconhecimento do 
vínculo de emprego, que dificilmente não serão formalizados, sob a ótica individual 
do trabalhador. 
Assim, as decisões favoráveis estratégicas à empresa formam jurisprudência. E as 
potencialmente desfavoráveis, em alguma das fases de tramitação processual, são 
substituídas por acordos homologados judicialmente e sem o reconhecimento do 
vínculo de emprego. (...) 
Aliás, esta estratégia de jurimetria é adotada pela empresa UBER em outras 
localidades, destacando-se reportagem sobre a sua adoção na Austrália. É possível 
acessar a reportagem respectiva por meio do link: 
https://www.smh.com.au/politics/federal/staring-down-the-barrel-of-a-landmark-
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judgment-on-itsworkers-status-uber-folds-20201217-p56oij.html (acesso em 
03/02/2021, às 23:21). 
Esses aspectos apontam para a adoção da estratégia processual de "jurimetria", 
sendo que o MPT, no âmbito do projeto plataformas digitais, está envidando 
esforços para promover atuação com repercussão coletiva que busque obter tutela 
inibitória que transborde de seus objetivos e revele abuso de direito para 
manipulação de posicionamento jurisprudencial no tema. 
 

Posteriormente, em junho de 2021, outro caso semelhante veio à tona, dessa vez no 

bojo do processo nº 0000416-06.2020.5.11.0011 que tramita na 3ª turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 11ª Região. Do mesmo modo, após um parecer emitido pelo 

Ministério Público do Trabalho, a referida turma decidiu não homologar o acordo que foi 

proposto pela Uber ao juízo de 2º grau na véspera do julgamento e, após, julgou procedente o 

pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. 

Em seu voto, a relatora Ruth Barbosa Sampaio destacou que essa prática da empresa 

é decorrência da chamada “jurimetria”, espécie de estatística do direito que utiliza inteligência 

artificial para alcançar fins, estando de acordo com o ordenamento jurídico, sem que os 

julgadores percebam o que está, em verdade, ocorrendo. Ressaltou, ainda, que a prática não 

deve ser aceita no Poder Judiciário, principalmente quando posto em juízo preceitos e 

princípios constitucionais que perpassam o interesse meramente individual do reclamante. 

Nesse sentido, a ementa do julgado: 

 
ACORDO JUNTADO AOS AUTOS PELA RECLAMADA (UBER) NA 
VÉSPERA DA SESSÃO DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL. JUNTADA 
EFETIVADA EM MENOS DE 24 HORAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO. 
SÚMULA 418 DO C. TST. FACULDADE DO JUÍZO. JURIMETRIA. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO. Ab initio, destaque-se que nos termos da jurisprudência 
cristalizada do C. TST, a homologação de acordo constitui faculdade do juiz, não 
emergindo como direito líquido e certo das partes (Súmula nº 418 do C. TST). Essa 
prerrogativa do julgador se justifica com muito mais ênfase nas situações nas quais o 
escopo do acordo é obstar a análise da matéria, ocasionando o esvaziamento dos 
direitos abordados no tema, mormente os constitucionais. Sob o manto do acordo, as 
partes buscam, incentivadas pela postura reiterada da reclamada de controlar a 
jurisprudência, obstar a análise do mérito. A conduta da reclamada não condiz com 
o princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC/15).  Ademais, vale salientar, como 
dito em linhas posteriores, a análise da res iudicium deducta (relação jurídica 
deduzida em Juízo) destes autos ultrapassa o interesse meramente individual da 
parte reclamante, pois atinge a coletividade em geral, uma vez que estamos de 
prática que deve ser rechaçada por todos, com a finalidade de evitar a ocorrência de 
dumping social, empresarial, previdenciário, fiscal e trabalhista. Além disso, o prazo 
para o Juízo despachar é de cinco dias (arts. 15 e 226, I, CPC/15 c/c 769 da CLT) e 
as partes juntaram acordo aos autos após a inclusão do processo em pauta e na 
véspera do dia de realização da sessão de julgamento telepresencial, em menos de 24 
horas antes do seu início.  Como se não bastasse, o acordo entabulado pelas partes 
não se mostra razoável, pois, no valor de apenas R$ 5.000,00, o que evidentemente 
destoa e muito dos direitos e créditos postulados em Juízo. Esta Especializada não 
pode se curvar diante da tentativa da parte reclamada em camuflar a aparente 
uniformidade jurisprudencial, disfarçando a existência de dissidência de 
entendimentos quanto à matéria posta em Juízo, de forma a aparentar que há 
jurisprudência, praticamente, uníssona, em princípio, no sentido de que os fatos 
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estariam configurados de forma unificada em todos os processos e os julgamentos 
ocorrem “apenas” em seu favor. Esta prática é decorrência da conhecida jurimetria, 
uma espécie de estatística do direito que, inclusive, em alguns casos, utiliza 
inteligência artificial para alcançar fins, a priori, de acordo com o ordenamento 
jurídico, sem que os julgadores percebam o que está, em verdade, ocorrendo. Jamais 
pode ser aceita no Poder Judiciário, ainda mais quando posto em Juízo preceitos e 
princípios constitucionais que perpassam o interesse meramente individual do 
reclamante. Outrossim, não se pode desprezar o desprestígio na análise de um voto 
extenso e com matéria nova e ainda não pacificada no âmbito desta Especializada. O 
dispêndio de recursos públicos e humanos já há muito escassos neste ramo do Poder 
Judiciário não pode ser desprezado, de forma alguma. Juntar acordo na véspera do 
julgamento é, no mínimo, desprezar o trabalho realizado até então. Não é um caso 
isolado. A reclamada já fez isso em outro processo. Ademais, a rigor, a 
homologação em suposto “contrato de parceria” não seria da competência desta 
Especializada. Some-se a isso que as partes estabeleceram os valores como de 
natureza 100% indenizatória e não reconheceram o vínculo de emprego, em clara 
dissonância com aquilo que foi postulado. Além disso, o acordo incluiu fatos e 
aspectos jurídicos que transbordam o pedido, com o objetivo de fraudar os direitos 
postulados, já que, uma vez homologado o acordo, o reclamante nem sequer poderia 
voltar a firmar nova relação de trabalho com a reclamada, porquanto a intenção do 
acordo é extinguir toda e qualquer relação jurídica, tolhendo o trabalhador do direito 
ao trabalho (art. 6ª, CF/88). A rigor, a reclamada (UBER) busca se valer da 
fragilidade do trabalhador, sobretudo neste momento de pandemia da Covid-19, para 
obstar os direitos básicos e constitucionais do obreiro. Ninguém pode renunciar ao 
trabalho digno, pois este não é apenas fonte de subsistência, mas, também, de 
realização, inserção social do trabalhador e da dignificação da pessoa humana (art. 
1º, III e IV c/c 170, CF/88). Postas tais premissas, a não homologação do acordo e o 
indeferimento do pedido de suspensão do processo é medida que se impõe. [...] 
(TRT-11 0000416-06.2020.5.11.0011 (ROT), Relatora: Ruth Barbosa Sampaio, 
Órgão Julgador: 3ª Turma, Data: 24/06/2021). 
 

A questão da litigância manipulativa da jurisprudência pelas plataformas digitais foi 

também tema levantado em artigo escrito pela Desembargadora Adriana Goulart de Sena 

Orsini, do TRT da 3ª Região em coautoria com a servidora Ana Carolina Reis Paes Leme. As 

autoras, após minuciosa análise dos processos que tramitam no TRT-3, chegaram as seguintes 

considerações conclusivas que se destacam: 

 
Ao conciliar apenas nos processos em que há risco de reconhecimento de vínculo, 
não pela prova dos autos, mas sim, pela unidade jurisdicional ou pelo magistrado 
Relator em 2º grau, a empresa dirige a jurisprudência em um único sentido, que não 
corresponde à realidade científica do tema central (existência ou não de relação de 
emprego), consoante a literatura jurídica e acadêmica tem demonstrado. Há, 
portanto, um acesso desigual à justiça e um problema na própria estrutura da 
formação da jurisprudência como arena democrática de formação dos direitos 
(ORSINI, LEME, 2021). 
 

Por último, ainda mais recentemente, já no final do mês de julho de 2021, o Tribunal 

Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro), de maneira inédita, reconheceu o vínculo 

empregatício com a Uber pela primeira vez, por meio do acórdão publicado pela 7ª turma 

deste tribunal, de relatoria da Desembargadora Carina Rodrigues Bicalho (processo nº 

0101291-19.2018.5.01.0015).  
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No caso, a decisão também precedeu de uma negativa de homologação de mais um 

acordo oferecido pela empresa Uber próximo à data do julgamento. A relatora entendeu que a 

Uber estaria usando a conciliação como estratégia para manipular a jurisprudência trabalhista 

sobre o tema, bem como citou o supramencionado acórdão do TRT-3 que verificou que a 

Uber não oferta acordos na 9ª Turma, mas faz acordos antes do julgamentos da 1ª, 4ª e 11ª 

Turma deste tribunal. Assim, cita-se a ementa: 

 
RECURSO ORDINÁRIO. UBER. MOTORISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. 
SUBORDINAÇÃO ALGORÍTMICA. EXISTÊNCIA. O contrato de trabalho pode 
estar presente mesmo quando as partes dele não tratarem ou quando aparentar 
cuidar-se de outra modalidade contratual. O que importa, para o ordenamento 
jurídico trabalhista, é o fato e não a forma com que o revestem - princípio da 
primazia da realidade sobre a forma. No caso da subordinação jurídica, é certo se 
tratar do coração do contrato de trabalho, elemento fático sem o qual o vínculo de 
emprego não sobrevive, trazendo consigo acompanhar a construção e evolução da 
sociedade. A Lei, acompanhando a evolução tecnológica, expandiu o conceito de 
subordinação clássica ao dispor que "os meios telemáticos e informatizados de 
comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, 
aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio" 
(parágrafo único do artigo 6º da CLT). No caso em análise, resta claro nos autos que 
o que a Uber faz é codificar o comportamento dos motoristas, por meio da 
programação do seu algoritmo, no qual insere suas estratégias de gestão, sendo que 
referida programação fica armazenada em seu código-fonte. Em outros termos, 
realiza, portanto, controle, fiscalização e comando por programação neo-fordista. 
Dessa maneira, observadas as peculiaridades do caso em análise, evidenciando que a 
prestação de serviços se operou com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e 
sob subordinação, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego. (TRT-1 
0101291-19.2018.5.01.0015 (ROT), Relatora: CARINA RODRIGUES BICALHO, 
Órgão Julgador: 7ª Turma, Data: 31/07/2021). 
 

A recente descoberta acerca da tentativa de manipulação da jurisprudência pela Uber 

explica o fato de que em determinadas turmas dos regionais estudados não existem, ou são 

raros de encontrar, acórdãos em sede de recurso ordinário que analisam e julgam o mérito da 

questão posta contra a Uber. Por outro lado, aquelas turmas que demonstraram um 

entendimento contrário ao vínculo já consolidado tiveram a oportunidade de proferir uma 

série de acórdãos analisando o mérito em sede de recurso ordinário.  

Portanto, além da resistência comumente enfrentada com os julgadores dos Tribunais 

Trabalhistas para se lograr êxito na tese que defende vínculo empregatício, existem, ainda, 

nomeados artifícios processuais utilizados pela própria empresa que dificulta ainda mais a 

consolidação de uma jurisprudência reiterada sobre o tema. 

Isso porque, com a mencionada estratégia manipulativa, a empresa consegue manter 

a aparência de que existe ou que, ao menos, se caminha para existir uma uniformidade e 

unanimidade plena na jurisprudência à seu favor, como se não houvesse divergências de 

entendimentos quanto à matéria. 
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5.2. JURISPRUDÊNCIA COMPARADA 
 

Uma vez que a uberização não se restringe à localidades específicas e consiste em 

um fenômeno global, cumpre utilizar-se do Direito Comparado para mencionar algumas 

experiências jurisdicionais de outras nações quando seus tribunais se deparam com essas 

demandas. 

No Reino Unido, após uma batalha judicial da empresa Uber iniciada em 2016, em 

19 de fevereiro de 2021 a Suprema Corte britânica reconheceu o vínculo de emprego e 

decidiu que os motoristas são funcionários do aplicativo, e não trabalhadores autônomos, 

afirmando ainda que a Uber não é somente uma empresa de tecnologia que vende software, 

mas que vende “passeios” (REINO UNIDO, 2021).  

Dessa forma, a corte negou, por unanimidade, o recurso da Uber contra decisão da 

Justiça trabalhista de Londres que, em 2016, havia reconhecido o vínculo de emprego de um 

grupo de cerca de 25 ex-motoristas. Em decorrência dessa decisão, a empresa Uber foi 

obrigada a pagar um salário mínimo e outros benefícios trabalhistas a esse grupo de 25 ex-

motoristas da empresa no país (ibid.) 

Embora essa decisão se aplique diretamente apenas a esses ex-motoristas envolvidos 

no processo, é inegável que se trata de um importante precedente que abre o caminho para 

aqueles que trabalham para empresas de plataformas digitais. Isso ficou evidenciado quando 

um mês após a decisão, a Uber anunciou que passará a conceder três benefícios a todos os 

seus motoristas no Reino Unido: salário mínimo, férias e aposentadoria (BBC, 2021). 

Diversos líderes sindicais comemoraram a decisão, uma vez que representa um 

marco histórico na regulação da economia de compartilhamento. Segundo a reportagem 

publicada pela BBC News Brasil, esses líderes sindicais também apontaram que outras 

empresas que usam plataformas digitais terão de mudar: 

 
"Este é o fim da linha para o falso trabalho autônomo", disse Mick Rix, secretário-
geral do sindicato GMB, que tem lutado pelos direitos trabalhistas nas cortes 
judiciais. "É uma pena que o GMB tenha vencido quatro batalhas judiciais para fazê-
los ver sentido nas reivindicações, mas ao final chegamos lá e, no final das contas, 
isso é uma grande vitória para nossos membros. Outras empresas da economia 
gigantesca devem perceber isso", disse Rix (BBC, 2021). 
 

Em 2019, na Holanda, a Corte de Amsterdam negou que os trabalhadores do 

aplicativo Deliveroo fossem autônomos e impôs que deve ser aplicado a eles a negociação 

coletiva dos trabalhadores em transporte de mercadorias. Essa ação foi ajuizada pela 
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Federação Nacional de Sindicatos Holandeses (FNV) e a decisão da corte foi confirmada em 

sede recursal posteriormente (CARELLI, 2021).  

Entre outros fundamentos, a Corte ponderou que o contrato desse serviço é 

padronizado e inegociável, elaborado unilateralmente pela empresa, demonstrando exercer 

autoridade sobre a forma de organização do trabalho e sobre os entregadores (CARELLI, 

2021): 

 
O Tribunal Recursal holandês ressaltou que os restaurantes e clientes veem os 
entregadores como parte da Deliveroo, e não como empreendedores independentes. 
Essa visão é incentivada pela empresa pois os clientes podem enviar reclamação 
diretamente à Deliveroo sobre um entregador específico. Foi ressaltado também o 
pagamento de um seguro de acidentes por parte da empresa em benefício dos 
entregadores e que a remuneração paga é tão baixa que torna inviável o pagamento 
pelos trabalhadores desse seguro. A baixa remuneração, segundo os magistrados, é 
indicativo da existência de um contrato de trabalho. O Tribunal entendeu existentes 
vários elementos que indicam a existência de um contrato de trabalho, como forma 
de pagamento da remuneração e autoridade exercida e que “a liberdade concedida 
aos distribuidores quanto à execução do trabalho não é incompatível com a 
qualificação do contrato como de emprego. (Ibid.) 
 

No Uruguai, um juiz do trabalho de Montevideo reconheceu a existência da relação 

de emprego entre motorista e a Uber em novembro de 2019. A sentença foi mantida pelo 

Tribunal de Apelações do Trabalho, que levou em consideração trinta e oito elementos que 

apontavam para a caracterização da relação de trabalho e usou como base para análise a 

Recomendação n. 190 da OIT (CARLIM, 2020). 

Em agosto de 2020, no Estado da Califórnia (EUA) a Suprema Corte estadual 

determinou que os motoristas da Uber e da Lyft fossem caracterizados como empregados. No 

caso, entendeu-se que os motoristas da Uber e Lyft não poderiam ser considerados 

autônomos, pois, dentre outras razões, desempenhavam atividade relacionada ao negócio 

principal das empresas (PAUL, 2020). Portanto, em que pese a Uber se defina como uma 

empresa de tecnologia, as evidências apontam para o sentido oposto.  

Na Itália, por sua vez, em novembro de 2020, um juiz do Tribunal em Palermo 

julgou uma demanda em que reconheceu o vínculo de subordinação entre entregador e a 

Glovo, determinando a aplicação da legislação trabalhista naquele caso concreto 

(ROTUNNO, 2020). 

Outrossim, mais recentemente, já no ano de 2021, a fiscalização do trabalho italiana, 

a partir de uma iniciativa do Ministério Público, aplicou uma multa de 733 milhões de euros 

às empresas Just Eat, Uber Eats, Glovo e Deliveroo, que atuam na entrega de comida, em 

razão do não reconhecimento do vínculo de emprego com os ciclistas e motociclistas 

(CASAGRANDE, 2021). 
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As sanções aplicadas estão relacionadas com violações dos regulamentos de saúde e 

segurança, que ficaram provadas através de uma investigação sobre acidentes com motoristas. 

Segundo os procuradores italianos, aqueles que operam nesses aplicativos deverão, a partir de 

agora, ser tratados como trabalhadores coordenados e contínuos (ABRIL, 2021). 

 

5.3. O TRABALHO PRECARIZADO COBERTO PELO MITO DO 
EMPREENDEDORISMO  

 

No modelo econômico capitalista, o empresariado global sempre tentou, a todo custo, 

encontrar maneiras de minimizar os gastos e maximizar os lucros. Para isso, buscaram formas 

de transferir essa redução de custo aos trabalhadores, impondo pressão pela maximização do 

tempo e das taxas de produtividade e exigindo a flexibilização dos contratos de trabalho 

(ANTUNES, 2020, p. 34). 

Sabe-se que a precarização não é estática e está intrínseca no capitalismo, porque 

consiste em um processo que pode se ampliar ou reduzir, dependendo da capacidade de 

resistência e organização da classe trabalhadora (Ibid., p. 61). 

As recentes alterações nas legislações trabalhistas brasileiras foram, na verdade, uma 

grande vitória do empresariado brasileiro. Primeiro, por meio da Lei 13.429/17, a 

terceirização foi, enfim, consolidada e ampliada, assumindo o papel principal na gestão 

empresarial, onde o vínculo de emprego é coberto pelo disfarce de uma suposta relação 

triangular interempresas.  

Logo sem seguida, com a Lei 13.467/17, entre outras alterações flexibilizadoras, foi 

implementado o conceito de trabalho intermitente, em que o trabalhador fica à disposição do 

empregador para quando este precisar do seu serviço, mas não recebe pelo tempo à 

disposição, somente pelas horas trabalhadas. Semelhante com o que ocorre nas relações 

uberizadas, com o diferencial agravante de que, nesta, não há sequer o reconhecimento do 

vínculo de emprego, impedindo o reconhecimento de qualquer direito trabalhista básico e 

condições de dignidade mínimas. 

Nesse aspecto, surge com as tais relações uberizadas um discurso amplamente 

difundido do suposto empreendedorismo. Trata-se de uma tentativa de fazer o trabalhador 

acreditar que, ao prestar serviços via aplicativo, se torna livre, independente, “empreendedor”, 

“patrão de si mesmo” e “dono do seu próprio negócio”.  

Essa tentativa de recusa de condição de empregador como estratégia de gestão 

empresarial não é um estratégia totalmente inovadora. Todavia, a utilização das plataformas 
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digitais e aplicativos vem potencializando esse processo, uma vez que o discurso empresarial 

propaga a narrativa de que os trabalhadores são clientes quando utiliza essa ferramenta de 

processamento e transmissão de dados para subordinar e ampliar os níveis de exploração da 

força de trabalho (ANTUNES, FILGUEIRAS, 2020) 

Outrossim, essas plataformas são feitas e pensadas para incentivar a competição entre 

os trabalhadores e dificultar a capacidade dessa classe de pleitear e negociar melhores 

condições. Esses trabalhadores, considerados independentes e não empregados, são 

estimulados a se sentirem como empreendedores e competem por trabalhos temporários em 

um mercado global, cientes de que, se não fizerem esse trabalho nas condições que lhes são 

oferecidas, outra pessoa o fará (GRAHAM, ANWAR, 2020).  

O autor canadense Tom Slee (2017) expõe que a uberização originou-se no conceito 

de economia compartilhada. Segundo Slee, as empresas da Economia do Compartilhamento 

se auto definem como “movimento social” sem deixarem de também se reconhecer enquanto 

um “novo tipo de negócio”.  

Contudo, aquilo que, antes, nasceu como uma ideia de uma grande rede de 

compartilhamento solidário, tem, agora, sua lógica completamente invertida pelos grandes 

empresários e corporações, que vendem a idealização e ilusão de que o trabalhador pode ser 

patrão de si próprio (CARIBÉ, 2017).  

Assim, embora a essência da ideia de economia compartilhada funda-se na 

solidariedade e cooperação, as empresas-aplicativo apropriaram-se desse discurso para 

essencialmente para mascarar e esconder os tradicionais negócios capitalistas.  

Verifica-se, portanto, a precarização das relações de trabalho diante de uma nova 

forma de apropriação dos lucros pelos grandes investidores e corporações, restando às pessoas 

que colaboram nessa relação o dever de contribuir com seu patrimônio e trabalho, tornando a 

ideia de trabalhador livre e independente uma verdadeira utopia (KRAMER, 2017). 

Quanto ao meio ambiente de trabalho precário das plataformas digitais, a autora 

Clarissa Ribeiro Schinestsck (2020, p. 86-87), sob uma perspectiva humanista, classificou 

algumas características essenciais: 

 
 
A) Pressão pelo medo: o medo passa a ser um elemento presente no 
desenvolvimento do trabalho em plataformas digitais, pois os trabalhadores têm 
medo de ser desconectados da fonte que viabiliza seu meio de subsistência, medo de 
não atingir uma nota boa nas avaliações, medo de não seguir outro emprego. Os 
controles por geolocalização tornam os trabalhadores vulneráveis diante da empresa. 
Os trabalhadores são monitorados em todos os instantes de sua vida e nem mesmo 
podem se reunir para buscar seus direitos, como em greves, com medo de serem 
bloqueados das plataformas. B) Jornadas extenuantes: para alcançar uma maior 
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remuneração, já que o preço fixado para cada tarefa é baixo, impõem-se jornadas 
extenuantes [...]. C) Captura da subjetividade do trabalhador: há um tratamento 
contraditório dispensado ao trabalhador como parceiro, iludindo-o de que é um 
microempresário com a utilização de marketing da economia compartilhada. O 
trabalhador seria um empresário de si mesmo, a quem incumbe providenciar todos 
os equipamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho e arcar com os 
riscos daí decorrentes. D) Total precarização do trabalho: ausência de direitos 
mínimos para aqueles que trabalham, fundamentada na ideia de que se está diante de 
trabalhadores autônomos ou de microempreendedores. O trabalho sendo 
escancarado como mercadoria. 
 

Há uma verdadeira desmistificação da falácia de que a tecnologia promoveria uma 

modernização das relações de trabalho. A informalidade, precarização, instabilidade e 

desproteção da força de trabalho não são características novas, já que sempre foram 

fomentadas pelo modelo neoliberalista vigente (FONTES, 2017).  

Essa forma de precariedade, inclusive, se dá tanto no sentido das condições de 

trabalho que são impostas, quando no da própria experiência subjetiva de insegurança que 

vive esses trabalhadores (WOODCOCK, 2020). 

Resta notório que os novos modelos de organização e gestão do trabalho pretendem a 

retirada do Direito do Trabalho e de todas as limitações que ele coloca a uma livre exploração 

da mão de obra. Para tanto, promovem uma concorrência de todos os trabalhadores contra 

eles mesmo, introduzindo um conceito de empreendedorismo e de liberdade que só existem 

no discurso e no mundo das ideias. 

Por essa razão, o desafio principal ao nascimento de uma sólida organização dessa 

nova classe trabalhadora consiste justamente em uma contraposição à individualização da 

uberização e às falácias desse falso empreendedorismo (ANTUNES, 2020, p. 18). 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
 

O tema desta pesquisa relaciona-se aos grandes impactos da “indústria 4.0”, ou “4ª 

Revolução Industrial” no mundo do trabalho. Vivencia-se atualmente uma era da tecnologia 

da informação que permite que milhares de trabalhadores sejam facilmente convocados para 

diversos tipos de trabalhos por intermédio da internet, sobretudo pelos aplicativos e 

plataformas digitais. 
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Em um contexto em que predomina o desemprego em massa e o avanço da 

desproteção social e trabalhista, o labor em plataforma digitais, denominado trabalho 

uberizado, acabou se tornando uma alternativa de fonte de geração de renda. Porém, o uso 

indiscriminado desse recurso tecnológico pode ser perverso, promover um retrocesso social e 

potencializar ainda mais a precarização do trabalho diante da criação de um novo proletariado 

digital totalmente desprotegido pelas normas trabalhistas e submetidos às inseguranças 

financeiras, físicas e psicológicas que a atividade promove. 

A pesquisa permitiu observar que ainda está prevalecendo na jurisprudência 

trabalhista pátria o entendimento de que não existe, nos moldes da CLT, o vínculo de 

emprego entre o motorista cadastrado no aplicativo e a empresa Uber. Por consequência, não 

há também o reconhecimento da configuração desse vínculo entre trabalhadores de 

plataformas digitais lato sensu. A maioria dessas decisões contrárias utilizam como 

argumento principal a suposta ausência do requisito da subordinação jurídica, o que 

demonstrou a necessidade de se repensar o conceito de subordinação levando em 

consideração as novas formas de organização, gerência e controle laboral que ocorrem pelos 

meios telemáticos. 

Em que pese os obstáculos encontrados, existe em curso uma evolução interpretativa 

que visa alargar esse conceito de subordinação. No TRT-3, por exemplo, algumas turmas que 

antes era unânimes passaram a apresentar divergências em seus acórdãos, o que pode abrir 

espaço para novas discussões, apesar dos passos extremamente lentos em razão das inúmeras 

circunstâncias que influenciam uma decisão judicial, especialmente aquela colegiada.  

Outrossim, começou a vir à tona o artifício utilizado pela Uber na tentativa de 

consolidar uma jurisprudência desfavorável ao vínculo de emprego. Essa “descoberta” fez 

com que três tribunais regionais do trabalho (1ª, 11ª e 15ª Região) publicassem, em um curto 

espaço de tempo, acórdãos inéditos reconhecendo o vínculo de emprego com a empresa. 

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, órgão máximo especializado na seara 

trabalhista, cuja atribuição principal consiste na uniformização jurisprudencial da matéria, 

analisou diretamente o mérito da questão em sede de Recurso de Revista em três casos: em 

todos, negou a existência de vínculo de emprego com a Uber por unanimidade. 

Há uma clara resistência da Corte Superior em reconhecer as inegáveis 

transformações no mundo do labor e estabelecer um enquadramento jurídico a partir de uma 

análise da realidade socioeconômica atual, bem como em aderir a uma perspectiva crítica ao 

processo de flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas. Se coaduna, assim, 

com a naturalização da exploração do trabalho e com as precárias condições de trabalho 
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existentes nessas plataformas digitais, uma vez que não reconhecidos quaisquer direitos 

sociais e trabalhistas. 

Cumpre concluir que as transformações impostas pelas novas tecnologias ao mundo 

do trabalho passaram a exigir que se repense a interpretação conferida ao Direito do Trabalho, 

especialmente no que tange aos critérios para se reconhecer o vínculo de emprego. Contudo, 

antes dessa análise estritamente jurídica que se atém essas decisões judiciais, é necessário 

voltar-se ao fato social, isto é, à uma análise socioeconômica do contexto atual. A análise sob 

o enfoque do Direito deve ser posterior para que não se torne uma análise arcaica e desconexa 

da realidade, uma vez que se baseia em critérios legais que foram construídos em um contexto 

socioeconômico diverso desse que se apresenta na contemporaneidade. 

Na lógica do sistema capitalista, o que de fato demonstra, define e diferencia o 

empregado e o empregador na relação de emprego é a identificação de quem detém os meios 

de produção. A 4ª Revolução Industrial impôs um nova engenharia no mercado de trabalho 

que não pode ser ignorada: isso significa que, agora, os meios de produção são outros. No 

caso da Uber, restou inequívoco que a empresa detém esses meios de produção indispensáveis 

ao trabalho: é a empresa quem controla a tecnologia, o algoritmo, os preços, os requisitos, a 

dinâmica da oferta e da forma da prestação do serviço.  

Subsiste a urgente necessidade de se repensar as relações de trabalho estabelecidas 

pelas plataformas digitais de modo a garantir minimamente os direitos sociais e trabalhistas 

consagrados pela Constituição Federal de 1988 e pela Consolidação das Leis Trabalhistas, 

pautando-se em princípios como a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho, a vedação ao não retrocesso social, político e jurídico e a proteção do meio ambiente 

de trabalho.  
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0010910-17.2018.5.03.0012. Relator: Maria Laura Franco Lima De Faria. Órgão Julgador: 
10ª Turma. Belo Horizonte-MG, 02 de abril de 2019. 
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_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0011421-33.2017.5.03.0179. Relator: Camilla Guimarães Pereira Zeidler. Órgão Julgador: 3ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 04 de abril de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010633-44.2017.5.03.0009. Relator: Olívia Figueiredo Pinto Coelho. Órgão Julgador: 10ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 28 de maio de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010735-54.2017.5.03.0013. Relator: Helder Vasconcelos Guimarães. Órgão Julgador: 2ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 09 de julho de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010806-62.2017.5.03.0011. Relator: Ana Maria Espi Cavalcanti. Órgão Julgador: 11ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 17 de julho de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010020-05.2018.5.03.0004. Relator: Helder Vasconcelos Guimarães. Órgão Julgador: 6ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010537-80.2018.5.03.0013. Relator: Anemar Pereira Amaral. Órgão Julgador: 6ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010458-67.2019.5.03.0110. Relator: César Machado. Órgão Julgador: 6ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 01 de outubro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010511-52.2017.5.03.0002. Relator: Taisa Maria Macena De Lima. Órgão Julgador: 10ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 22 de outubro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010673-28.2019.5.03.0018. Relator: Rodrigo Ribeiro Bueno. Órgão Julgador: 9ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 23 de outubro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010614-59.2017.5.03.0002. Relator: Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim. Órgão Julgador: 
2ª Turma. Belo Horizonte-MG, 29 de outubro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010627-31.2017.5.03.0108. Relator: Rosemary De Oliveira Pires. Órgão Julgador: 10ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 12 de novembro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010528-81.2019.5.03.0014. Relator: César Machado. Órgão Julgador: 6ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 19 de novembro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010820-56.2019.5.03.0179. Relator: Adriana Campos de Souza Freire Pimenta. Órgão 
Julgador: 10ª Turma. Belo Horizonte-MG, 26 de novembro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0011532-03.2017.5.03.0022. Relator: Flávio Vilson da Silva Barbosa. Órgão Julgador: 5ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 26 de novembro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010785-03.2019.5.03.0113. Relator: Ricardo Marcelo Silva. Órgão Julgador: 9ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 27 de novembro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010310-66.2019.5.03.0139. Relator: Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim. Órgão Julgador: 
10ª Turma. Belo Horizonte-MG, 03 de dezembro de 2019. 
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_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010624-76.2017.5.03.0108. Relator: César Machado. Órgão Julgador: 6ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 03 de dezembro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010817-04.2019.5.03.0179. Relator: Sabrina de Faria Fróes Leão. Órgão Julgador: 9ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 04 de dezembro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010832-77.2019.5.03.0112. Relator: Ricardo Marcelo Silva. Órgão Julgador: 9ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 18 de dezembro de 2019. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010015-31.2018.5.03.0182. Relator: Manoel Barbosa da Silva. Órgão Julgador: 5ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 04 de fevereiro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010934-02.2019.5.03.0112. Relator: Cristiana Maria Valadares Fenelon. Órgão Julgador: 7ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 06 de fevereiro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010906-28.2019.5.03.0114. Relator: Paulo Emílio Vilhena da Silva. Órgão Julgador: 5ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 11 de fevereiro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010905-30.2019.5.03.0183. Relator: Carlos Roberto Barbosa. Órgão Julgador: 8ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 12 de fevereiro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0012303-26.2017.5.03.0104. Relator: Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Órgão Julgador: 
10ª Turma. Belo Horizonte-MG, 18 de fevereiro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010984-15.2019.5.03.0181. Relator: Maria Cristina Diniz Caixeta. Órgão Julgador: 2ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 19 de fevereiro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0011052-62.2019.5.03.0181. Relator: Cristiana Maria Valadares Fenelon. Órgão Julgador: 7ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 9 de março de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0011072-53.2019.5.03.0181. Relator: Manoel Barbosa Da Silva. Órgão Julgador: 5ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 17 de março de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010990-59.2019.5.03.0007. Relator: Lucas Vanucci Lins. Órgão Julgador: 2ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 30 de abril de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010921-45.2019.5.03.0001. Relator: Anemar Pereira Amaral. Órgão Julgador: 6ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 12 de maio de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010923-76.2019.5.03.0013. Relator: Manoel Barbosa da Silva. Órgão Julgador: 5ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 13 de maio de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010831-25.2019.5.03.0005. Relator: Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Órgão Julgador: 
9ª Turma. Belo Horizonte-MG, 13 de maio de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010831-25.2019.5.03.0005. Relator: Weber Leite De Magalhães Pinto Filho. Órgão 
Julgador: 9ª Turma. Belo Horizonte-MG, 13 de maio de 2020. 
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_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0011062-58.2019.5.03.0003. Relator: Anemar Pereira Amaral. Órgão Julgador: 6ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 15 de maio de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010834-65.2019.5.03.0009. Relator: Jorge Berg De Mendonça. Órgão Julgador: 6ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 28 de maio de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0011127-39.2019.5.03.0137. Relator: Paulo Maurício Ribeiro Pires. Órgão Julgador: 5ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 28 de maio de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0011075-63.2019.5.03.0001. Relator: Rosemary de Oliveira Pires. Órgão Julgador: 10ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 03 de junho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010116-09.2020.5.03.0179. Relator: Manoel Barbosa da Silva. Órgão Julgador: 5ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 05 de junho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010110-87.2020.5.03.0183. Relator: Vitor Salino de Moura Eça. Órgão Julgador: 6ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 10 de junho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010107-78.2020.5.03.0007. Relator: Rodrigo Ribeiro Bueno. Órgão Julgador: 9ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 01 de julho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010107-78.2020.5.03.0007. Relator: Jessé Claudio Franco De Alencar. Órgão Julgador: 9ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 02 de julho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010118-65.2020.5.03.0021. Relator: Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Órgão Julgador: 
9ª Turma. Belo Horizonte-MG, 02 de julho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010947-23.2019.5.03.0137. Relator: José Marlon de Freitas. Órgão Julgador: 8ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 08 de julho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010073-04.2020.5.03.0137. Relator: Maria Stela Álvares Da Silva Campos. Órgão Julgador: 
9ª Turma. Belo Horizonte-MG, 10 de julho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010555-54.2019.5.03.0179. Relator: Vitor Salino de Moura Eça. Órgão Julgador: 10ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 15 de julho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010114-43.2020.5.03.0016. Relator: Márcio Ribeiro do Valle. Órgão Julgador: 8ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 16 de julho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010233-94.2020.5.03.0180. Relator: Emília Facchini. Órgão Julgador: 3ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 16 de julho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010230-42.2020.5.03.0180. Relator: Carlos Roberto Barbosa. Órgão Julgador: 10ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 22 de julho de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010479-49.2019.5.03.0108. Relator: Carlos Roberto Barbosa. Órgão Julgador: 10ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 22 de julho de 2020. 
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_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010059-31.2020.5.03.0004. Relator: Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Órgão Julgador: 5ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 05 de agosto de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010293-55.2020.5.03.0184. Relator: Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Órgão Julgador: 
8ª Turma. Belo Horizonte-MG, 12 de agosto de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010268-43.2020.5.03.0022. Relator: Sabrina de Faria Fróes Leão. Órgão Julgador: 7ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 14 de agosto de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010356-20.2020.5.03.0107. Relator: Rodrigo Ribeiro Bueno. Órgão Julgador: 9ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 19 de agosto de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010396-12.2020.5.03.0136. Relator: Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Órgão Julgador: 
9ª Turma. Belo Horizonte-MG, 19 de agosto de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010219-29.2020.5.03.0110. Relator: Márcio Flávio Salem Vidigal. Órgão Julgador: 10ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 20 de agosto de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0011098-61.2019.5.03.0113. Relator: César Machado. Órgão Julgador: 6ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 25 de agosto de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010330-28.2020.5.03.0105. Relator: Jaqueline Monteiro de Lima. Órgão Julgador: 5ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 02 de setembro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010331-17.2020.5.03.0136. Relator: César Machado. Órgão Julgador: 6ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 04 de setembro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010391-86.2020.5.03.0007. Relator: Rosemary de Oliveira Pires Afonso. Órgão Julgador: 
10ª Turma. Belo Horizonte-MG, 10 de setembro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010391-86.2020.5.03.0007. Relator: Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Órgão Julgador: 
9ª Turma. Belo Horizonte-MG, 16 de setembro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010250-36.2020.5.03.0179. Relator: Danilo Faria. Órgão Julgador: 3ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 23 de setembro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010980-09.2019.5.03.0009. Relator: Rosemary de Oliveira Pires Afonso. Órgão Julgador: 
10ª Turma. Belo Horizonte-MG, 24 de setembro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010703-11.2019.5.03.0003. Relator: Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Órgão Julgador: 
2ª Turma. Belo Horizonte-MG, 29 de setembro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010394-17.2020.5.03.0112. Relator: Taisa Maria Macena De Lima. Órgão Julgador: 10ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010444-33.2020.5.03.0180. Relator: Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Órgão Julgador: 
9ª Turma. Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2020. 
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_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010298-38.2020.5.03.0003. Relator: Cléber José de Freitas. Órgão Julgador: 3ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 01 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010329-25.2020.5.03.0014. Relator: César Machado. Órgão Julgador: 6ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 07 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010462-73.2020.5.03.0109. Relator: Marcus Moura Ferreira. Órgão Julgador: 10ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 07 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010150-06.2020.5.03.0107. Relator: Anemar Pereira Amaral. Órgão Julgador: 6ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 07 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010379-21.2020.5.03.0024. Relator: Márcio Toledo Gonçalves. Órgão Julgador: 7ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010373-56.2020.5.03.0107. Relator: Paulo Roberto de Castro. Órgão Julgador: 7ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 09 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010501-55.2020.5.03.0114. Relator: Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Órgão Julgador: 
2ª Turma. Belo Horizonte-MG, 13 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010438-78.2020.5.03.0001. Relator: Alexandre Wagner de Morais Albuquerque. Órgão 
Julgador: 5ª Turma. Belo Horizonte-MG, 13 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010462-64.2020.5.03.0112. Relator: Ricardo Marcelo Silva. Órgão Julgador: 9ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 14 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010254-58.2020.5.03.0184. Relator: Cristiana Maria Valadares Fenelon. Órgão Julgador: 7ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 14 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010377-05.2020.5.03.0007. Relator: Jessé Claudio Franco de Alencar. Órgão Julgador: 3ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 16 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010428-98.2020.5.03.0012. Relator: Sabrina de Faria Froes Leão. Órgão Julgador: 7ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 19 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010354-10.2020.5.03.0185. Relator: Jorge Berg de Mendonça. Órgão Julgador: 6ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 21 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010222-93.2020.5.03.0106. Relator: Jorge Berg de Mendonça. Órgão Julgador: 6ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 21 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010473-83.2020.5.03.0180. Relator: Lucilde D'ajuda Lyra de Almeida. Órgão Julgador: 6ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 22 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010463-55.2020.5.03.0013. Relator: Jessé Claudio Franco de Alencar. Órgão Julgador: 3ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 22 de outubro de 2020. 
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_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010352-83.2020.5.03.0106. Relator: Emília Facchini. Órgão Julgador: 3ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 22 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010458-24.2020.5.03.0016. Relator: César Machado. Órgão Julgador: 6ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 22 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010477-39.2020.5.03.0110. Relator: Paulo Roberto de Castro. Órgão Julgador: 7ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 27 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010432-02.2020.5.03.0024. Relator: Jales Valadão Cardoso. Órgão Julgador: 2ª Turma. Belo 
Horizonte-MG, 27 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010390-65.2020.5.03.0019. Relator: Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Órgão Julgador: 
2ª Turma. Belo Horizonte-MG, 27 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010464-49.2020.5.03.0107. Relator: Cristina Adelaide Custódio. Órgão Julgador: 8ª Turma. 
Belo Horizonte-MG, 28 de outubro de 2020. 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010402-15.2020.5.03.0105. Relator: Márcio Flávio Salem Vidigal. Órgão Julgador: 10ª 
Turma. Belo Horizonte-MG, 28 de outubro de 2020 
_______. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário. Acórdão nº 
0010429-71.2020.5.03.0113. Relator: Vitor Salino de Moura Eça. Órgão Julgador: 3ª Turma. 
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