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RESUMO 

 

 
A presente dissertação tem por objetivo o estudo do trabalho prestado mediante o uso 

de aplicativos e suas consequências jurídicas. A investigação é pautada nos elemen-

tos característicos da relação de emprego, a fim de se concluir se estes prestadores 

são empregados celetistas ou profissionais autônomos. O pressuposto é de que a 

tutela trabalhista incide sobre tais profissionais, outorgando-lhes direitos mínimos com 

fundamento no princípio constitucional do valor social do trabalho. 

 

Palavras-chave: Direito do trabalho. Trabalho sob demanda. Aplicativos. Direitos apli-

cáveis. Valor social do trabalho. 

 
 

 



ABSTRACT 

 
 
 
This dissertation aims to study the work provided through the use of technological de-

vices and their legal consequences. The investigation is based on the characteristic 

elements of the employment relationship, in order to conclude whether these providers 

are employed by employees or self-employed professionals. The assumption is that 

labor protection concerns such professionals, granting them minimum rights based on 

the constitutional principle of the social value of work. 

 

Keywords: Labor law. Work provided by technological devices. Rights applied to work-

ers on demand. Consitucional principle of social value of work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As relações trabalhistas, em especial a empregatícia, sofreram profundas 

transformações em razão da revolução tecnológica vivenciada no final do século XX 

e início do século XXI. Mecanismos como a informatização do fazer e a robotização 

culminaram com a extinção de vários postos de trabalho, colocando em risco de 

desaparecimento o emprego formal para diversas categorias. O valor social do 

trabalho aparentemente está sendo desagregado da vida do homem, dando início a 

um processo de desregulamentação dos direitos trabalhistas. 

A presente pesquisa tem por objetivo o estudo dos impactos da tecnologia 

nas relações de trabalho diante de tais transformações tecnológicas, em especial na 

dinâmica imprimida pelos aplicativos eletrônicos. Sabe-se que a relação de emprego 

tal qual como conhecida congrega requisitos específicos que a identifica. As relações 

de emprego típicas são travadas entre empregador e a pessoa física do trabalhador, 

que se submete a uma prestação de serviços de modo pessoal, oneroso, não-eventual 

e subordinado. 

A subordinação jurídica decorrente dos pactos laborais sempre foi tema de 

grandes debates, uma vez que, precariamente interpretada, poderia implicar na 

conclusão de um estado de sujeição do trabalhador diante do empregador. Travadas 

as discussões, a doutrina clássica concluiu que a subordinação que imanta as 

relações empregatícias seria a jurídica, decorrente do contrato em si tal qual os 

moldes civilistas. 

Ocorre que, diante da evolução tecnológica, a subordinação clássica ganha 

nova roupagem uma vez que a figura do empregador muitas vezes não se identifica 

com pessoa física ou jurídica, e o empregado sequer sabe a quem se reportar ou 

quem são os beneficiários de seus serviços. Desta feita, discute-se até que ponto os 

avanços tecnológicos influenciam na subordinação característica das relações 

empregatícias.  Diante de tal roupagem, põe-se em xeque a sobrevivência dos 

empregos formais diante do progresso tecnológico e a subordinação clássica, tal qual 

como conhecida, não é mais suficiente para caracterizar a relação empregatícia, 

transmudando para uma verdadeira subordinação tecnológica. 

Acreditamos que a presente pesquisa, vinculada à linha de relações 

privadas, direitos humanos e desenvolvimento do programa de mestrado em relações 

privadas, sociedade e desenvolvimento da UNI7 é de extrema importância , auxiliando 
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na verificação se as relações empregatícias ainda subsistem enquanto impregnadas 

pela subordinação contratual ou se já podemos alargar tal conceito para subordinação 

tecnológica. 

Consideradas as transformações sociais e econômicas apontadas, faz-se 

pertinente uma releitura da subordinação clássica que caracteriza o contrato de 

trabalho, destacando-se as novas relações de trabalho no século XXI, face ao risco 

eminente de extinção (em prazo razoável) tanto do trabalho em si como da ciência 

Direito do Trabalho. A lógica é simples: se não há trabalho formal, não há o que se 

tutelar, pelo menos para o Direito do Trabalho. 

O progresso tecnológico traz como consequências várias alterações nas 

legislações protetivas ao trabalhador, posto que defende a flexibilização das relações 

trabalhistas e a respectiva desregulamentação de direitos. Isso porque, pelo uso da 

tecnologia, sobreleva-se a autonomia da vontade do trabalhador, em promessa de 

oportunidades melhores de trabalho, submetendo-se a qualquer forma de contratação 

(ainda que sem saber para quem vai trabalhar ou até mesmo quanto irá receber a 

título de contraprestação). 

No plano nacional, tal processo pode ser visualizado em especial pela 

vigência da Lei nº 13.467/2017, nominada reforma trabalhista, que, sem discussão 

social exaustiva, deu nova conformação para vários direitos dos trabalhadores, 

alterando substancialmente a Consolidação das Leis do Trabalho, documento 

essencial para as classes profissionais de um modo geral. 

A reforma trabalhista trouxe-nos o modelo de trabalho intermitente, por 

exemplo, no qual o trabalhador permanece subordinado ao empregador, muito 

embora não esteja sequer à disposição deste, alternando extensos lapsos temporais 

entre a atividade e inatividade; ou ainda, o texto da Lei n° 13.467/2017, veio definir 

como trabalho autônomo uma prestação de serviços contínua e exclusiva para 

determinado tomador, alterando o conceito de subordinação jurídica. 

O estudo mostra-se de suma importância para disciplinar as relações 

travadas com os contratantes virtuais, exigindo o mercado a revisão dos elementos 

caracterizadores do contrato de trabalho, em especial a questão da subordinação.  O 

ponto nodal da pesquisa refere-se aos aplicativos utilizados mundialmente, que 

direcionam determinada prestação de serviços, bem como a substituição dos postos 

de trabalhos por autômatos. 

Discute-se se, diante do aplicativo, há subordinação, assumindo o ente 

virtual a qualidade de empregador. Pondera-se a existência de relação empregatícia 
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com entidade muitas vezes inexistente no plano físico e jurídico, bem como, os 

respectivos limites de contratação. 

Tal problemática fomentou a pesquisa que foi do tipo qualitativa e de 

natureza bibliográfica, além de contrar com três entrevistas informais com motoristas 

de Uber. Foram utilizadas fontes documentais, impressas e publicadas no meio digital. 

Por ser um tema atual e sem doutrina consolidada, encontramos vários materiais 

digitais em sites de Universidades, artigos de juristas e pesquisadores do assunto, 

dentre outros. 

Inexiste qualquer legislação formal, pelo menos no plano nacional, que 

discipline esses novos fatos sociais de presença constante no nosso cotidiano. Sem 

dúvida, a tecnologia impacta na subordinação, carecendo este conceito jurídico de 

uma nova leitura no âmago das relações empregatícias. Isso porque o fim a 

subordinação jurídica, enquanto elemento formal do contrato de emprego, representa 

o fim desse mesmo, reconduzindo-se a prestação de serviços aos moldes 

eminentemente civilistas. Pensa-se, diante destas inquietações, que a manutenção 

do emprego formal é anseio da sociedade, fazendo-se necessária a análise da 

subordinação tecnológica para tanto. 

Observa-se que, na medida em que se admite a livre pactuação trabalhista 

pelas partes, resgatando-se os moldes civilistas, renasce a ideia do pacta sunt 

servanda, obrigando-se o trabalhador a qualquer prestação e mediante qualquer 

preço perante o empregador/contratante, olvidando-se que existem direitos sob os 

quais o próprio prestador não possui disponibilidade como saúde, segurança e 

remuneração digna. 

Insere-se na discussão a questão da prestação de serviços sob demanda 

do cliente e o trabalho de forma intermitente, sob o enfoque da subordinação do 

prestador em relação ao contratante. Uma vez acionado o trabalhador segundo a 

conveniência exclusiva do cliente, pesquisa-se como garantir-lhe direitos sociais 

básicos sob o ônus do empregador virtual, tomador dos serviços de forma remota. 

Deve-se investigar se há ou não subordinação entre o prestador e a 

plataforma eletrônica, no intuito de tutelar o trabalhador pessoa física, bem como 

discutir o futuro do direito do trabalho diante da automação, analisar as consequências 

jurídicas das novas relações de trabalho, redefinindo-se os requisitos que identificam 

a relação de emprego em si enquanto espécie, em especial os impactos da tecnologia 

na subordinação jurídica. 
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O primeiro capítulo do trabalho destina-se ao estudo da evolução das 

relações de trabalho, desde o trabalho manual até o virtual, bem como a análise dos 

impactos da tecnologia no mundo do trabalho e a relações de trabalho futuristas com 

base na robótica, inspirada na indústria 4.0. 

O segundo capítulo enfrenta os elementos caracterizadores das relações 

de emprego e a quebra do paradigma clássico da subordinação jurídica. Sugere-se a 

revisão do conceito de subordinação jurídica para concluir-se por uma verdadeira 

subordinação tecnológica no intuito de tutelar as relações de trabalho por meio de 

plataformas digitais e algumas relações autônomas. 

Discorre-se também, com enfoque na subordinação, a questão do trabalho 

intermitente – já que nessa relação há subordinação, mas não há prestação de 

serviços de forma habitual.  Paralelamente, há de ser enfrentado também o conceito 

de empregador que sofre forte influência em decorrência da tecnologia. 

Por fim, o terceiro e último capítulo trata da análise do modus operandi da 

prestação de serviços mediante o aplicativo UBER, enfrentando o fenômeno hoje 

conhecido como “Uberização”, para se verificar pela existência ou não de verdadeira 

relação de emprego. 

Pertinente ao desenvolvimento supra, não se olvide da missão civilizatória 

que sempre justificou a própria existência do direito do trabalho identificando Delgado 

(2017) que: 

 

A função civilizatória e democrática é destacada pelo papel do Direito do 
Trabalho no sentido de controlar e atenuar as distorções socioeconômicas 
inevitáveis do mercado capitalista, apresentando-se como um instrumento 
bem sedimentado de inserção do indivíduo no sistema econômico, com 
vantagens para esse próprio indivíduo. (DELGADO, 2017. p. 22). 
  

Se de um lado o progresso tecnológico é inevitável, sendo a sociedade 

dependente deste, por outro o direito ao trabalho digno é intrínseco ao ser humano, 

devendo tais interesses serem compatibilizados dentro de uma sociedade 

democrática. Somente após a conclusão da pesquisa é que saberemos como as 

relações de trabalho são definidas e tuteladas diante da tecnologia que nos cerca no 

mundo atual, mas nunca se afastando dos valores sociais impregnados no trabalho 

em si. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO – DO TRABALHO MANUAL AO VIRTUAL 

 

O presente capítulo abordará a evolução das relações de trabalho desde o 

aparecimento do emprego formal, decorrente do processo de industrialização 

vivenciado nos séculos XVII e XVIII até a Era Contemporânea, dominada pela 

tecnologia sob o crivo da indústria 4.0. 

O objetivo do capítulo é demonstrar como os avanços tecnológicos 

alteraram profundamente as relações trabalhistas a ponto de desconectar a figura do 

prestador do empregador e a possibilidade de prestação de serviços por intermédio 

de máquinas, requerendo a revisão dos próprios caracteres da relação empregatícia 

no mundo moderno, em especial a subordinação. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

O trabalho sempre foi inerente à condição humana e relacionado a sua 

subsistência. Se na era primitiva o homem laborava para si, na época moderna o 

homem trabalha para terceiros, colocando ao dispor de outrem sua energia. 

Até então, o homem trabalhava em função da propriedade (terra), 

organizando-se a sociedade politicamente com base em relações servis que 

caracterizaram o Feudalismo.  O Estado era o possuidor da terra, que a disponibilizava 

para os senhores feudais cultivá-la, enquanto os camponeses eram os responsáveis 

pelo cultivo em troca de uma gleba para subsistência, o que ressalta o caráter 

alimentar do trabalho desde esses tempos. 

Nos idos dos séculos XV e XVI, não se imaginava que o trabalho humano 

pudesse ser objeto de pactuação privada, uma vez que a noção de direito das 

obrigações encontrava validade na propriedade. E mais, sendo o Estado possuidor de 

terras e sendo o poder exercido de forma absoluta, era impensável que particulares 

livremente pudessem dispor de bens e direitos. 

Paralelamente à servidão com fundamento na propriedade, restaram 

constituídas as corporações de ofício. Estas apareceram como organizações 

rudimentares de artesões para produção por meio da utilização de trabalho manual. 

Os direitos civis, até então reconhecidos, tinham como fundamento a propriedade rural. 

Aquele que detinha terra, detinha direito político e alguma liberdade civil. 
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O conceito de trabalho também nos remete à escravidão, época em que o 

trabalho era visto como algo humilhante e impróprio aos homens livres, construindo-

se uma concepção negativa do termo trabalho, que adveio do termo latim tripalium, 

um aparelho que, à época, era utilizado para torturar os homens. O trabalho até então 

não estava associado à liberdade. 

A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, transformou 

profundamente o contexto das relações trabalhistas. Isto porque implicou na transição 

do modelo rural para novos processos de manufatura, tendo como marco a criação 

das máquinas. O feudalismo como forma de organização política e social foi 

substituído pelo capitalismo. 

O proprietário de terra de antes passa a ser proprietário dos meios de 

produção, concentrando riquezas com base no lucro. Vige agora a lei da oferta e da 

procura e o liberalismo econômico, corrente filosófica segundo a qual o mercado deve-

se autorregular. O trabalho humano passou a ser substituído pela máquina, acarretado 

a diminuição de vários postos de trabalho. Segundo Calháo Filho (2018) 

 

Esta nova fase, claro, gerou uma drástica mudança no estilo de vida do 
homem no seu aspecto econômico e social, extraindo-se a ideia de trabalho 
para gozo próprio e vinculando, pela primeira vez, o trabalho à terceiros, ou 
seja, às pessoas beneficiárias do trabalho desenvolvido. Em outros termos, 
tem-se importante destacar que, desde a época primitiva, o trabalho era feito 
pelo homem e para o próprio homem, ou seja, o homem primitivo trabalhava 
para facilitar a sua própria vida, caçando para comer, criando ferramentas 
para ele mesmo usar e melhorando seu próprio abrigo, por exemplo. Após, 
com o passar do tempo, mais especificamente durante o período da 
revolução industrial e com o advento da ideia de produção em massa, o 
homem passou a trabalhar para criar coisas para terceiros, utilizando-se do 
seu trabalho para o bem de outrem e não necessariamente o seu. (CALHÁO 
FILHO, 2018. p. 12). 

 

 

No plano político, a Revolução Francesa, com a ascensão da classe 

burguesa em 1789, ultrapassando o feudalismo, estatuiu como lema “Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade”, servindo de marco para a normatização dos direitos 

fundamentais de primeira dimensão. Tal período revolucionário é marcado pelas ideias 

de Estado mínimo e pelo pleno exercício das liberdades individuais, dentre elas a 

autonomia da vontade. Ou seja, ao homem era garantida a plena liberdade de 

contratação, emergindo o direito civil como principal elemento jurídico da sociedade. 

Weber (1999) retrata tal momento econômico e político pontuando que o 

Estado, no plano da economia, não é necessário, e que os particulares conseguem, 

por meio de um poder coativo próprio, regular suas transações, inclusive constituindo 
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grandes monopólios comerciais.  Tal momento de transformação econômica coincide 

com o surgimento do trabalho assalariado e do contrato de emprego, enquanto 

contrato de atividade, uma vez que o labor humano passa a ser mercantilizado. 

Segundo Scheffer (2016) 

 

Muito embora o trabalho, enquanto relação trivial e mais básica entre o 
homem e a natureza, seja elemento constitutivo de qualquer totalidade 
organizacional da produção, é apenas na ordem produtiva capitalista que 
recebe contornos particulares que lhe impõem repercussões jurídicas. 
Somente com a hegemonia burguesa e a consolidação do sistema de 
metabolismo social do capital que a força de trabalho passa a ser 
mercantilizada, enquanto objeto de contrato, passando a ser peça fundante 
no processo de valorização. (SCHEFFER, 2016, p. 59). 

 

 

Marx (2010) muito bem identificou tal momento de transição em sua obra 

O Capital, apresentando a relação entre capital e trabalho e introduzindo na economia 

o conceito de mais-valia. Por este conceito tem-se que o dono dos insumos da 

produção apropria-se da energia de outrem sem a devida remuneração, acumulando 

para si o lucro do negócio; ou seja, parte do trabalho assalariado não é remunerado, 

é apropriado pelo proprietário dos meios de produção. 

Muito embora fosse percebido esse viés negativo do capitalismo, 

contrariamente, nesse mesmo período histórico, a sociedade percebeu a 

essencialidade do trabalho para o ser humano, percebendo Delgado (2017) tal 

guinada de pensamento ao dispor que: 

 

A matriz cultural então consolidada – com o correlato critério de exame da 
realidade – tinha como um de seus postulados fundamentais o primado do 
trabalho na sociedade capitalista. A centralidade do trabalho – e, em especial, 
sua forma mais articulada e comum no capitalismo, o emprego – torna-se o 
epicentro de organização da vida social e da economia. Percebe tal matriz a 
essencialidade da conduta laborativa como um dos instrumentos mais 
relevantes de afirmação do ser humano, quer no plano de sua própria 
individualidade, quer no plano de sua inserção familiar, social e econômica. 
A centralidade do trabalho em todos os níveis da vida da ampla maioria das 
pessoas é percebida por essa matriz cultural, com notável sensibilidade 
social e ética, erigindo-se como um dos pilares principais de estruturação da 
ordem econômica, social e cultural de qualquer sociedade capitalista que se 
queira minimamente democrática. (DELGADO, 2017. p 31). 

 

Assim sendo, se por um lado evidenciava-se a exploração de mão de obra 

pelo conceito de mais-valia, por outro lado, justificava-se o direito ao trabalho – em 

especial ao emprego – como núcleo central da sociedade, sendo o modelo capitalista 

dependente deste. 
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Ocorre que, com a Revolução Industrial, mão de obra assalariada e 

desqualificada é posta à venda, uma vez que o serviço complexo é realizado pela 

máquina e o trabalhador é estanque na linha de produção. O modelo fordista expressa 

tal realidade, na qual a máquina participa de todas as etapas da linha de produção, 

sendo o homem apenas coadjuvante no processo. Outrossim, as contratações eram 

livres e informais, sem qualquer interferência Estatal. 

As primeiras leis trabalhistas surgiram nesse período, reconhecendo a 

Encíclica Católica Rerum Novarum, publicada pelo Papa Leão XIII, em 1891, que o 

homem passa então a ser escravo da máquina, sem proteção trabalhista específica. 

Como consequência, tal documento trouxe as noções de salário justo e do tratamento 

do trabalhador com dignidade, na tentativa de preservação da pessoa física. 

Em tal período, no plano político e econômico, consolida-se então o que se 

chama de modernidade que coincide economicamente com um mercado 

autossuficiente, com a intervenção estatal mínima, com muita oferta de mão de obra 

e com a desqualificação do trabalhador. Mas, a contrário sensu, com a oferta de 

empregos formais. 

A modernidade, sustentada na revolução industrial e na afirmação da 

liberdade civil, implica no livre exercício da autonomia da vontade nas relações 

privadas, inserindo-se as relações trabalhistas em tal contexto. Considerando-se a 

livre oferta e procura, a mão de obra ociosa, a intervenção mínima estatal na economia 

e o mercado enquanto regulador de preços, surge a figura do trabalhador 

hipossuficiente. O detentor dos meios de produção no sistema capitalista impõe o 

preço da mão de obra, obrigando-se o prestador a aceitar a oferta diante da 

concorrência. 

Nasce então, no plano jurídico, o contrato de emprego, uma especificidade 

do contrato de trabalho onde a vinculação do homem ao tomador ocorre de forma livre. 

O trabalhador oferece energia em troca de salário. O grande impasse que surge 

também é o conceito de salário justo e a necessária proteção estatal, debate este que 

relegamos para momento posterior. 

Ribeiro (2000) discorrendo acerca dos processos civilizatórios ensina que 

existe um alto grau de concordância entre os estudiosos quanto ao poder de 

determinação dos conteúdos tecnológicos sobre os sociais e ideológicos e quanto à 

possibilidade de seriar o desenvolvimento tecnológico em passos evolutivos do 

progresso humano. 
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Desta feita, o desenvolvimento tecnológico decorre do progresso da 

humanidade como consequência natural, dificilmente ensejando retrocessos no 

campo das descobertas. 

Assim o foi na revolução agrícola, após na revolução industrial e agora com 

o que se denomina de revolução tecnológica. Ocorre que nem sempre o progresso da 

humanidade no campo das invenções vem acompanhado do progresso social, 

podendo até coincidir com enormes retrocessos nesse aspecto. 

A exploração trabalhista à época da revolução industrial transparece por 

meio de jornadas de trabalho extenuantes, ambientes laborais insalubres, 

remuneração indigna, ocorrência de acidentes de trabalho, exploração do trabalho do 

menor e da mulher, dentre outros. A própria classe trabalhadora, em oposição ao 

liberalismo econômico, resolve agremiar-se e inicia o movimento sindical na busca de 

efetivação de direitos sociais mínimos, dando origem, em última instância, ao Estado 

do Bem-Estar Social nos idos do século XIX. 

A classe trabalhadora começa a insurgir-se contra a exploração, 

agremiando-se e exigindo direitos mínimos, resultando no processo de positivação 

dos direitos sociais nas Cartas Constitucionais, dentre eles aqueles trabalhistas, 

sedimentando o conceito de direitos fundamentais de segunda geração. Como 

exemplo, apontamos a Constituição Federal de 1988 da República Federativa do 

Brasil, que expressamente consagra os direitos sociais em seu artigo 6º. 

Tal estado permanece com a positivação dos direitos sociais e os contratos 

de trabalho passam a sofrer interferência Estatal, mitigando a autonomia da vontade 

das partes contratantes, o que se conhece como dirigismo estatal. Foi, então, 

formalmente reconhecido um núcleo intangível de direitos trabalhistas em prol da 

dignidade do trabalhador, garantidos pelo Estado e intrínsecos a qualquer contrato de 

emprego, independente da vontade das partes, situação que permaneceu consolidada 

até o começo do século XXI sem maiores alterações. 

Ocorre que após forte processo garantidor de direitos trabalhistas, inicia-se 

nova fase de enfraquecimento dos direitos sociais diante da demanda oriunda dos 

“novos mercados”. Estes, agora, globalizados, transnacionais e com fundamento no 

lucro excessivo, características da economia do século XXI, decorrente de nova 

revolução tecnológica, desta feita informatizada. Vivenciamos o período pós-moderno. 

Segundo Matias (2018) 

 
Desde os anos de 1970, as empresas multinacionais passaram por uma fase 
de reestruturação, em que as suas atividades relacionadas a manufatura, e, 
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gradativamente, outras atividades antes consideradas centrais, são 
deslocadas para outras empresas independentes (outsourcing) ou ainda para 
organizações de outros países (offshoring), significando a globalização da 
produção. (MATIAS, 2018. p 115-126). 

 

Erige-se o conceito de globalização correspondente à fase do sistema 

capitalista, despontada no último quartel do século XX, que se caracteriza por uma 

vinculação especialmente estreita entre os diversos subsistemas nacionais, regionais 

ou comunitários, de modo a criar, como parâmetro relevante para o mercado, a noção 

de globo terrestre, e não mais, exclusivamente, nação ou região. 

Da máquina criada pela terceira revolução industrial, vivencia-se um 

incremento gigantesco da tecnologia da informação. Seus pontos mais notáveis 

consistem nas conquistas da microeletrônica, da robotização, da microinformática, da 

internet e das telecomunicações. 

Os avanços tecnológicos vivenciados na era pós-moderna alteraram ainda 

mais o mundo das relações de trabalho. Se antes a figura do trabalhador era 

facilmente identificável no prestador totalmente inserido no objetivo social da empresa, 

com horário de trabalho definido e local fixo de trabalho, hoje se caracteriza o 

empregado como o prestador à disposição da empresa, seja para laborar em 

atividades finalísticas do empreendimento, seja para laborar em atividades acessórias. 

Preocupa-se Delgado (2015, p. 15) com tal mudança no plano econômico, 

uma vez que implica na redução de postos de trabalho já que “o trabalho repetitivo e 

uniforme, mobilizador de grandes grupos humanos, perde sua anterior exponencial 

relevância, sendo substituído, em razoável medida, pela nova tecnologia.” 

Não há mais correspondência entre o prestador e o local de trabalho, 

transmudando o conceito de subordinação jurídica para subordinação estrutural.  Ou 

seja, o trabalho é aderido à estrutura do negócio, é parte desta, não importando sua 

localização física. No mais, a automação ocorre de forma desenfreada e 

desregulamentada, vivenciando a sociedade a era digital e globalizada, na qual o 

saber humano é substituído pela inteligência artificial. 

Percebe-se a liquidez das relações trabalhistas na pós-modernidade, uma 

vez que o prestador muitas vezes sequer consegue identificar seu empregador, sendo 

a linha de produção totalmente fragmentada no intuito de aumentar o lucro 

empresarial, sobressaltando-se a intermitência na prestação de serviços. Pontua Ianni 

(2014) 
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O que caracteriza o mundo do trabalho no fim do século XX, quando se 
anuncia o século XXI, é que ele se tornou realmente global. Na mesma escala 
em que se dá a globalização do capitalismo, verifica-se a globalização do 
mundo do trabalho. No âmbito da fábrica global criada com a nova divisão 
transnacional do trabalho e da produção, a transição do fordismo ao 
toyotismo e a dinamização do mercado mundial, tudo isso amplamente 
favorecido pelas tecnologias eletrônicas, nesse âmbito colocam-se novas 
formas e novos significados de trabalho. São mudanças quantitativas e 
qualitativas que afetam não só os arranjos e dinâmica das forças produtivas, 
mas também a composição e dinâmica da classe operária. (IANNI, 2014, p. 
117). 

 

Diante de tal trajetória, abre-se espaço para a flexibilização das relações 

de emprego, de modo que estas se amoldem à estrutura do mercado, e não o inverso. 

Percebe-se um processo de desregulamentação da legislação trabalhista, esvaindo-

se a necessária tutela à dignidade do trabalhador em prol de regras privadas 

mercantilistas e de suposto desenvolvimento.  Sobre o tema, discorre Friedman (2017) 

 

Considerando-se a competição entre empregadores e empregados, parece 
não haver razões para que os empregadores não tenham liberdade para 
oferecer quaisquer condições aos empregados. Em alguns casos, os 
empregadores acham que os empregados preferem que parte de sua 
remuneração assume a forma de amenidades, como quadras esportivas e 
melhores instalações para repouso, em vez de dinheiro, e, portanto, 
consideram mais lucrativo oferecer esses recursos como parte do contrato 
de trabalho, em vez de pagar salários mais altos. […] Nada disso envolve 
qualquer interferência na liberdade das pessoas de encontrar emprego. 
Simplesmente reflete a tentativa dos empregadores de tornar as 
características do trabalho mais adequadas e mais atraentes para os 
empregados. (FRIEDMAN, 2017, p. 114). 

 
 

Identificam-se conceitos fluidos como modernidade e pós-modernidade, 

associados a políticas de governo como liberal e neoliberal, como meio de justificar 

diminuição de direitos trabalhistas. Certo é que o contrato de trabalho nasceu da 

necessidade de mão de obra instituída pelo advento da máquina e seguiu a evolução 

tecnológica daquela. Segundo Andrade (2014), o sistema ou a própria economia 

controlam o Estado e ditam suas novas funções no mundo globalizado, e não o 

contrário. 

Pós-modernidade é o estágio de evolução que nos encontramos 

atualmente, coincidindo com a era digital, virtual e, portanto, efêmera. A pós-

modernidade apresenta-se como uma linha de pensamento que questiona as noções 

clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia de progresso ou 

emancipação universal, e enxerga o mundo como instável, imprevisível, um conjunto 

de interpretações desunificadas, eclodindo um grau de ceticismo em relação à 

objetividade da verdade, da história. 
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Na sociedade contemporânea há, de fato, a extinção de postos de trabalho 

por se encontrarem obsoletos (como é o caso da função de datilógrafo), mas também 

o nascimento de novas formas de trabalho, vinculando a pessoa física do empregado 

a entidades inexistentes seja no plano físico, seja no plano jurídico, como é o caso 

dos aplicativos. 

Exemplifica Delgado (2017) que, se por um lado os veículos automotores 

substituíram, no início do século XX, o transporte por tração animal, eliminando as 

respectivas atividades e funções econômico-sociais, por outro criou imediatamente 

novas funções e profissões, muito mais dinâmicas e massivas do que as então 

superadas, o mesmo acontecendo na atualidade. Ocorre que de fato o trabalho perde 

sua identidade, sendo “engolido” pela necessidade de trabalho do que tange à 

formalização dos contratos e aceitação das propostas de emprego. Explica Andrade 

(2014) 

Com relação aos trabalhadores de maior nível intelectual, nota-se que grande 
parte deles, “contaminada” pelo discurso do capital, acaba acreditando na 
falácia da desnecessidade do emprego. É comum ver engenheiros, 
jornalistas, professores, médicos, entre outros profissionais, trabalhando 
como verdadeiros empregados, mas contratados de forma precária ou 
fraudulenta, sustentando vantagens da suposta autonomia na prestação dos 
serviços, como se ser empregado fosse algo negativo. Por outro lado, no que 
se refere aos trabalhadores de menor formação intelectual, eles aceitam se 
submeter à precarização para terem de onde tirar seu sustento, já que a 
concorrência, a ameaça do desemprego (ou do “não trabalho”) e a falta de 
solidariedade de classe obstam reivindicações por melhorias. É a 
hipossuficiência extremada do trabalhador, que se encontra tão envolvido e 
domina- do pelo capital que não consegue enxergar sua condição de 
subordinado... ou que se encontra tão subordinado que se deixa envolver e 
dominar pelo capital... (ANDRADE, 2014, p 38). 

 
As políticas neoliberais coincidem com a assunção de autonomia aos 

atores privados para contratar e resolver conflitos sem qualquer intervenção estatal. 

Tal política adequa-se perfeitamente à revolução tecnológica experimentada na pós-

modernidade, já que direitos são criados ou extintos por intermédio de mera 

negociação e não existe legislação disciplinando esse fato social. 

Diante das relações trabalhistas pós-modernas, repensa-se o significado e 

conteúdo do próprio trabalho humano. O trabalho possui três dimensões: “a) fonte de 

sustentação econômica; b) instrumento de afirmação e crescimento pessoal e c) fonte 

de validação e ajustamento social”. 

Enquanto fonte de sustentação humana, o trabalho gera renda e a renda é 

revertida para a subsistência do prestador que, em qualquer estado democrático de 

direito, engloba, no mínimo, as necessidades de alimentação, moradia, saúde, 

previdência e lazer do próprio trabalhador e de sua família. Analisando-se friamente, 
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aquele que não trabalha, não detém dignidade, negando o fundamento 

constitucionalizado no pós-guerra. 

O trabalho, analisado como instrumento de afirmação e crescimento 

pessoal, movimenta o mercado. Se o homem trabalha, o homem produz, recebendo 

valores pecuniários pela prestação de serviço e, por consequência, o homem compra. 

Esse ciclo sustenta os mercados modernos, movidos pela concorrência desenfreada 

na busca de diminuição de custos. Nasce, do ciclo produtivo atual, outro debate acerca 

da diminuição dos custos da mão de obra, da exploração da atividade humana para 

além das fronteiras nacionais, da precarização dos direitos trabalhistas, o que pode 

desaguar na escravidão moderna. 

Lembra Delgado (2017) que tais avanços, ao mesmo tempo em que 

potenciam a produtividade do trabalho, potenciam também a própria produção e, com 

isso, provocam importante diminuição no preço das mercadorias; por reflexo lógico, 

imediatamente tendem a incrementar, de modo exponencial, o mercado de consumo 

dos mesmos bens. 

Por fim, inconteste que o homem somente é aceito no meio social enquanto 

ser produtivo, sendo parte de todo um contexto social que exige sua aprovação 

enquanto prestador e gerador de fonte de riqueza.  Assim, exigido pelas relações de 

subsistência e consumo que demandam a circulação do capital, sendo o poder de 

compra importante variante da vida em sociedade. 

Dito isso, percebe-se que o conteúdo do trabalho continua intacto desde a 

época da primeira revolução industrial – vivenciada entre os séculos XVIII e XIX –,  

não havendo espaço na modernidade para sua pura e simples extinção, sem 

nenhuma proteção. Concorda-se que o trabalho humano é readequado às 

necessidades tecnológicas do mercado contemporâneo, mas continua sendo peça 

chave no desenvolvimento. 

Aliás, como bem pontuado por Sen (2010, p. 96), “não há desenvolvimento 

sem liberdade, sendo esta entendida em seu conceito lato, incluindo a liberdade da 

escolha de emprego e a possibilidade de acúmulo de riqueza”. 

Neste aspecto, o economista destaca, no debate acerca da mudança de 

foco da economia do valor das liberdades para o valor das utilidades, “a importância 

da liberdade de emprego e a prática de trabalho é crucial para a compreensão das 

valorações envolvidas.” (SEN, 2010. p. 96). 

Desponta, no entanto, uma preocupação legítima nesse contexto: de total 

domínio e controle do trabalho humano pela máquina. Se antes a máquina somente 
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operava pelo impulso humano, hoje é a máquina que determina a ação humana, 

exercendo total domínio no tempo, número de tarefas e qualificação do profissional. 

Pontua-se a inquietude comum a todos quando o sistema de informática 

simplesmente não funciona ou o site perde conexão. Alerta Pessoa (2009) 

 

O uso das novas tecnologias no aprimoramento dos sistemas de controle e 
vigilância radicaliza o desequilíbrio de poder nas relações entre capital e 
trabalho e aprofunda o estado de sujeição do trabalhador. Nessa marcha, 
uma nova sujeição ultrapassa a dimensão profissional do trabalho: alcança-
o em sua personalidade. (PESSOA, 2009. p. 29). 

 

Intriga-nos, agora na pós-modernidade, o uso de tecnologia de informação 

móvel para vincular e mediar a prestação de serviços da pessoa física, tal qual os 

aplicativos Uber, 99Taxi e Ifood, que muita celeuma doutrinária e jurisprudencial tem 

criado no que tange ao reconhecimento de relações empregatícias. 

 

2.2 TRABALHO E TECNOLOGIA – A AMEAÇA DO DESEMPREGO CELETISTA 

 

Indubitável que a tecnologia interfere nas relações de trabalho. Segundo 

Pinto (2005, p. 49) a tecnologia é vista como a “ciência da técnica, a qual surge do 

processo evolutivo da humanidade, como exigência social de produção da época, 

inventando, criando e adequando o homem a máquina segundo sua necessidade.” 

Lembra Siqueira et al (2019, p. 232) que “a evolução tecnológica é, sem 

dúvida, uma importante conquista para a humanidade, mas, por outro lado, a redução 

da mão de obra dela advinda combinada com a explosão demográfica lança grandes 

desafios acerca da convivência harmônica entre os homens sobre esse planeta 

chamado Terra.” 

O processo tecnológico implica na transformação do meio ambiente pelo 

homem. Destaca-se que o homem sempre agiu sobre a natureza, sendo que,  nos 

primórdios, o homem assim o fazia para sobrevivência. O homem tinha a posse da 

natureza e a usava para sua subsistência. Nesse aspecto, o homem transformava a 

natureza, desenvolvendo técnicas de agricultura. A sociedade detinha, por 

consequência, a qualidade de produtora. 

O homem, insiparado na acumulação de riqueza, continuou agindo sobre a 

natureza pela industrialização. Os insumos de produção eram, e ainda o são, 

extraídos diretamente da natureza. O movimento conhecido como maquinismo tornou 
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o homem dependente da máquina. A sociedade produtora passou a ser consumidora. 

Vários bens de consumo, como consequência da industrialização, foram colocados à 

disposição, redimensionando a relação entre homem e natureza. 

A produção tecnológica desenfreada deságua no acúmulo de estoque, 

reforçando a necessidade de compra pela sociedade. Contextualiza Cavalcante 

(2018) que 

 

Sem uma proteção social e sem o reconhecimento de direitos, os 
trabalhadores dessa época (séculos XVIII e XIX) se sentiam fragilizados 
perante os avanços tecnológicos e, muitos, sem sucesso, reagiram 
violentamente contra as máquinas como forma de reivindicação de direitos e 
até mesmo procurando defender seus postos de trabalho (Ludismo). Nesse 
contexto, os trabalhadores precisaram de tempo e de experiência para 
distinguir a máquina de sua aplicação capitalista e redirecionar sua luta contra 
a forma social de exploração desse bem material. (CAVALCANTE, 2018, p. 
26). 

 

Ocorre que o homem, para comprar, tem que trabalhar. As novas relações 

sociais oriundas do capitalismo reforçam a necessidade do ter. Por consequência, 

renasce a importância do trabalho assalariado enquanto fator de equilíbrio econômico. 

Isso porque o trabalho gera renda e tal proveito econômico movimenta o mercado. A 

sociedade sem trabalho remunerado tende a entrar em colapso. 

Tanto é verdade que no plano nacional, a Constituição Federal, da mesma 

forma que incentiva a livre exploração econômica, condiciona o exercício de tal direito 

à busca do pleno emprego e à redução das desilguadades regionais e sociai (artigo 

170 da Consituição Federal). 

Associado à tecnologia nasce, então, a terminologia da automação. 

Esteves (2012) esclarece os diversos significados da automação na sociedade: 

 

a) sociológico: são reflexões sobre o uso do poder econômico ou da ordem 
econômica, ou, mais propriamente, as responsabilidades sociais da livre-
iniciativa e do papel do Estado Social, tendo como pano de fundo o 
desenvolvimento da própria liberdade; b) axiológico: considera que ordem 
econômica deve proteger em termos de valores nas suas posturas de 
remodelagem da produção e que o Estado pode fazer em termos de 
imposição para que isso aconteça; c) normativo: é o fato que o direito valorou 
como relevante para estabelecer um padrão de conduta que as pessoas e ele 
vinculadas devem seguir nas relações intersubjetivas, especialmente o 
Estado. (ESTEVES, 2012, p.33). 

 

 

A primeira revolução tecnológica, conforme dito, fora marcada pelo 

surgimento da máquina, sendo que o homem detinha total controle sobre esta. Em 

que pese a ausência de proteção ao trabalhador (pelo menos nos primórdios da 
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revolução industrial), as fábricas representavam oportunidade de trabalho. A 

industrialização, de início, trouxe o aumento do número dos postos de trabalho, muito 

embora se registrasse a precarização dos direitos sociais. 

O avanço tecnológico vivenciado na modernidade resulta em processo 

contrário, onde a máquina domina o homem. Atualmente, a máquina é que controla o 

homem, criando verdadeiro estado de sujeição, evoluindo inclusive para a substituição 

deste por seres inanimados, como os robôs. Interessante a retrospectiva formulada 

por Esteves (2012): 

 
O interessante é que o processo de substituição do trabalho humano na 
produção não é recente. Talvez venha de datas imemoriais. Assim, um dado 
plausível é observar a História: os homens trabalhando para a sua 
subsistência; depois, eles colocando outros para trabalharem em seus 
lugares; em seguida, excluindo esses outros para substituir por animais; 
posteriormente, deslocando estes por máquinas, mas que precisavam de 
outros homens para manipular, e a fase atual: substituem máquinas por 
outras inteligentes que dispensam completamente esses outros homens que 
ficaram. (ESTEVES, 2012. p.80). 

 

A automação vivenciada no mundo pós-moderno, em especial diante da 

aceleração da indústria desencadeada pelo pós-guerra implica, inequivocamente, na 

eliminação dos postos de trabalho, sendo o trabalho humano substituído pela máquina. 

A título de exemplo, basta olharmos ao nosso redor para concluir que profissões como 

caixa de estacionamento, datilógrafo e controlador de ponto estão praticamente 

extintas. Concorda-se com a análise de Schaff (1991): 

 

A segunda revolução, que estamos assistindo agora, consiste em que as 
capacidades intelectuais do homem são ampliadas e inclusive substituídas 
por autômatos, que eliminam com êxito crescente o trabalho humano na 
produção e nos serviços. [...] a diferença, porém, está em que enquanto na 
primeira revolução conduziu a diversas facilidades e a um incremento no 
rendimento do trabalho humano, a segunda, por suas consequências, aspira 
à eliminação total deste. (SCHAFF, 1991, p. 22). 

 

No mundo moderno, ganha força o debate acerca da automação. Isso 

porque com o desenvolvimento tecnológico de fato, ao contrário do passado, as 

máquinas subsituem a energia humana, além de não gerar custos trabalhistas. 

Acerca de tal proteção, a Constituição Federal, no artigo 7º, dentre os 

direitos básicos dos trabalhadores, previu a proteção em face da automação, na forma 

da lei, e a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre 

os profissionais respectivos. Explica Ferreira (2017): 
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A tecnologia enseja a especialização e, por corolário, a separação entre o 
empregado escolarizado e o sem instrução, na medida em que o primeiro 
tem acesso aos melhores empregos e salários, enquanto o segundo é 
empurrado para um mercado flutuante, precário e permanentemente sujeito 
a dispensas, sendo certo que essa divisão persistirá até que seja rompida por 
uma política macroeconômica fundada no incentivo à escolaridade e a 
instrução pública, medida de longo prazo e de efeitos futuros e longínquos. 
(FERREIRA, 2017. p. 49). 

 

Em contrapartida, registramos a análise de Oliveira e Mañas (2014, p. 94-

95) para quem “o progresso técnico, ao mesmo tempo que acelera a produtividade e 

a substituição dos postos de trabalho por máquinas, cria novos produtos, novas 

empresas, novos setores e atividades econômicas e, portanto, novos empregos“. 

Nesse aspecto, outra questão entra em debate. Investiga-se se a classe assalariada 

oriunda do maquinismo teria qualificação técnica para inserção neste novo mercado 

de trabalho. 

Lembre-se que agora o trabalhador, para ter oportunidade, é visto como 

multifuncional e dotado de qualificação específica exigida por todo este avanço 

tecnológico. Esteves (2017) enxerga com bons olhos a automação, apresentando os 

seguintes argumentos: pesquisas deveriam ser entabuladas no sentido de dizer se os 

empregos se recuperam efetivamente naqueles âmbitos atingidos pelas 

reestruturações organizacionais tecnológicas, refletindo sobre a existência de uma 

demanda compensatória de geração de emprego em outros setores e que as 

pesquisas deveriam ser feitas a partir da extinção da função, e não do emprego. 

Oliveira e Mañas (2014) tratam do efeito compensatório à automação 

esclarecendo que: 

 

Em primeiro lugar, deve-se ter presente que a tecnologia também está 
associada à criação de novos produtos, serviço e mercados e, 
consequentemente, a novas frentes de expansão do emprego. Em segundo 
lugar, na medida em que o crescimento da produtividade do trabalho 
ocasionado pela incorporação do progresso técnico traz, consigo, a redução 
de custos, caso esta implique barateamento do preço das mercadorias, ele 
terá efeitos positivos sobre o crescimento da demanda. Nessa mesma 
perspectiva, se o crescimento da produtividade do trabalho for repassado 
para os salários, implicando um aumento do poder de compra dos 
trabalhadores, este também poderá contribuir para estimular a demanda e, 
em alguma medida, contra arrastar os efeitos negativos da difusão do 
progresso técnico sobre o emprego. (OLIVEIRA; MAÑAS, 2014, p. 110-111). 

 

 

Em que pese tais boas expectativas supra, concorda-se com Cavalcante 

(2018), para quem pelas novas tecnologias tem-se a reorganização dos meios de 

produção, com aumento da produtividade e a redução do número de trabalhadores 
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pela simples necessidade de diminuição da mão de obra, causando um desemprego 

setorial e, por vezes, o rebaixamento dos níveis nacionais de ocupação. 

Ratifica-se que, diferentemente do processo de mecanização, a 

informatização torna a máquina independente do homem, de modo que cada vez 

menos se necessite da intervenção humana no processo de produção. 

Enfrenta-se de fato a eliminação dos postos de trabalho formal, impondo 

ao trabalhador uma nova formatação para se adequar ao novo mercado, em termos 

de qualificação. No entanto, dentro de uma visão mais pessimista, no caso brasileiro, 

acredita-se que as novas funções geradas pelo avanço tecnológico nunca suplantarão 

os extintos cargos em número de vagas, desaguando no desemprego tecnológico. 

Surge o desemprego estrutural, como consequência da organização 

econômica capitalista, sendo esta identificado como ausência de postos de trabalho. 

Não mais se enfrenta o desemprego como situação circunstancial, decorrente de 

momentos de crise econômica, o que possibilitava o retorno do trabalhador ao 

mercado. Atualmente, o trabalhador quer trabalhar e não tem posto de trabalho, nem 

expectativa de criação destes. Na visão de Ferreira (2017): 

 

Guiada pelas regras do mercado, que nos dias de hoje tudo justifica, a 
sociedade da informação, conforme defendem alguns autores, está adotando 
uma conduta que descarta pessoas não adaptáveis ao seu progresso, pelo 
que certamente são erguidas novas e rígidas barreiras sociais, sobretudo 
entre pessoas capacitadas e a maioria não capacitada, em ordem a imprimir 
um quadro de transferência de riqueza das classes médias de trabalhadores 
pouco qualificados para os donos do capital ou para uma nova aristocracia 
tecnológica. (FERREIRA, 2017, p.93). 

 

Continua a autora aduzindo que há quem avalie sob outro prisma o 

fenômeno do desemprego como efeito da globalização, partindo a explicação do 

seguinte pressuposto: uma vez que o processo de produção se torna mais qualificado, 

em capital e trabalho, a exclusão acerta única e fatalmente a força de trabalho sem 

qualificação, mantendo-se intacto e supervalorizado o posto do trabalhador bem 

formado. 

Delgado (2017) retrata bem tal situação, analisando que com a inflexão das 

políticas públicas a partir de 2015, seguida da exacerbação de medidas 

ultraliberalistas a contar de 2016/2017, os níveis de desemprego rapidamente se 

elevaram no Brasil, comprometendo a função progressista e modernizante clássica 

do Direito do Trabalho. 
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Continua o doutrinador esclarecendo que a natureza estrutural do 

desemprego contemporâneo derivaria de nova maneira específica de se organizar e 

se desenvolver o novo capitalismo, em que estariam inexoravelmente sendo 

colocadas em xeque não apenas a relação empregatícia, como também a própria 

realidade do trabalho. 

Freitas Junior (2017), conceitua o desemprego estrutural como sendo 

aquele que tem como causa 

 

[...] não apenas por fatores transitórios de crise nas economias nacionais, 
mas, diversamente, um fenômeno produzido por fatores que residem no 
próprio modelo de estruturação da economia: vale dizer: em seus 
ingredientes constitutivos. Desse modo é possível falar em desemprego 
produzido pelo próprio crescimento e pela modernização da economia, onde 
quer que se caracterizem pela crescente incorporação de tecnologias 
redutoras da necessidade de trabalho humano direto, bem como da 
progressiva globalização das relações de produção e dos mercados, com 
suas importantes projeções, seja no terreno da dispersão internacional das 
etapas de produção, seja no da própria transnacionalização dos agentes 
econômicos. (FREITAS JÚNIOR, 2017, p. 30-31). 

 

Identifica-se três fatores que explicam o atual desemprego, conhecido 

como estrutural, todos relacionados à estrutura do próprio capitalismo: a terceira 

revolução tecnológica, o processo de reestruturação empresarial e a acentuação da 

concorrência capitalista, inclusive no plano internacional. 

Somente por meio de uma política de proteção ao emprego é que se pode 

defender a permanência do emprego formal. No plano nacional, a Associação 

Nacional dos Magistrados Trabalhistas (Anamatra), preocupada com o futuro do 

emprego, apresentou na sede da Confederação Nacional da Indústria, em 29 de 

novembro de 2018, sugestão de projeto de lei para a regulamentação do artigo 7º, 

inciso XXVII, da Constituição Federal, dispondo acerca da proteção jurídica do 

trabalhador em face dos efeitos negativos da automação. 

A proposta da Anamatra parte das seguintes premissas: 1) 

imprescindibilidade da regulamentação do art. 7º, XXVII, CF (proteção jurídica contra 

a automação); 2) prestígio à representatividade sindical; 3) necessidade de 

qualificação dos trabalhadores para realocação no mercado de trabalho, protegendo-

os, ademais, contra o desemprego, fator de insegurança social; 4) não 

comprometimento do núcleo essencial dos direitos trabalhistas básicos; e 5) 

necessidade de que os processos de automação sejam conduzidos com 

responsabilidade social. 
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Nesses termos, a entidade propõe as hipóteses e termos em que a 

automação poderá ser adotada e os documentos pertinentes; a proteção residual das 

condições de trabalho dos trabalhadores remanescentes; os processos de 

reaproveitamento e realocação de mão de obra, especialmente quando se tratar dos 

segmentos especialmente protegidos; o dever de informação e os períodos 

transicionais de garantia de emprego. 

Também devem ser mantidas pelas empresas, com o apoio dos sindicatos 

das respectivas categorias econômicas, centrais coletivas de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional e realocação de trabalhadores, com vistas a acelerar os 

mecanismos de emprego compensatório e facilitar a reabsorção dos dispensados pelo 

empregador que se automatizar, criando serviços próprios para a respectiva 

realocação ou utilizando cadastro nacional de emprego mantido pelo Poder Executivo 

da União. 

A Anamatra também preconiza a proteção jurídica do trabalhador 

desocupado e daquele dispensado em razão da automação, prevendo o 

percebimento de todas as verbas rescisórias em dobro, incluída a indenização sobre 

os depósitos de FGTS, bem como a vedação à dispensa coletiva massiva de 

trabalhadores, sob o ônus financeiro do antigo empregador. Ao Estado caberia a 

promoção de cursos de qualificação para estes trabalhadores, facilitando o retorno ao 

mercado de trabalho. 

No quesito previdenciário, a proposta da Anamatra sugere a instituição de 

alíquotas adicionais progressivas para a contribuição social do empregador para o 

Programa de Integração Social (PIS), por tempo determinado e com incidência sobre 

o faturamento mensal da pessoa jurídica ou equiparada, para efeitos fiscais. 

Também faz parte da proposta da Anamatra a previsão de que os níveis de 

desemprego e rotatividade setorial sejam aferidos a partir de metodologia única, 

desenvolvida pelo IBGE e válida para todo o território nacional. 

Quanto ao número de postos de trabalho eliminados em razão de 

automação, a Anamatra propõe que sejam comunicados anualmente pelo 

empregador e que as alíquotas adicionais progressivas por desemprego associado à 

automação não se apliquem às microempresas e às empresas de pequeno porte 

submetidas ao regime do Simples Nacional. Delgado (2017) também aponta 

caminhos para resolver a grave crise do desemprego decorrente da automação, 

argumentando que 
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O primeiro desses caminhos trata da efetividade do Direito do Trabalho, por 
meio de seu reconhecimento e de sua real concretização jurídica. Essa senda 
depende da manutenção e do avanço de políticas públicas estruturadas de 
feições econômicas, sociais e culturais, de modo a assegurar o próprio 
cumprimento e a efetividade do Direito do Trabalho. A segunda alternativa 
propõe uma ampliação da interpretação dada ao conceito de relação de 
emprego de modo que a tutela justrabalhista se generalize e diversifique, 
sobretudo para alcançar as contratações fronteiriças situadas fora do 
espectro trabalhista clássico. A terceira via propõe, com suporte em 
manifestações doutrinárias anteriores, inclusive de Gabriela Neves Delgado, 
a expansão e generalização do Direito do Trabalho para relações de trabalho 
não empregatícias, ultrapassando o marco regulatório clássico da simples 
relação de emprego. (DELGADO, 2017. p 153-164). 

 

Dentre as políticas públicas plausíveis para sustar os efeitos maléficos do 

desemprego estrutural, apontamos a necessidade de qualificação da massa 

trabalhadora para acompanhar a evolução tecnológica. Acredita-se, concordando-se 

com a Anamatra, ser este o caminho a percorrer. 

Reconhece-se que o artigo 3º, inciso VI, da Lei nº 7.998/90, já prevê medida 

análoga ao condicionar a percepção do seguro desemprego pelo ex-trabalhador à 

matrícula e frequência em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação 

profissional, habilitado pelo Ministério da Educação e ofertado por meio da Bolsa-

Formação Trabalhador concedida no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) ou de vagas gratuitas na rede de educação 

profissional e tecnológica. 

O fato é que o progresso tecnológico, sendo a automação uma 

consequência deste, não pode importar em pura e simples extinção de postos de 

trabalho, deixando à deriva centenas de trabalhadores que sobrevivem 

exclusivamente do salário. No intuito de inclusão social e em respeito à dignidade da 

pessoa humana, ações afirmativas devem ser promovidas no sentido de substituição 

dos postos de trabalho e qualificação da massa. 

O progresso tecnológico inerente ao desenvolvimento da sociedade não 

pode acontecer às custas da precarização do corpo social, gerando uma total situação 

de exclusão, na qual as riquezas são divididas por poucos e a miséria é compartilhada 

por muitos. A proposta da atualidade é uma relação colaborativa entre tomador de 

serviços e prestador, situação esta que somente pode ser pensada para profissionais 

altamente qualificados. A mudança de pensamento é captada por Ferreira (2017) 

 
A energia a vapor da industrialização e o combustível fóssil da informatização 
predominaram, respectivamente, na Primeira e na Segunda Revolução 
Industrial, quando as relações comerciais eram estritamente piramidais e 
operavam de forma desintegrada. Por outro lado, a energia verde da Terceira 
Revolução Industrial, que ainda está em formação, promete uma mudança 
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sísmica na atividade econômica e na própria natureza das relações de poder, 
ampliando lateralmente a economia global por meio do uso comunitário de 
recursos e da interatividade entre pares. Assim como a industrialização 
rebaixou a manufatura, a era colaborativa suplantará o período industrial. 
(FERREIRA, 2017, p.118). 

 

Insista-se que as relações de trabalho não podem ser vistas como 

colaborativas quando somente precarizam o trabalhador, deixando-lhe sem 

alternativas de trabalho. O modelo colaborativo somente é aceito quando traz 

vantagens ao trabalhador, aumentando-lhe o padrão remuneratório. Assim, a 

sociedade civil e o Estado têm por obrigação o dever de dialogar, concretizando as 

medidas protetivas acima expostas, uma vez que o direito ao trabalho é de interesse 

de todos. 

 

2.3 AS RELAÇÕES DO TRABALHO NO FUTURO – INDÚSTRIA 4.0 

 

O progresso tecnológico não cessa. É da natureza do ser humano tal 

evolução, como já mencionado. O movimento tecnológico deve ser acompanhado da 

ratificação de direitos sociais, em especial do direito ao trabalho, sob pena de reduzir-

se consideravelmente o patamar civilizatório mínimo do homem empregado. Para 

tanto, o Estado em conjunto com os particulares possui a missão precípua de 

regulamentar as consequências jurídicas dessa relação entre homem e máquina. 

A tecnologia não pode resultar num estado de sujeição do homem à 

máquina, transmudando, no campo das relações de emprego, a subordinação jurídica 

(no nosso entender, subordinação tecnológica, conforme debate a ser travado no 

próximo capítulo) em sujeição tecnológica. A relação entre homem e máquina deve 

ser aceita num contexto de fomento ao trabalho, e não de extinção deste. 

É de interesse da sociedade e do Estado o aumento dos postos de trabalho 

sob o viés da tecnologia, admitindo-se que novas profissões nascem juntamente com 

o processo tecnológico. O Estado do Bem-Estar Social do Século XXI deve concentrar 

os esforços nas políticas de formação e de acréscimo do capital humano e como 

implicação distributiva instituir política de investir nos menores em situação de 

pobreza. 

Isso porque enfrenta-se a fase progressiva, na qual a energia humana é 

substituída integralmente pelos robôs. Em um futuro não muito distante, o trabalho 
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deverá desempenhado por robôs com a mesma perfeição técnica e qualidade daquele 

desempenhado pelos homens. Segundo Higa (2018) 

 

Não é surpresa, portanto, que a indústria veja com bons olhos o segmento 
de robôs domésticos. Segundo um levantamento da BI Intelligence, esse 
nicho crescerá 17% até 2019 e, nesse mesmo ano, terá movimentado 
US$ 1,5 bilhão. Pode parecer pouco se considerarmos a amplitude do 
mercado de tecnologia, mas esse é um ritmo de crescimento mais acelerado 
que o do setor de robótica industrial. Assim, de início, ninguém espera que 
toda casa venha a ter um robô. Mas, de fato, há uma clientela em potencial 
aí: gente mais aberta à tecnologia, indivíduos com restrição de movimentos 
que precisam de um assistente e pais interessados em oferecer experiências 
diferentes aos filhos, por exemplo. (HIGA, 2018, p. 54). 

 

Segundo os dados da revista Época Negócios (2017), embora liderado pela 

indústria automobilística, o processo de robotização se espalha por outros setores, 

com destaque para as indústrias de alimentos e bebidas, eletroeletrônica e química. 

O uso de robôs em diversas etapas da produção é um importante componente da 

chamada Indústria 4.0. 

No mesmo sentido, pesquisa realizada pelo Laboratório de Aprendizado de 

Máquina em Finanças e Organizações da Universidade de Brasília (UnB) concluiu que 

até 2026, 54% (cinquenta e quatro por cento) dos empregos formais do País poderão 

ser ocupados por robôs e programas de computador (CARVALHO, 2019). A 

porcentagem representa cerca de 30 (trinta) milhões de vagas. O trabalho, 

desenvolvido ao longo de 2018 avaliou uma lista de 2.602 (duas mil, seiscentas e 

duas) profissões brasileiras. 

A pesquisa resultou em duas linhas de pensamento, uma de cunho 

pessimista, que utiliza a expressão “robocalipse”, em contraponto à vertente otimista, 

que acredita que o desenvolvimento da inteligência artificial vai impor adaptação dos 

empregados, mas criará demanda para empregos em tarefas que não podem ser 

realizadas por robôs e profissionais mais criativos. 

Os pesquisadores acreditam que habilidades como originalidade e 

inteligência social são características difíceis de se automatizar. Por isso, quanto 

maior a subjetividade e a complexidade da tarefa, menor a chance de um computador 

roubar a cena (CARVALHO, 2019). 

Dentre as funções formais que necessariamente deixarão de existir aponta-

se a de taquígrafo, cobrador de transporte, recepcionista de hotel e leiloeiro, sofrendo 

risco consideravelmente menor as de engenheiro, médico, enfermeiro e analista de 

suporte. 

http://uk.businessinsider.com/growth-statistics-for-robots-market-2015-2
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Questões como de responsabilidade social surgem no que diz respeito 

acerca da competência para assumir os riscos de determinado trabalho quando 

prestado por robô. Pensa-se logo em acidente de trabalho por defeito no ser autômato 

que passar a operar a máquina, erros em cirurgias médicas guiadas por robôs e danos 

decorrentes de acidentes de trânsito por carros dirigidos por robôs. 

No Japão, robôs que antes foram empregados somente no processamento 

mecânico, passaram recentemente, com a melhora de seu desempenho, a funcionar 

em linhas de montagem sem operadores, ajustando, por exemplo, componentes 

eletrônicos em painéis de circuitos impressos. Algumas empresas utilizam os robôs 

na montagem de VTR (Video Tape Recorders), impressoras e máquinas calculadoras. 

Na indústria automobilística, o uso de robôs é amplamente difundido nas seções de 

solda e, também, na montagem final. Uma dessas linhas de montagem "inteligente" 

dispõe de sensores visuais e microcomputadores e realiza uma variedade de 

operações, como a colocação de para-brisas, pneus, janelas etc. (RATTNER, 1987). 

O termo Indústria 4.0 teve origem de um projeto estratégico de alta 

tecnologia do Governo Alemão, que promove a informatização da manufatura. A 

Primeira Revolução Industrial mobilizou a mecanização da produção usando água e 

energia a vapor. A Segunda Revolução Industrial, então, introduziu a produção em 

massa com a ajuda da energia elétrica. Em seguida, veio a Revolução Digital e o uso 

de aparelhos e dispositivos eletrônicos, bem como de tecnologia da informação para 

automatizar ainda mais a produção. A terminologia Indústria 4.0 decorre do que se 

denomina de Quarta Revolução Industrial, caracterizada pela automação dos serviços 

nas fábricas de produção. 

No plano nacional, o Governo Federal já implementa um conjunto de 

tecnologias que permitem a fusão dos mundos físico, digital e biológico, no intuito de 

transformar a indústria brasileira. Os objetivos são a redução de custos, o controle 

sobre o processo produtivo e a customização da produção. 

Temas prioritários, como aumento da competitividade das empresas 

brasileiras, mudanças na estrutura das cadeias produtivas, um novo mercado de 

trabalho, fábricas do futuro, massificação do uso de tecnologias digitais, startups, test 

beds, dentre outros, são objetos de constantes debates entre Governo, empresas e 

sociedades civis. Tais processos resultam na agregação de valor aos clientes e 

aumento de produtividade de processos. 

Dentre os desafios apontados pelo grupo de trabalho 4.0 da indústria 

brasileira, tem-se a habilidade dos sistemas ciber-físicos das fábricas inteligentes de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Política_da_Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informatização
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolução_industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_revolução_industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_revolução_industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_elétrica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolução_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolução_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_Informação
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tomarem decisões sem intervenção humana, bem como a capacidade de coletar e 

analisar dados e entregar conhecimento derivado dessas análises imediatamente 

pelo uso de plataformas eletrônicas. Estudos mostram que a possibilidade de ser 

trocado por um robô ou por um programa de computador põe em risco 54% (cinquenta 

e quatro por cento) dos empregos formais no País. 

Nesse contexto, a tutela do homem enquanto ser ativo e trabalhador deve 

ser reavaliada de modo a garantir sua sobrevivência, socialização e felicidade. 

Sugere-se uma coordenação econômica, com envolvimento do Estado e das 

instituições, de modo a investir-se em habilidades específicas, maquinário específico, 

ou em cadeias de transação econômica de longa duração, garantindo a utilização de 

mão de obra humana nesse processo. Defende Rodrigues (2018) que 

 

A coordenação econômica bem-sucedida possibilita aos agentes econômicos 
obterem um retorno financeiro – eles podem lucrar com os baixos custos de 
transação proporcionados pelos seus altos investimentos em estruturas 
específicas. Quando contam apenas consigo mesmo, empregadores e 
trabalhadores geralmente não são capazes de criar instituições que podem 
tornar possível o estabelecimento, entre si, de uma coordenação estável de 
longo prazo, porque a criação dessas instituições está sujeita aos mesmos 
problemas de coordenação e reforço que as mesmas são capazes de aliviar. 
Normalmente, a intervenção externa – sobretudo aquela advinda do Estado 
– nas relações de emprego é crucial para estabelecer a coordenação 
econômica de longo prazo. Assim, seja o Estado, sejam as densas redes 
regionais ou familiares, ao propiciarem a confiança necessária para impedir 
o oportunismo, podem criar as estruturas e instituições nas quais a 
coordenação econômica duradoura e bem-sucedida pode ser formada. 
(RODRIGUES, 2018. p. 151). 

 

Inequívoco que a tutela trabalhista deve acompanhar as transformações 

apontadas. A coordenação econômica – ainda que com finalidade lucrativa pelo 

empreendedor – não pode ser aceita somente em termos contábeis e implica, em uma 

acepção mais ampla, na necessidade do trabalho humano e na limitação de 

substituição total da cadeia produtiva por robôs. Logo, as bases das relações 

empregatícias devem, insista-se, serem repensadas, adequando-se a tal evolução. 

A China já enfrentou tal problema, promovendo intensa transformação no 

setor industrial por meio do realocamento de trabalhadores das indústrias siderúrgicas 

e de carvão ainda em 2017, devido aos cortes realizados nesses segmentos. O 

governo realocou 726 (setecentos e vinte e seis) mil chineses somente em 2016, 

sendo o principal meio escolhido o investimento no desenvolvimento de novas 

indústrias, principalmente as relacionadas à internet, gerando novos empregos. 

(SAKAMOTO, 2017). 

http://exame.abril.com.br/economia/china-quer-realocar-500-mil-trabalhadores-da-industria-em-2017/
http://exame.abril.com.br/economia/china-quer-realocar-500-mil-trabalhadores-da-industria-em-2017/
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No entanto, o preço é alto: um problema ainda considerado muito nebuloso 

é o que relaciona o trabalho à saúde. O chamado guolaosi é o fenômeno da morte 

pelo excesso de trabalho. Na China há estimativas de 1.600 (mil e seiscentas) mortes 

causadas por se trabalhar demais a cada dia, não sendo uma preocupação de 

exclusividade chinesa, mas também de economias consideradas emergentes, como 

a Índia e a Coreia do Sul. 

O Japão, onde a morte por excesso de trabalho é chamada de korashi, vê 

o problema com tamanha gravidade que deu início a alianças entre governo e 

empresas para projetos que minimizem essas ocorrências em seu território. O 

guolaosi, ou a versão chinesa do korashi, tem sido visto ainda como uma prática de 

raízes culturais, na qual se é comum ver como necessário o trabalho duro. A prática 

aparenta ser ainda mais comum com os avanços da economia chinesa nos últimos 

anos, o que gera mais um desafio para o Gigante Asiático. 

O excesso de trabalho pode culminar na escravidão moderna, alertando 

Chaves e Gouveia Filho (2017, p. 89) que “o trabalho, que deveria funcionar como 

meio de libertação para alcançar melhor padrão de vida, não o propicia e, em si, é mal 

que contribui para a perpetuação das condições degradantes de vida do trabalhador”. 

A interação entre homem e máquina tem que encontrar base legal, cabendo 

a esta última colocar-se a serviço do ser humano, e não o contrário, sugerindo-se as 

seguintes medidas protetivas praticadas no norte da Europa: a) ênfase, tradicional e 

forte, no pleno emprego, constituindo uma meta em si mesma e uma condição 

necessária para gerar os recursos econômicos necessários ao custeio do Estado de 

Bem-Estar Social; b) emprego da maior proporção de força de trabalho nos setores 

social, de saúde e educação; c) dependência do setor público para prover os serviços 

educacionais e sociais – cerca de 90% (noventa por cento) do quadro de pessoal 

desses setores é composto por servidores públicos. 

Por consequência, após tal análise detalhada, extrai-se que a tecnologia 

não deve assombrar o trabalhador, e sim servir de marco de um futuro promissor e 

garantida do emprego, reconstruindo as bases que definem as relações de trabalho, 

sempre fincadas na qualificação do trabalhador, na ausência de sujeição tecnológica 

e política remuneratória justa e social. 

  

http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-37463801
http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-37463801
http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-37463801
http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-37463801
http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-37463801
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2.3.1 O trabalho no futuro e a questão da representação sindical 

  

Sabe-se que a tutela trabalhista nasceu do movimento sindical. Os 

trabalhadores, percebendo que detinham maior poder de barganha diante do 

empregador, agremiaram-se, pleiteando melhores condições de trabalho, o que 

culminou com a regulamentação dos direitos sociais. Na maioria dos países europeus, 

os sindicatos foram criados em razão das reivindicações da classe operária. 

Surgiu assim a figura do sindicato, ente coletivo de representação dos 

trabalhadores. No caso do Brasil, o sindicato surgiu por imposição estatal, requerendo 

autorização estatal para funcionamento. 

A Constituição Federal de 1988 disciplinou a liberdade sindical, prevendo 

ser livre a associação de trabalhadores, mas somente reconhecendo um sindicato por 

categoria, contribuição sindical obrigatória (até a reforma trabalhista – Lei no 

13.467/2017) e bases confederativas. Dispõe o artigo 8º da Constituição Federal de 

1988: 

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
 I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, 
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização sindical; 
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo 
da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição 
prevista em lei; 
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 
trabalho; 
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 
sindicais; 
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda 
que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta 
grave nos termos da lei. 
 

 

Segundo a Constituição Federal, alguns princípios regem o Direito Coletivo 

do Trabalho, destacando-se a liberdade sindical e o princípio da autonomia sindical. A 

liberdade sindical refere-se à prerrogativa de livre vinculação a um sindicato, assim 

como à livre desfiliação de seus quadros, enquanto a autonomia sindical implica na 
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livre autuação na defesa dos interesses da respectiva categoria. Sustenta Delgado 

(2018) que 

 

A ideia de liberdade, no Direito, ostenta forte cunho individual, traduzindo o 
conjunto de prerrogativas abertas à pessoa humana para praticar atos e 
escolhas em sua vida pessoal, familiar, comunitária e cívica, nos limites do 
respeito à liberdade dos outros e dos demais mandamentos explicitados pela 
ordem jurídica ou por ela reconhecidos como válidos. Porém não há dúvida 
de que essa ideia não se restringe apenas às prerrogativas individuais da 
pessoa humana. A noção de liberdade favorece também as coletividades, tais 
como empresas, instituições diversas, inclusive sindicatos, e à própria 
organização do Estado. Uma das inovações que o Direito Coletivo do 
Trabalho, em sua estruturação desde a segunda metade do século XIX e 
desenrolar do século XX até os dias atuais, trouxe para o Direito e para o 
próprio Direito Constitucional Contemporâneo foi o implemento da noção de 
liberdade coletiva no âmbito da economia e da sociedade, a liberdade dos 
grupos sociais – no caso trabalhista, liderados pelos sindicatos. (DELGADO, 
2018, p. 192). 

 

Mostra-se digno de nota que a recente Medida Provisória nº 873, de 1º de 

março de 2019, publicada pelo Poder Executivo, dificultou a sobrevivência do sistema 

sindical brasileiro ao exigir autorização prévia, individual, expressa e por escrito do 

empregado para recolhimento de contribuição sindical, não admitidas a autorização 

tácita ou por meio de Assembleia Geral. 

Isso porque, a contribuição sindical, deixando de ser obrigatória e não 

podendo ser instituída mediante Assembleia Geral dos trabalhadores importa no 

enfraquecimento da categoria profissional, uma vez que não temos tradição de 

recolhimento espontâneo de contribuição sindical, sendo esta a principal receita de 

manutenção das atividades sindicais. O Brasil caminha em sentido contrário, no 

momento em que mais se demanda o movimento sindical, as legítimas 

representações e órgãos de barganha perante os empregadores, o Poder Executivo 

mina as ações sindicais ao ponto de extingui-los. Segundo Trindade (2010) 

 

Historicamente, a valorização jurídica, política, social e econômica do 
trabalho e trabalhador tem sido promovida, predominantemente, pelo 
movimento coletivo laboral, cuja institucionalização resultou nos sindicatos. 
Entretanto, também essas organizações foram severamente afetadas pelas 
transformações experimentadas pelo mundo do trabalho como um todo. As 
mudanças na organização do trabalho e da produção impuseram a adoção 
de novas morfologias de relações laborais – em geral, flexibilizadoras e 
precarizantes -, que, a um só tempo, dispersaram as diversas subjetividades 
individuais e fragmentam as subjetividades coletivas. (TRINDADE, 2010, p. 
97). 

 

Na contramão do processo flexibilizante vivenciado no Brasil, 

desmantelando o sistema sindical nacional, na Europa, como veremos a seguir, 
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formam-se sindicatos globais como mecanismos mais eficazes de combate da 

exploração da classe trabalhadora espalhada pelo mundo. 

Interessa-nos, diante das novas relações de trabalho nascidas com a 

tecnologia e automação decorrente da Indústria 4.0, a contextualização da força 

sindical nesse ambiente de trabalho moderno e despersonalizado. A força do capital, 

decorrente da acumulação financeira, “produzem novas fontes de divisão entre os 

trabalhadores, apresentando um novo e grave desafio para o sindicalismo, na medida 

em que tais divisões reforçam as diferenças entre os assalariados e fragmentam a 

sua identidade coletiva, tanto intra como inter sindicatos (TRINDADE, 2010, p. 105)”. 

Acredita-se que somente o fortalecimento da força sindical poderá 

resguardar os empregos formais em prol da dignidade da pessoa do trabalhador, 

nascendo um movimento de sindicalismo global com as seguintes características: 

 

o estabelecimento de laços regionais entre organizações sindicais de países 
onde os direitos laborais democráticos são negados; o internacionalismo 
militante orientado para a realização de boicotes e ações de pressão visando 
a contrariar a excessiva dependência comercial induzida pela integração dos 
processos econômicos; um sindicalismo genuinamente global capaz de 
promover uma verdadeira interiorização de uma cultura internacionalista, isto 
é, uma cultura por meio da qual os líderes e os membros de organizações 
sindicais sejam capazes de demonstrar para com as lutas das classes 
trabalhadoras de outros países a mesma sensibilidade que manifestam em 
face das lutas operárias nos seus próprios países; e uma nova política para 
a classe operária, isto é, uma política capaz de desafiar o modelo de 
globalização neoliberal que muitos sindicatos adotaram, quer pela renovação 
do sentido atribuído aos interesses de classe no processo de globalização, 
quer pelo compromisso com políticas de resistência a uma lógica de lean 
production global (SANTOS; COSTA, 2005, p. 27). 

 

Como as novas profissões encontram condições uniformes em várias 

partes do globo, pensa-se que a noção de sindicato na atualidade ultrapassa as 

fronteiras nacionais. A ideia globalização implica na mobilidade de empregados pelo 

mundo, requerendo a ordem econômica internacional a criação de sindicatos globais 

para atuar na defesa dos direitos e interesses trabalhistas em nível internacional.   

Surge, então, a noção de sindicatos globais qualificados como 

“organizações sindicais internacionais que trabalham em conjunto com o 

compromisso compartilhado com os ideais e princípios do movimento sindical 

(GLOBAL UNIONS, 2013)”. Sob a perspectiva, são pessoas jurídicas de direito 

privado, constituídos num determinado Estado, compostas por determinado número 

de membros (confederações sindicais de trabalhadores), que atuam em níveis global 

e regional. 
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As definições supra coincidem, no plano nacional, com o artigo 511, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê que a similitude de condições de vida 

oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma 

atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a 

expressão social elementar compreendida como categoria profissional.   

Tradicionalmente, os sindicatos são constituídos de acordo com as 

legislações dos Estados e atuam na defesa dos interesses dos trabalhadores em nível 

local, regional e nacional. São diretamente afetados pelas políticas públicas 

econômicas domésticas. Apesar de os sindicatos nacionais ou a classe de 

trabalhadores não terem ligações diretas com a política econômica global, eles são 

afetados indiretamente pela tomada de decisão desses organismos internacionais. 

Em face da interdependência econômica dos Estados, a economia global afeta os 

salários e os trabalhos em nível nacional. 

Logo, sob a ótica da tutela do trabalhador, sustenta-se a formação de 

sindicatos globais que atuem em níveis regionais tutelando os empregados que atuem 

em determinada atividade econômica, cujo tipo de prestação de serviços seja similar 

em todos a parte do globo. 

Assim, aqueles trabalhadores que prestem serviços em indústrias de 

automação devem merecer a mesma tutela e proteção em qualquer lugar do planeta.  

Pensemos em empresas como Microsoft, Google, Uber e Apple, que possuem 

prestadores em todas as partes do globo, esses trabalhadores, independente da 

nacionalidade, devem ter a mesma proteção em termos de direitos individuais do 

trabalho, sendo remunerados, por exemplo, com o mesmo padrão salarial.  Acredita-

se na evolução para um conceito de unidade sindical, que segundo Lima (2016) 

 

De se ressaltar que a unicidade sindical não se confunde com a unidade 
sindical, porque esta consiste em um agrupamento espontâneo, fruto da 
maturidade da categoria, que opta pela representação por uma única 
entidade sindical, muito embora seja possível a coexistência de inúmeras 
outras (LIMA, 2016, p. 100). 

 

No cenário internacional, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

desponta como organismo vivo de tutela dos direitos trabalhistas, congregando vários 

países para observância dos princípios e direitos fundamentais do trabalho. A 

Declaração da OIT, no preâmbulo, afirma que “o crescimento econômico é essencial, 

mas insuficiente para assegurar a equidade, o progresso social e a erradicação da 
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pobreza, o que confirma a necessidade de que a OIT promova políticas sociais sólidas, 

a justiça e instituições democráticas (PREÂMBULO OIT, 2018)”. 

A OIT fundamenta sua atuação em quatro princípios básicos: liberdade 

sindical, proibição do trabalho forçado, abolição efetiva do trabalho infantil e 

eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. 

A Convenção nº 87 da OIT, diga-se, não ratificada pelo Brasil, prevê no 

artigo 2º o direito dos trabalhadores e dos empregadores, sem nenhuma distinção e 

sem autorização prévia, de constituir as organizações que estimem convenientes, 

assim como o de filiar-se a estas organizações, com a única condição de observar os 

estatutos das mesmas. 

Observa-se que não há limitação territorial para tanto, podendo 

determinada organização expandir as fronteiras nacionais, sendo reconhecida 

segundo a legislação local. No caso, no Brasil, enfrentamos o problema da unicidade 

sindical. Isto porque no Brasil somente é permitido a constituição de um sindicato por 

base territorial. Prega-se a evolução da Carta Constitucional brasileira de modo a 

permitir que os empregados se organizem livremente, definindo suas bases territoriais 

segundo os interesses profissionais que podem se expandir para além das fronteiras 

nacionais. 

A título de exemplo, composta por sindicatos nacionais e/ou regionais, cite-

se a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte, a Federação 

Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira e a UNI Global Union, 

que representam trabalhadores do comércio, eletricidade, finanças, indústria gráfica, 

cabeleireiros e serviços estéticos, serviços profissionais, indústria, mídia e 

entretenimento, correios, limpeza e segurança, telecomunicações, turismo e seguros 

sociais. 

Para Lima (2016, p. 83), “os sindicatos globais ganham relevância como 

atores capazes de articular ações conjuntas que transcendem as fronteiras dos 

Estados, com fundamento na solidariedade internacional e com objetivos comuns – 

proteção dos direitos humanos e sociais e do meio ambiente e promoção de uma 

justiça social global”. 

As novas relações de trabalho, com base na automação e tecnologia, 

apresentando modos de operação uniformes em diversos países, não sendo mais as 

relações trabalhistas travadas de forma local, reclamam também a internacionalização 

dos sindicatos na defesa da categoria profissional. 
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A necessidade de tutela, proteção e uniformização dos direitos trabalhistas 

deixa de ser nacional e passa a ser global, defendendo-se a atuação dos sindicatos 

globais no plano nacional, disciplinando direitos subjetivos dos trabalhadores. 

 

2.3.2 O trabalho no futuro e o deficiente 

 

Outra preocupação concernente às novas relações de trabalho pautada na 

revolução tecnológica é a inclusão social do deficiente. A tecnologia deve ser colocada 

à disposição do trabalhador deficiente, criando reais oportunidades de trabalho. A 

adoção de políticas públicas específicas para ofertar emprego ao deficiente é 

fundamental para concretização da Justiça Social. 

O deficiente, já marginalizado no mundo do trabalho contemporâneo, 

sofrerá os impactos da revolução tecnológica, devendo ser treinado e qualificado para 

o exercício de novas profissões surgidas com a automação. O conceito de 

subordinação tecnológica afeta diretamente o deficiente que se vê obrigado, para ter 

alguma chance no novo mercado de trabalho, a adaptar-se segundo sua limitação em 

busca de igualdade formal com o empregado comum. 

Atualmente, utiliza-se o sistema de cotas para promover o ingresso do 

deficiente nos postos de trabalho. Ocorre que a simples utilização de cotas não mais 

se mostra suficiente para enfrentar a mudança de paradigma no mundo do trabalho, 

uma vez que a qualificação para operar os novos sistemas é imprescindível. Isto 

porque o mercado demanda trabalhadores versáteis, criativos e qualificados, devendo 

haver verdadeira inclusão social na profissionalização. 

A tecnologia, se bem direcionada, muito pode contribuir para fins de 

qualificação dos deficientes por meio da utilização de computadores avançados, 

auxiliando deficientes visuais, ou em robôs, acompanhando deficientes físicos. 

Se por um lado a tecnologia pode minar o ingresso do deficiente nesse 

novo mundo do trabalho, por outro, as inovações tecnológicas, acredita-se, servem 

de ferramentas, se canalizadas para tanto, para promover a qualificação dos 

deficientes e possibilitar que os mesmos compitam de forma párea com os 

trabalhadores comuns. 

A opção governamental há de ser o uso da tecnologia a serviço de todos, 

quebrando o deficiente todas as barreiras que o impede de competir em igualdade de 
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condições no mercado de trabalho. Assim, o deficiente terá as devidas qualificação e 

condições de ocupar os postos de trabalho gerados pela automação. 

Na seara constitucional, o artigo 23 da Carta Magna prevê ser da 

competência comum da União, dos Estados e dos Municípios cuidar da saúde e da 

assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência.  

Na visão de Kalume (2006) 

 

Além do aspecto moral e humanitário que o tema do deficiente inspira, (e, 
talvez, por isto mesmo) a Constituição Federal de 1988 deu-lhe relevância 
especial, trazendo uma série de dispositivos, com o visível objetivo de 
proporcionar-lhe maior e destacada proteção. Como consequência, a 
habilitação e a reabilitação profissional foram melhor contempladas. Além 
disto, assegurou ao deficiente não só proteção, mas estabeleceu garantias 
especiais. Atribuiu competência comum à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para legislarem sobre a matéria (KALUME, 2006, p. 
14). 

 

No mesmo sentido, o artigo 203 da Constituição Federal prescreve que: 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. 

 

Muito embora as normas constitucionais supra ostentem o caráter 

programático, cabe aos Poderes Legislativo e Executivo, diante das alterações 

oriundas no mundo do trabalho, elaborar programas institucionais visando à proteção 

do mercado de trabalho do deficiente. Lembram Mauss e Costa (2018) o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos no Mandado de 

Injunção nº 5126 sobre o tema em debate, que: 

 

Na decisão proferida, o Min. Celso de Mello, decano do STF, apresentou 
algumas razões que merecem ser citadas. Aduz o Sr. Ministro que a inércia 
estatal traduz um inaceitável desprezo pela Constituição Federal, 
configurando um comportamento que revela um incompreensível sentimento 
de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se 
reveste a Carta Magna. O Ministro criticou a omissão legislativa, não sendo 
possível que o próprio Poder Público evoque a falta de regulamentação para 
negar este direito. Diz ainda, no referido julgamento, que nada mais nocivo, 
perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-
la cumprir integralmente, ou fazer valer a referida somente nos pontos que 
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interessar à Autoridade Pública, contra os interesses da maioria (MAUSS; 
COSTA, 2018, p. 34). 

 

Acredita-se que somente as políticas governamentais em parceria com o 

setor privado poderão concretizar os direitos constitucionais dos deficientes, em 

especial a inclusão destes no mercado de trabalho nascido com a automação e a 

tecnologia, em nome da verdadeira igualdade material, sob pena de marginalizarmos 

mão de obra apta a contribuir no mercado em sede desenvolvimento. 

 

2.4 CONTRATO POR APLICATIVO 

 

Questiona-se o próprio conceito de aplicativo, a liberdade do prestador no 

ato da adesão às regras impostas para o uso do aplicativo e, ainda, a presença dos 

requisitos da relação de emprego na dinâmica havida entre prestador e o aplicativo. 

A literatura estrangeira define o aplicativo como sendo recurso da 

tecnologia da informação que funciona em todos os lugares do planeta mediante uma 

rede móvel de Internet. Em qualquer lugar e a qualquer hora se permite a consulta e 

contratação dos serviços oferecidos segundo a necessidade imediata do cliente. Nas 

palavras de Leme, Rodrigues e Chaves Júnior (2017) 

 

A prevalência do discurso agnóstico e niilista na modernidade, somada à 
chegada daquilo que Delgado descreve como terceira revolução tecnológica 
do capitalismo (conquistas da microeletrônica, da robotização, da 
microinformática e das telecomunicações), acabou por tornar extremamente 
dinâmico o surgimento de técnicas de exploração do trabalho humano, 
retirando proveito do rompimento processado em relação às barreiras físicas 
de espaço e de tempo, no campo comunicacional e de conexões 
empresariais, para impor, contraditoriamente, fronteiras e obstáculos na 
conexão humana efetivamente colaborativa (e não meramente explorativa). 
Adota-se o discurso pelo qual se sobreleva a tônica da rede de comunicação 
virtual (naquilo que se denomina fenômeno da uberização) ou de empresarial 
(fenômenos da terceirização e como algo a ser protegido para além do 
trabalho no por estas redes instrumentalizado). Pelo denominado uberização, 
empresas sustentam ter objetivo a manutenção de uma plataforma de 
vontade virtual, mas na verdade fazem uso de um ritmo por meio do qual 
exercitam o real objeto qual seja, a exploração do trabalho alheio (LEME; 
RODRIGUES; CHAVES JÚNIOR, 2017. p. 210). 

 

Assim, temos uma relação contratual tripartite, na qual encontramos uma 

empresa sede em determinado país, que disponibiliza um serviço por meio de um 

aplicativo para smartphones e computadores, a possibilidade de um cliente terceiro 

contratar determinado serviço. Ocorre que o serviço prestado é visto como 

colaborativo. O discurso é que o negócio é bom para todos, para o site/aplicativo, que 
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tarifa o serviço, para o prestador, que recebe pelo serviço prestado valor pré-

determinado, e para o cliente, que supostamente usufrui de serviço de qualidade. 

Tem-se assim atuando interligado à empresa, o prestador do serviço e o 

cliente. Segundo Baboin (2017) analisando especificamente o modelo da Uber, pode-

se perceber que os dois principais recursos utilizados são: trabalho humano e 

infraestrutura de processamento de dados. 

Em que pese a relação tripartite evidenciada, tal dinâmica de trabalho em 

nada se confunde com a terceirização, uma vez que o prestador não desempenha 

seus serviços dentro do tomador, nem como parte de sua atividade econômica. Ao 

contrário, o cliente entra em contato diretamente com o trabalhador, que possui certa 

liberdade, via aplicativo, de aceitar ou não o serviço. Por outro lado, a empresa 

proprietária da interface detém total controle do prestador por meio do aplicativo (onde, 

quando, local e valor do serviço). 

A crítica apresenta-se na inversão dos valores tutelados pelo Direito do 

Trabalho, posto que o prestador passa a ser visto como um consumidor da oferta de 

trabalho. O site/aplicativo oferece oportunidades de trabalho, que, a priori, o prestador 

não teria sem a intervenção tecnológica. Leme, Rodrigues e Chaves Júnior (2017) 

alertam-nos de tal distorção, discorrendo que: 

 

A velocidade da ampliação da conexão comunicativa virtual tem sido 
proporcional à velocidade de desconstrução dos alicerces valorativos que 
sustentam o enlace comunitário real. Potencializam-se as redes corporativas 
(reais e virtuais) ao tempo em que se capilarizam as conexões do trabalho, 
em enfraquecimento do elemento de afirmação da essência individual e 
coletiva que distingue o homem, o qual passa a ser qualificado mais por 
aquilo que não deveria passar de um mero status precário, qual seja, sua 
condição eventual de consumidor. A sobreposição da condição periférica de 
consumidor chega ao ápice poético de pretender-se qualificar o trabalhador 
como um consumidor da oferta de trabalho. O trabalho seria visto, assim, 
duplamente como bem de consumo: pelo lado do trabalhador, em relação ao 
qual a empresa expecta que o mesmo se enxergue como um comprador da 
oportunidade de prestar serviços, e pela perspectiva do real consumidor, que 
compraria o serviço ofertado como um produto. (LEME; RODRIGUES; 
CHAVES JÚNIOR, 2017. p. 211). 

 
Sob o enfoque colaborativo, surgem novas formas de intermediação de 

mão de obra por meio da tecnologia, adaptando-se o capitalismo a esta nova fase, 

processando as plataformas virtuais algoritmos que definem o preço do serviço, a 

forma de pagamento do serviço, o padrão de atendimento do usuário e a forma de 

acionamento do colaborador. 

A contratação e o pagamento das corridas por intermédio do aplicativo 

acabam por alterar toda a dinâmica da relação jurídica mantida no tripé composto por 
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cliente, motorista e empresa gestora do aplicativo. Isso porque fica evidente a 

existência de duas relações onerosas: do cliente com o aplicativo e do aplicativo com 

o motorista. 

Registre-se que a centralização da receita se processa no caixa da 

empresa gestora da plataforma eletrônica, na qual esta define o valor de participação 

do prestador motorista e repassa ao colaborador o restante. O passageiro integra a 

base de dados de clientes do aplicativo eletrônico e à empresa detentora desse 

cadastro de consumidores se faz o pagamento pelo serviço de transporte contratado. 

Posteriormente, essa empresa calcula seu lucro e repassa o restante do valor para 

pagamento da prestação de serviços do motorista. 

Diante da vinculação do trabalhador a um ser inanimado (aplicativo), muitas 

vezes nem constituído juridicamente, repensa-se os requisitos da relação de emprego, 

em especial na quebra de paradigma em relação à subordinação jurídica. Isto porque 

todo o contato do prestador e a metodologia de trabalho é fixada pelo aplicativo. 

Inexiste a figura da pessoa física coordenando os serviços, ainda que na forma de 

teletrabalho. Pontua Siqueira et al (2019) que: 

 

Na seara trabalhista, a natureza da relação jurídica mantida entre os 
motoristas e o Uber é fruto de grande controvérsia, alguns sustentando se 
tratar de uma relação de emprego, onde a subordinação jurídica seria 
decorrente da subordinação estrutural. Outros entendem que seria uma 
relação meramente comercial e, uma terceira vertente, sustenta tratar-se de 
uma relação de trabalho atípica, não enquadrada aos moldes da tradicional 
relação de emprego. Em verdade, no caso brasileiro, a atual crise econômica 
poderia ensejar uma verdadeira subordinação conjuntural, eis que, 
invariavelmente, os motoristas do Uber, muitos deles com elevada 
qualificação profissional, foram recrutados em razão do desemprego 
(SIQUEIRA et al, 2019. p. 234) 

 

Coadunando com tal debate, exige-se urgentemente a revisão do conceito 

de subordinação inerente às relações empregatícias para se tutelar essas novas 

interações. A doutrina já admite os conceitos de parassubordinação e a intermitência 

dos serviços contratados por empregado, esvaziando os paradigmas clássicos da 

relação de emprego. 

A parassubordinação é qualificada pela doutrina como uma categoria 

intermediária entre a autonomia e a subordinação, de sorte que representa verdadeiro 

tertium genus, embora, do ponto de vista técnico-jurídico, trabalho que se defina 

parassubordinado seja trabalho autônomo que, por corolário, permaneça excluído do 

âmbito de aplicação da norma legal e contratual de tutela do trabalho subordinado. A 

parassubordinação sugere independência no modo operandis da prestação de 
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serviços, mas dependência econômica do prestador face ao contratante. O 

trabalhador parassubordinado escolhe como fazer, mas não escolhe quando, para 

quem e por quanto fazer. Sugere-se a necessidade de tutela trabalhista para o dito 

“parassubordinado”, questão esta a ser enfrentada especificamente no próximo 

capítulo. 

No debate, surge igualmente a questão da intermitência dos serviços, o 

que, por meio da Lei nº 13.467/2017, no plano nacional, encontra-se devidamente 

regulamentado o contrato de trabalho intermitente, no artigo 443, parágrafo 3º, da 

Consolidação da Leis do Trabalho, no qual há subordinação na relação de emprego, 

mas não há serviços contínuos, autorizando-se o prestador a passar dias, até meses, 

sem receber qualquer chamado do empregador. A legislação vai mais além e declara 

expressamente que o fato de o trabalhador não receber convocação para trabalhar 

não retira a subordinação inerente à relação empregatícia. No nosso modo de pensar, 

o afastamento do trabalhador da atividade econômica por longos períodos esvazia o 

próprio pacto laboral, além de diminuir substancialmente o padrão remuneratório do 

empregado. 

Pertinente à utilização dos serviços sob demanda do cliente, Baboin (2017) 

também identifica a intermitência nos serviços, pontuando que: 

 

No caso do trabalho sob demanda via aplicativos, o controle proporcionado 
pelos complexos sistemas informatizados possibilita que a otimização de uso 
da mão de obra ocorra de forma mais intensa pela fragmentação do trabalho 
dentro de cada jornada de trabalho. Há o controle do trabalho mediante a 
fragmentação das rotinas de trabalho em intervalos extremamente reduzidos. 
Dessa maneira, a empresa paga ao trabalhador apenas o tempo em que ele 
está efetivamente desenvolvendo o cerne de seu trabalho (BABOIN, 2017. p. 
354). 

 

 

Este é o processo evolutivo no qual estamos inseridos: do surgimento da 

máquina, com os postos de trabalho e funções previamente definidas para o 

trabalhador, ao domínio da tecnologia da informação por intermédio do uso de sites e 

aplicativos, vinculando-se o trabalhador multifuncional à máquina. Agora, a máquina 

(aplicativos) é que controla o labor humano e define a maneira de trabalho, 

transmudando o controle humano da máquina para o controle desta sobre o ser 

humano. 

Insiste-se que precisamos repensar o conceito de relação de emprego, 

adequando-o à tecnologia da informação, sob pena de esvaziamento do emprego 
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formal, podendo-se criar um quadro de desregulamentação da proteção trabalhista 

conquista pelo trabalhador. 

Curioso que facilmente vislumbramos um processo inverso, ou seja, se 

antes a luta era para a positivação de direitos trabalhistas diante da relação nascida 

entre homem e máquina, agora se vive um processo de flexibilização trabalhista 

imposta pela máquina, criando-se verdadeiro quadro de sujeição entre máquina e 

trabalhador. Adverte Merrien (2018) 

 

Nos países ocidentais, as ideias econômicas neoliberais, colocando a ênfase 
na necessidade da desregulamentação dos circuitos econômicos e dos 
efeitos negativos do Estado Social sobre o crescimento econômico, adquirem 
um peso crescente ao longo das décadas de 1980 e 1990. Na maioria dos 
países, a caixa de ideias neoliberal é a fonte das inovações em matéria de 
política econômica, financeira ou social. Em virtude de as receitas de políticas 
herdadas do passado não funcionarem mais, os governos são conduzidos a 
procurar soluções novas para sair do impasse. A via da desregulamentação 
é fortemente preconizada pelas coalizões de empresários, que dispõem, a 
partir daí, de uma grandíssima influência. Com efeito, a globalização acarreta 
uma modificação da relação de força entre grandes atores sociais, a qual 
passa a gerar efeitos sobre as políticas governamentais (MERRIEN, 2018, p. 
117). 

 

Coadunando com a ideias até então defendidas, arremata Baboin (2017) 

 

O Direito do Trabalho não é um direito fabril. Sua evolução ocorre juntamente 
com a evolução tecnológica. A proteção ao trabalho não é uma barreira ou 
contraponto ao desenvolvimento científico. O Direito do Trabalho é uma 
condição elementar para que novas tecnologias sejam implementadas em 
benefício de toda a coletividade, pois essa proteção jurídica que oferece é 
retorno de natureza socioeconômica que se confere ao trabalhador para que 
esta venda sua força de trabalho ao modelo de produção capitalista, eis que 
a economia se desenvolve à custa dos serviços dos trabalhadores (BABOIN, 
2017. p. 354). 

 

   

Nessa dialética, tanto os conceitos como os requisitos da relação 

empregatícia devem ser revistos, adequando-se às necessidades do mercado atual 

fincado no processo tecnológico que não pode ser distanciado da sociedade. A 

revisão proposta, no entanto, não pode se afastar dos valores sociais que sempre 

justificaram a existência do Direito do Trabalho. 
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3 RELAÇÕES DE TRABALHO E A QUEBRA DO PARADIGMA CLÁSSICO DA 

SUBORDINAÇÃO JURÍDICA 

  

Considerando-se as inovações tecnológicas que impactam profundamente 

as relações empregatícias, entende-se que seus requisitos clássicos devem ser 

revistos. Não se trata aqui de se criar novos conceitos, mas, a partir do estudo das 

definições clássicas, contemporizá-las, de modo a tutelar o maior número de 

trabalhadores possíveis. 

Isto porque o Direito do Trabalho, tal qual qualquer ramo do Direito, é 

dinâmico, devendo adequar-se às exigências do mercado, ante a constatação de que 

o progresso sempre fez parte do desenvolvimento humano e avança de forma 

contínua. Assim, a legislação protetiva trabalhista deve caminhar junto com inovações, 

ao tempo que se remodela diante dos conflitos sociais surgidos em função do uso da 

tecnologia no ambiente laboral. 

 

3.1 DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO - 

PESSOA FÍSICA DO TRABALHADOR – MODELO CLÁSSICO 

 

Tendo em vista que a relação de trabalho nasceu com o advento da 

Revolução Industrial, vinculada ao predomínio da máquina, tem-se como pressuposto 

desta a vinculação de forma livre da pessoa física aos donos dos insumos de produção, 

vez que as formas de prestação de serviços tuteladas pelo direito e mais expressivas 

conhecidas pela história eram aquelas escravagistas e servis, inexistindo a liberdade 

de contratação. Registre-se que existia trabalho livre, mas este sem repercussão no 

meio social e caracterizado pelos pequenos artesãos, organizados por meio de 

corporações profissionais. 

Assevera Viana (2005) que o sistema corporativo também mascarava uma 

forma de escravidão do trabalhador, já que este permanecia subordinado ao mestre 

mediante contratos rigorosos que previam até a permissão do mestre para a mudança 

de domicílio do obreiro. 

O quesito liberdade contratual, no campo trabalhista, decorre do 

capitalismo enquanto modo de organização empresarial. Esclarece Roberta Dantas 

de Mello (2018): 
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Resta evidente que o liberalismo clássico legitimava a existência de dois 
segmentos sociais: o dos capitalistas, proprietários do dinheiro, da 
propriedade e dos meios de produção; e o dos trabalhadores, que venderiam 
sua energia ao primeiro grupo em troca de parcos salários, porque premidos 
pela necessidade de sobreviver e porque subjugados à lei da oferta e da 
procura, que na Revolução Industrial era contrária aos interesses operários, 
em face do excessivo número de trabalhadores à disposição do capitalista, 
situação que pressionava o valor do salário para baixo (MELLO, 2018, p. 24). 

 

Há quem identifique o nascimento da relação de emprego, de forma ainda 

muito insipiente, no instituto da locatio operis romana, tipo de contrato consensual no 

qual o locator entrega ao conductor uma coisa para que sirva de objeto de trabalho 

que este se obrigou a realizar para aquele. Entretanto, as duas figuras não se 

confundem, uma vez que na locatio operis, o conductor se obriga ao resultado e não 

ao trabalho em si, daí a divergência em relação ao liame empregatício. 

A relação de emprego, em que pese muitas vezes a nomenclatura ser 

confundida com a própria relação de trabalho, apresenta como característica particular 

o trabalho prestado por pessoa física mediante subordinação. A vinculação do 

trabalhador pessoa física ao respectivo empregador faz-se de forma livre, devendo 

ser considerado o ato volitivo do obreiro na vinculação. Delgado (2019) ratifica a 

importância da presunção de que o trabalho livre é pressuposto da relação 

empregatícia 

Ora, a existência do trabalho livre (isto é, juridicamente livre) é pressuposto 

histórico-material do surgimento do trabalho subordinado (e, via de 
consequência, da relação empregatícia). Pressuposto histórico porque o 
trabalho subordinado não ocorre, de modo relevante, na história, enquanto 
não assentada uma larga oferta de trabalho livre no universo econômico-
social. Pressuposto material (e lógico) porque o elemento subordinação não 
se constrói de modo distintivo senão em relações em que o prestador não 
esteja submetido de modo pessoal e absoluto ao tomador dos serviços 
(como ocorre na servidão e escravatura, por exemplo). Em decorrência 
dessa conexão histórica, material e lógica entre trabalho livre e trabalho 
subordinado, se percebe que as relações jurídicas escravistas e servis são 
incompatíveis com o Direito do Trabalho. É que elas supõem a sujeição 
pessoal do trabalhador e não a sua subordinação (DELGADO, 2019, p. 98). 

 

A partir do momento em que o homem põe à venda sua força de trabalho, 

“coisifica” seu corpo e sua energia em prol de um terceiro comprador que auferirá um 

lucro deste processo resultante. Standing (2017) conclui que os trabalhadores 

empregados, grupo que denomina de precariado, são escravos do tempo e da 

máquina, sem garantia de desenvolvimento profissional e sujeitos a um estado mental 

nebuloso e confuso. 
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Segadas Vianna (2000), muito antes de Standing, visualizou, diante da 

revolução econômica ocorrida pelo advento da máquina no século XVIII, a existência 

de duas classes antagônicas: a proletária e a capitalista. Discorre aquele autor que: 

 

O trabalhador, na sua dignidade fundamental de pessoa humana não 
interessava ou não preocupava os chefes industriais daquele período. Era a 
duração do trabalho levada além do máximo da resistência normal do 
indivíduo. Os salários, que não tinham, como hoje as barreiras do mínimo 
vigente, baixavam até onde a concorrência do mercado de braços permitia 
que eles aviltassem. Embolsando o trabalhador regularmente as prestações 
devidas pelo seu trabalho, julgavam os patrões que assim procedendo, 
estavam cumprindo integralmente os seus deveres para com esse 
colaborador principal da sua fortuna crescente (VIANNA, 2000, p. 34). 

 

A lógica inicial do capitalismo conduziu, por meio do Estado, a imediata 

tutela da pessoa física do prestador, sob pena de gerar um verdadeiro estado de 

sujeição deste em prol do contratante. Esclarece Friedman (2017) 

 

Em resumo, a organização da atividade econômica por meio de trocas 
espontâneas presume que o governo tenha promovido a garantia de 
observância de contratos voluntários, a definição dos direitos de propriedade, 
a interpretação e aplicação desses direitos e o fornecimento de um arcabouço 
monetário, para a preservação da lei e da ordem, a fim de evitar a coerção 
de um indivíduo pelo outro (FRIEDMAN, 2017, p. 30). 

 

A tutela acima referida deságua no nascimento do Direito do Trabalho, que 

tem como foco central a relação de emprego. Delgado (2018) entende que a relação 

de emprego é fruto da sociedade capitalista, conceituando-a como toda prestação de 

serviço por pessoa física efetuada como pessoalidade, onerosidade, não-

eventualidade e subordinação. Na legislação nacional, a Consolidação das Leis 

Trabalhista define no artigo 3º o empregado como sendo toda pessoa física que presta 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário. 

Considerada tal peculiaridade, monetizando-se a atividade humana, tem-

se que nesse tipo contratual o prestador é necessariamente pessoa física. Destoa da 

relação de emprego a contratação de pessoa jurídica, vez que a tutela trabalhista é 

voltada somente à pessoa física. Gomes (2008) conceitua 

 

O trabalho como expressão da personalidade humana, como atributo do ser 
e qualificado na sua forma de dependência. O sujeito da relação emprega 
não só suas energias físicas, que não são por si mesmas um objeto 
descartável do ente humano, mas ainda investe a própria pessoa humana, 
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como fonte permanente da qual emanam aquelas energias. É este aspecto 
do trabalho dependente – que não tem sido suficientemente destacado pela 
doutrina – que singulariza o contrato de trabalho (GOMES, 2008, p. 10). 

 

É essa relação de emprego que vem sofrendo a mutação e o influxo da 

tecnologia, apresentando-nos situações de limbo normativo nas quais pode ser 

esvaziada a tutela do trabalhador pessoa física, base sob a qual o próprio Direito do 

Trabalho foi construído. Muitos autores conceituam o que vem a ser o desemprego 

tecnológico, no qual o processo de substituição do homem pela máquina é 

demasiadamente acelerado, não tendo o novo mercado condições de absorver a mão 

de obra descartada. Na descrição de Keynes (1930, p. 28), tal desemprego deriva da 

“[...] nossa descoberta de meios de economizar na utilização de mão de obra 

ultrapassando o ritmo em que podemos encontrar novos usos para trabalho”. 

Desde os séculos XIX e XX, período de solidificação do Direito do Trabalho 

como ciência e constitucionalização dos direitos sociais de Segunda Dimensão, 

justificou-se a tutela do empregado em razão de sua hipossuficiência. Nas contendas 

capitalistas, o empregador possui muita mais força contratual que o trabalhador, 

impondo os valores salarias e métodos de produção. O trabalhador é hipossuficiente, 

pois não tem poder de barganha equiparável ao do empregador, ante a necessidade 

do emprego. 

Para equilibrar as cláusulas constantes no pacto de emprego, necessária 

se faz a intervenção estatal, estabelecendo condições mínimas de contratação, sob 

pena de o trabalhador obrigar-se à prestação que fere sua dignidade humana, 

igualmente em função das inovações tecnológicas e mudanças culturais. 

Assim, na atualidade, ao deslocar-se o empregador ou contratante do plano 

físico fabril para uma virtualidade, as plataformas digitais substituem o empregador 

clássico, porém, igualmente fixando as condições de trabalho em um típico contrato 

de adesão, clamando pela atenção estatal no quesito de regulação. 

Tal transformação decorre da denominada economia colaborativa. O 

documento nominado de “Uma Agenda Europeia para a Economia Colaborativa” 

define que a economia compartilhada ou colaborativa refere-se a modelos 

empresariais no âmbito dos quais as atividades realizadas são facilitadas por 

plataformas colaborativas, que criam um mercado aberto para a utilização temporária 

tanto de bens como de serviços, os quais muitas vezes são prestados por particulares. 

Como intervenientes nessa economia colaborativa estão os prestadores de 

serviços, os quais partilham os ativos, os recursos, a disponibilidade e/ou as 
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competências – podendo ser particulares, que oferecem serviços numa base 

esporádica, ou prestadores de serviços, que atuam no exercício da sua atividade 

profissional. Para Barbosa Júnior (2019) 

 

As empresas já não contratam trabalhadores – com exceção do mais 
essencial, sendo seu modelo de negócios destinado a colocar o solicitante 
do serviço em contato com o provedor do serviço, com os custos da 
transação quase zero em face do uso da tecnologia. A novidade é o fato do 
provedor de serviços não ser uma empresa como foi até agora, mas 
diretamente a pessoa individual. A descentralização, então, é levada ao seu 
extremo: à atomização do mercado, estando este recurso da economia 
compartilhada provando ser um fosso gigante, o qual também permite que 
mais empresas transformem seus empregados regulares em trabalhadores 
independentes ou contratados independentes pela redução de custos 
inerente a este proceder (BARBOSA JÚNIOR, 2019, p. 23). 

 

O perfil do empregador mudou, mas o perfil do empregado prestador ainda 

continua o mesmo, pessoa física dispondo suas energias em prol da atividade 

econômica de um terceiro ou ente despersonalizado. Nesse quadro, a noção de 

hipossuficiência do trabalhador ainda continua bem atual, reafirmando-se a 

necessidade de tutela do trabalhador em prol de sua dignidade. Adverte Barbosa 

Júnior (2019) que 

 

Esta economia traz ameaças para os direitos fundamentais dos 
trabalhadores, quer os direitos fundamentais específicos - com o pagamento 
de baixos salários, notadamente para as tarefas que demandam menos 
qualificação, pagos por peça ou tarefa, com a falta de respeito à duração dos 
tempos de trabalho, o não respeito pelos direitos coletivos ou o aumento dos 
riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, quer físicos, quer 
psicológicos -, quer para os direitos fundamentais inespecíficos, como a 
privacidade, pois ora enfrenta-se uma intensificação do controle eletrônico 
patronal, sendo invasivo para a privacidade, pois implementado por 
algoritmos, falando-se de um “trabalhador algoritmo” ou, em inglês, de um 
algocracy, podendo correr-se o risco até de uma coisificação da pessoa 
humana. (BARBOSA JÚNIOR, 2019, p. 25). 

 

No nosso Estado Democrático de Direito, destaca-se o artigo 1o da 

Constituição Federal, que traz entre seus fundamentos o valor social do trabalho e a 

dignidade da pessoa humana, valores pilares de sustentação da democracia brasileira. 

A hermenêutica constitucional fortificante de tais fundamentos resulta na concordância 

de que o núcleo de fundamentos positivados no artigo 1o é intangível, devendo, no ato 

de compreensão da norma, resultar em processo interpretativo que concretize tais 

valores. 



52 
 

Assim sendo, pelo menos no plano nacional, a proteção à pessoa física do 

trabalhador é imprescindível no contexto das novas relações de trabalho, 

independente do empregador ou das formas de vinculação deste às plataformas 

digitais dos serviços sob demanda. 

Registre-se que no serviço prestado por meio de aplicativos, o trabalhador 

sequer tem conhecimento das bases de cálculo de sua remuneração, sendo as tarifas 

fixadas de forma eletrônica e não podendo o prestador questioná-las.  Conclui-se que 

carece de liberdade este obreiro, submetendo-se a verdadeiro contrato de adesão, o 

que paradoxalmente nos remete aos padrões trabalhistas da Revolução Industrial, já 

tendo a classe operária sofrido com esse tipo de submissão em prol da sobrevivência. 

Não é exagerado, nesses tipos de relações de trabalho oriundas da 

tecnologia da informação, reafirmar-se o princípio da dignidade da pessoa humana do 

trabalhador e as noções do trabalho digno, entendido este como o satisfatório para a 

subsistência do obreiro. Tal princípio continua vital no mundo contemporâneo, visto a 

pessoa física do trabalhador agora como eclética, multifuncional e transnacional e, 

portanto, destaca-se a inevitável necessidade de proteção do ser obreiro, tendo como 

objetivo eliminar qualquer tipo de exploração. 

Não estamos alheios ao fato de que o perfil do consumidor de bens e 

produtos também mudou, demandando imediaticidade na substituição de modelos e 

prestação de serviços. Tudo é volátil e efêmero, encaixando-se o novo mercado nessa 

exigência consumerista. Como diz Bauman (2001) 

 

O consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das 
necessidades – nem mesmo as mais sublimes, distantes (alguns diriam, não 
muito corretamente, “artificiais”, “inventadas”, “derivativas”) necessidades de 
identificação ou a autossegurança quanto à adequação. Já foi dito que o 
spiritus movens das atividades consumistas não é mais o conjunto 
mensurável de necessidades articuladas, mas o desejo – entidade muito 
mais volátil e efêmera, evasiva e caprichosa, e essencialmente não 
referencial que as necessidades, um motivo autogerado e autopropelido que 
não precisa de outra justificação ou causa. (BAUMAN, 2001, p. 96). 

 

Ocorre que a nova demanda por produtos e serviços não pode se distanciar 

da essencialidade da pessoa física do prestador. O mesmo maquinista dos séculos 

XIX e XX, que necessitou da regulação de jornada e salários dignos, em sua essência 

(trabalho para a subsistência), assemelha-se ao prestador de hoje, que perdeu toda e 

qualquer relação pessoal com o tomador ou usuário de seus serviços, submetendo-

se à tarifação indiscriminada de sua energia. 
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Nesse aspecto, Delgado (2018) defende o fortalecimento do Estado do 

Bem Estar-Social como forma de concretização do princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

O mesmo perfil intervencionista inerente aos EBES torna natural a adoção 
simultânea no País de políticas sociais distributivas de riqueza e/ou renda, 
em diversas dimensões. Ilustrativamente: a universalização dos sistemas de 
educação, de saúde e de seguridade social; a elevação contínua do salário 
mínimo; a generalização do Direito do Trabalho na economia e na sociedade; 
a adoção de medidas econômico-sociais de agregação direta de renda; o 
combate às práticas discriminatórias, ao lado da adoção de políticas positivas 
de inclusão social; o cumprimento de estratégias interventivas de ampliação 
de oportunidades no sistema econômico, social e cultural; a consecução de 
medidas eficazes de incremento do emprego na economia e na sociedade. 
(DELGADO, 2018, p. 31). 

 

Ressaltamos que a tutela da pessoa física na relação de emprego, ainda 

que os serviços sejam coordenados por meios tecnológicos, é imprescindível, posto 

constituir direito fundamental do trabalhador sustentado no princípio da dignidade da 

pessoa humana que não perdeu sua força e continua sendo o valor principal dos 

Estados democráticos no século XXI. Ressalta Espada (2008) que 

 

Nesse contexto, o trabalhador, como pessoa humana, deve também ser visto 
como valor central da sociedade, superior a qualquer valor econômico do 
capitalismo, o que implica a necessidade de protegê-lo contra todos os atos 
atentatórios à sua própria dignidade, de lhe garantir condições de labor 
saudáveis e dignas, e também de propiciar e promover a sua inclusão social, 
considerando-se a dupla dimensão do princípio da dignidade da pessoa – 
defensiva e assistencial. (ESPADA, 2008, p. 103). 

 

O capitalismo pode ter mudado, a forma de organizar a produção também, 

mas as pessoas não. A Internet pode ter trazido novas formas de se relacionar, de 

trabalhar, mas não mudou a essência do ser humano que, como pessoa, continua 

necessitando de alimentação, moradia, cultura, lazer, trabalho, previdência social, 

saúde e proteção legal (LEME; RODRIGUES;CHAVES JÚNIOR, 2019, p. 165). 

Cabe ao Estado e aos particulares, em ação conjunta, adequar a legislação 

existente de modo a tutelar a pessoa que preste seus serviços por intermédio de 

plataformas digitais, de modo a garantir remuneração justa, saúde, previdência e lazer. 

Tal qual as mudanças vivenciadas no plano econômico no século XVIII 

importaram na estruturação do Direito do Trabalho com a definição de empregado, 

agora, as mudanças econômicas do século XXI também requerem a atualização da 

legislação apta a tutelar a figura do “novo empregado” que continua tradicional em sua 

essência. Propõe Gonçalves (2017) a conveniência de um tratamento jurídico 
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compensatório para todos os trabalhadores, que efetive o princípio da igualdade no 

cenário brasileiro. A ideia é a aplicação indiscriminada dos direitos sociais a todo e 

qualquer tipo de trabalhador, justificando o autor que 

A valorização das diferenças e das opções de cada indivíduo ao exercer o 
seu ofício, como expressão da sua personalidade, abandonando-se a ideia 
de igualdade centrada nos modelos difundidos pelas categorias dominantes 
ou majoritárias, passa a integrar máxima constitucional de proteção do 
trabalho humano. Como a dependência econômica é intrínseca a qualquer 
atividade laboral, a análise cuidadosa das variadas formas de prestar 
trabalho é imprescindível, no intuito de delimitar o conteúdo desse rol de 
garantias básicas como medida de inteira justiça. A abstenção do poder 
público na esfera privada dos indivíduos, tão defendida pelos liberais, não 
encontra mais guarida no Estado Democrático de Direito contemporâneo 
(GONÇALVES, 2017, p. 161). 

 

Destaca Chaves (2017, p. 331) que “o entendimento predominante segue 

no sentido do ter mais direitos o trabalhador na medida em que, de forma inversa, se 

encontrar em posição de hipossuficiência em relação ao tomador do serviço, pois tal 

fato diminui seu poder de barganha”. 

De igual maneira, no trabalho exercido sob demanda, atinente ao Direito 

do Trabalho contemporâneo, não se afasta da tutela da pessoa do trabalhador e impõe 

aos atores sociais a obrigação de elevar o patamar civilizatório do prestador, 

concretizando o princípio da dignidade da pessoa humana por meio da mutação da 

legislação existente. Conclui Barbosa Júnior (2019) que 

Nesta linha, tem-se notado uma tendência de serem regulados os contratos 

de trabalho inseridos na gig economy dentro de modelos tradicionais, como 
reconhecido na Inglaterra. Este proceder parece presente nas novas 
empresas envolvidas nesta economia, especialmente situadas nos Estados 
Unidos da América. Não obstante, o movimento ainda se mostra tênue, sendo 
necessária uma maior análise dos instrumentos contratuais trabalhistas hoje 
existentes e sua aplicabilidade nos trabalhadores da nova economia. 
(BARBOSA JÚNIOR, 2019, p. 48). 

 

Entende-se que a busca pela efetivação do princípio da dignidade da 

pessoa humana é perene e dinâmica, havendo espaço para a tutela do trabalhador 

pessoa física independentemente das inovações tecnológicas e exigências do 

mercado. Esse é um caminho que não admite qualquer retrocesso na relação 

máquina-homem, não cai em desuso e não se torna obsoleto. Define Sarlet (2015) 

que 

 

(...) dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e reconhecida e em 
cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
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complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede 
da vida (SARLET, 2015, p. 70-71). 

 

O grande desafio que ora nos é imposto é a adequação da legislação 

vigente, pelo menos no plano nacional, para regulamentar as situações híbridas 

geradas pela inovação tecnológica, ou qualificando o prestador de serviços atrelado 

às plataformas digitais como efetivo empregado, ou lhe garantindo direitos básicos 

inerentes a qualquer trabalhador, como remuneração justa, previdência social e 

cobertura em casos de acidentes de trabalho. 

Não podemos deixar de reconhecer que a constante evolução tecnológica 

facilita o cotidiano das pessoas, permitindo a diminuição das distâncias, o acesso à 

informação, a expansão da educação, a evolução de ciência, dentre outros benefícios. 

Sem sombra de dúvida, com o advento da cibernética, da inteligência artificial e da 

nanotecnologia, parece haver uma revolução no Direito do Trabalho. Fala-se, para 

compatibilizar com a Indústria 4.0, em Direito do Trabalho 4.0, observando Schwab 

(2016) 

 

A Quarta Revolução Industrial é concebida como real, iniciada no final do 
século XX e início do presente século, caracterizada pela internet ubíqua e 
móvel, sensores menores e mais poderosos e pela inteligência artificial. 
Nesse leque, fala-se na “[...] robótica, internet das coisas, veículos 
autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos 
materiais, armazenamento de energia e computação quântica”, dentre outros. 
Na área da produção, enaltece-se a “Indústria 4.0”, ao se referir a fábricas 
inteligentes que coordenam sistemas físicos e virtuais de fabricação de forma 
global e flexível. Seu impacto no trabalho reclama atenção. Apesar se antever 
modalidades diferentes de contratos, inclusive para o labor virtual, urge 
cuidar para que o trabalhador não se torne “[...] “precariado”, uma classe 
social de trabalhadores que se desloca de tarefa em tarefa para conseguir se 
sustentar enquanto perde seus direitos trabalhistas, ganhos das negociações 
coletivas e segurança no trabalho [...]”. É imprescindível limitar as 
desvantagens do labor virtual, e a consequente massa de trabalhadores, em 
termos de possível exploração. Se assim não for, “[...] a quarta revolução 
industrial poderá nos conduzir para o lado negro do futuro do trabalho [...]”. 
(SCHWAB, 2016, p. 11). 

 

Na definição de Chaves (2017), o trabalho 4.0 está vinculado a uma nova 

indústria, a “Indústria 4.0”, na qual a Internet das coisas e o algoritmo da inteligência 

artificial do sistema (nascido do poder de direção do empreendedor) subordinam todos 

os fatores relevantes para a produção contemporânea. 
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Diante desse contexto, o trabalhador tem que se reinventar. Surgindo uma 

nova forma de produção, surge um novo Direito do Trabalho, pautado nas novas 

aspirações da classe operária. Observa-se que tal processo não é novidade para o 

Direito do Trabalho. A classe trabalhadora já enfrentou anteriormente três revoluções 

tecnológicas, mantendo a consistência (pelo menos em parte) dos postos de trabalho 

e de seus direitos básicos. Esclarece Rocha (2018) 

 

No cenário globalizado e cada vez mais competitivo, as empresas precisam 
adotar novas tecnologias para tornar mais atrativos seus produtos e, com isso, 
manter sua existência e, consequentemente, garantir emprego de seus 
colaboradores. Para tanto, o direito do trabalho precisa se adequar para 
permitir que as empresas de adaptem às mudanças trazidas pela Quarta 
Revolução Industrial sem prejuízos aos envolvidos no processo de produção, 
ou seja, à indústria e ao trabalhador. Por isso da importância de se avaliar os 
impactos da Indústria 4.0 tanto nos modos de trabalho como no grau de 
aparelhamento da legislação trabalhista com essa nova realidade. (ROCHA, 
2018, p. 15). 

 

Um novo desafio surge para o trabalhador do século XXI. O mercado de 

trabalho demanda um perfil de trabalhador versátil, ágil, qualificado e dinâmico. O 

domínio do uso da informática passa a ser essencial para a contratação, devendo o 

obreiro estar disposto a laborar independente do espaço físico do empregador e 

mediante formas de subordinação inteiramente virtuais. O contato físico com os 

superiores e o cartão de ponto tendem a ficar obsoletos. Pontua Rocha (2018) 

 

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, os principais pontos 
do trabalho que sofrem impactos diretos da Indústria 4.0 podem ser 
agrupados em cinco categorias, a saber: deslocamento de mão de obra entre 
setores e funções específicas (robótica e impressão 3D); flexibilização do 
trabalho tanto na jornada de trabalho como na localização (robótica, 
computação em nuvem e impressão 3D); alterações nos requisitos de 
capacitação (robótica, Inteligência Artificial, novos materiais e Big Data); 
melhora na segurança no trabalho (robótica e Inteligência Artificial); e 
disseminação de novas plataformas de relacionamento entre empregador e 
trabalhador (computação em nuvem e Internet das Coisas). (ROCHA, 2018, 
p. 15). 

 

Se muitos postos de trabalhos estão sendo extintos, outras profissões 

nunca antes pensadas estão surgindo, especialmente no campo da tecnologia da 

informação. O trabalhador deste século, caso munido de um aparato adequado que 

permita sua qualificação, há de sobreviver e de se adaptar às exigências da Indústria 

4.0. Avalia Rocha (2018) 
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Isso não significa, contudo, a exclusão de postos de trabalho, mas apenas 
seu remanejamento. Além disso, outros campos continuarão precisando e, 
inclusive, incrementando a necessidade de mão de obra, a exemplo dos 
setores de Tecnologia da Informação - TI e integração de dados de pesquisa 
e desenvolvimento. Também a prestação de serviços e vendas seguirá 
contratando trabalhadores. Ainda a mão de obra de manutenção e 
administração não será significativamente afetada pela Indústria 4.0 em 
termos de postos de trabalho. (ROCHA, 2018, p. 16). 

 

Insista-se que a reinvenção do prestador somente irá acontecer se o 

Estado e o setor privado incorporarem as exigências trazidas pela Indústria 4.0, de 

modo a proporcionar e facilitar a qualificação do trabalhador. Visualiza-se um período 

de difícil transição para o trabalhador se inserir no mercado novamente, mas acredita-

se na superação de tal etapa. 

Para tanto, as empresas precisam apoiar ativamente os empregados para 

que adotem uma abordagem proativa para sua própria reciclagem e aprendizagem. 

Além disso, o Estado tem que criar ambiente propício e dinamicamente atualizado, 

além de incentivar a qualificação profissional de todas as formas (ROCHA, 2018). 

Ressurge o sindicato como entidade fundamental nessa nova fase de 

qualificação do trabalhador. Segundo Pragmácio (2018), “o sindicato será uma 

espécie de hub de serviços e negócios, onde os trabalhadores e empresas terão 

acesso a parcerias, novas tecnologias, mercados e condições ajustadas das relações 

de trabalho”. Explicam Medeiros e Hazan (2018) que 

 

Está-se no início de uma nova negociação entre indivíduos, os parceiros 
sociais e o Estado, sendo que o papel dos parceiros sociais parece essencial 
na determinação do trabalho decente a nível mundial. Parece-nos que o 
diálogo social e a participação dos parceiros sociais, tanto a nível da 
concertação social como ao nível da negociação coletiva, podem conduzir a 
que sejam encontradas respostas inovadoras nestas matérias, 
nomeadamente em matéria de desenvolvimento do emprego, de luta contra 
a exclusão e de melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho. 
(MEDEIROS; HAZAN, 2018, p. 200). 

 

Os sindicatos representantes das categorias profissionais possuem a 

grande missão de fixar, por meio das Convenções Coletivas de Trabalho, os direitos 

mínimos exigíveis segundo as necessidades dessa nova classe trabalhadora, até que 

a legislação formal venha incorporá-los. A tendência é a união dos sindicatos menores 

formando um sindicato único, com força para negociar. A força sindical também há de 

sair do plano nacional, estendendo-se por toda parte, de modo a tutelar todos os 

trabalhadores que se encontrem em igual circunstâncias. 
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Entendemos que, se em um primeiro momento o cenário laboral que se 

mostra parece-nos desconfortável ou muito pouco promissor, levando-nos a refletir o 

que será da geração das crianças e jovens, por outro, existem indicativos para que 

não percamos a fé. O futuro é incerto, mas se construído em bases sólidas, acredita-

se que as novas tecnologias permitirão novas formas de trabalho com todos os 

valores pessoais agregados, exaltando-se a competência e a capacidade de 

adaptação do trabalhador do futuro, e emergindo novos direitos trabalhistas. 

A ideia de um núcleo de Direito do Trabalho único, aplicável a todo tipo de 

trabalhador, instituído como barreira para qualquer forma de exploração, há de ser 

difundida para conter os excessos de opressão do capital sobre o trabalho, 

distribuindo riquezas com maior eficiência e justiça. Estaríamos, sim, vivenciando a 

materialização do valor social do trabalho e adaptando o Direito do Trabalho frente 

aos desafios impostos pelos novos meios de produção. 

Tal temática será mais profundamente abordada no terceiro capítulo, no 

qual sugerimos a regulamentação dos direitos mínimos dos trabalhadores que 

prestam serviços mediante o uso de aplicativos, efetivando o princípio constitucional 

acima apontado. 

 

3.2 DOS REQUISITOS CLÁSSICOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO – DA NÃO-

EVENTUALIDADE 

 

O contrato de emprego sugere também que o labor seja realizado pelo 

obreiro de forma não-eventual. Diversas teorias clássicas buscam definir a não-

eventualidade inerente ao contrato de emprego. A noção de permanência é inerente 

à relação empregatícia, sendo refutada a qualidade de empregado para o prestador 

que atua de forma esporádica. 

Souto Maior (2007) identifica a não-eventualidade com a continuidade da 

prestação de serviços, independente do trabalhador estar ou não inserido nas 

atividades que constituem o objeto social da empresa. Discorre o doutrinador que “a 

eventualidade é o inverso da continuidade e por continuidade deve se entender o 

trabalho prestado de forma habitual, com certa frequência, mesmo sem ser diário, e 

que se insere no contexto da necessidade alheia.” (MAIOR, 2007, p. 59). 

A definição de Souto Maior (2007) há de ser valorizada pelo critério da 

necessidade alheia. Encontrar a definição de não-eventualidade com base na 
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necessidade alheia condiz com a finalidade do próprio Direito do Trabalho, qual seja, 

a tutela do hipossuficiente. Concorda-se que aquele que precisa do serviço, contrate-

o e o remunere. Nesse aspecto, a forma terceirizada de serviços perde sua essência 

e justificativa, já que o prestador estaria vinculado ao tomador que de fato precisa dos 

seus serviços, orientando e comandando a prestação de serviços. 

Conclui-se que, para configurar um efetivo vínculo trabalhista, não 

importaria muito a quantidade de serviço prestado, se uma, duas ou mais vezes em 

cada lapso semanal, ou muito menos quantas horas laboradas por dia, mas, para o 

Direito do Trabalho, pesaria mais a necessidade do serviço sob a perspectiva do 

tomador. Aquele que precisa do serviço deve contratar o trabalhador com todas as 

consequências trabalhistas advindas da contratação. 

Delgado (2019) defende um conceito mais lato para o requisito da não-

eventualidade, pontuando a existência de quatro teorias que pretendem explicá-lo: 

a) Eventualidade versus Não eventualidade: teorias – As principais teorias 
informadoras da noção de eventualidade (e, consequentemente, da noção de 
não eventualidade) são: teoria da descontinuidade, teoria do evento, teoria 
dos fins do empreendimento e teoria da fixação jurídica. Adiante- se que, em 
conformidade com a doutrina e jurisprudência dominantes, a primeira de tais 
teorias (descontinuidade) seria incompatível com a CLT, mas harmônica à 
legislação reguladora do trabalho doméstico, ao passo que as três 
subsequentes teorias seriam ajustadas ao espírito do texto celetista. 
(DELGADO, 2019, p. 342). 

 

Aduz Delgado (2019) que o requisito da não-eventualidade (para 

caracterização da relação de emprego) há de ser auferido pela conjugação de quatro 

teorias: teoria da descontinuidade, teoria do evento, teoria dos fins do 

empreendimento e teoria da fixação jurídica. Segundo o autor, nenhuma das teorias 

isoladamente adotadas teria o condão de definir o que vem ser a não-eventualidade, 

cabendo a análise conceitual de cada uma delas. 

A primeira teoria – da descontinuidade – informa que a relação de emprego 

forma-se a partir da prestação de serviços de forma habitual, repetindo-se no tempo. 

A intenção da teoria é caracterizar a relação empregatícia, ainda que os serviços 

sejam prestados de tempos em tempos, mas com certa habitualidade, por exemplo, 

toda segunda e quarta durante meses.  O contraponto da teoria é de que não há 

necessidade de que os serviços sejam prestados diariamente para caracterizar a 

relação empregatícia, admitindo certa interrupção. 
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Nascimento e Nascimento (2019) define a teoria da descontinuidade 

segundo a qual eventual é o trabalhador ocasional, esporádico, que trabalha de vez 

em quando, ao contrário empregado, que é um trabalhador permanente. 

Tal teoria foi adotada pelo legislador trabalhista ao conceituar o empregado 

como “toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, 

sob a dependência deste e mediante salário" – artigo 3º da Consolidação das Leis do 

Trabalho. A mens legis é caracterizar como empregado até mesmo o prestador que 

labore com certa fluidez temporal sistemática. Tal acepção há muito fora captada por 

Catharino (1972, p. 185), que lecionou 

 

Eventual significa casual, fortuito, que depende de acontecimento incerto. 
Mas, eventual em função de que e de quem? Do trabalho prestado por 
determinado trabalhador, ou da atividade do empregador? Eventualidade não 
é o mesmo que temporariedade ou transitoriedade. O empregado admitido a 
prazo (ver CLT, arts. 443 e 475, § 2º) ou para trabalhar tempo reduzido não 
é, necessariamente, eventual. Assim ocorre, p. ex., com os empregados em 
experiência e os safristas [...], bem como com os contratados para trabalhar 

poucas horas por dia ou poucos dias por semana. (CATHARINO, 1972, p. 

185). 

 

 Desta feita, repetindo-se o labor de tempos em tempos e de forma 

sistêmica, independentemente de horas ou dias laborados, seria, por si só, segundo 

a teoria da descontinuidade, suficiente para configurar o requisito da não-

eventualidade, contrapondo-se ao trabalho fragmentado no tempo e sem fluidez.  

Adverte Gomes (2007, p. 84) que “a continuidade não deve ser entendida como a 

prestação efetiva de serviços duradouros. Para que se verifique, basta que as partes 

tenham a intenção de se ligar por tempo considerável, ou, como diz Bortolloto, que 

tenham a vontade de vincular-se, uma a outra de modo durável. Assim, não é 

necessário que o vínculo dure permanentemente, nem há limite de tempo para esse 

fim”. 

A segunda teoria construída doutrinariamente – teoria do evento – reza que 

o prestador eventual estaria vinculado a um evento específico na empresa – efêmero 

e imprevisível – não impactante na atividade econômica. Por outro lado, o empregado 

estaria vinculado a atividades empresariais permanentes. Logo, não seria o labor em 

decorrência de uma necessidade esporádica que definiria a relação empregatícia. A 

relação empregatícia caracterizar-se-ia por uma atividade de rotina. Explica Carvalho 

(2018) 

A orientação a que volvemos os olhos é sempre a mesma, sendo a seguinte 

a noção indispensável à compreensão da não eventualidade: a prestação de 
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trabalho eventual é aquela que depende de fato incerto e imprevisto. Fora daí, 
estará presente um dos elementos essenciais do trabalho prestado na 
relação de emprego. Logo, a eventualidade não é definida pelo tempo, mas 
sim pela causa do trabalho: pode haver emprego, por exemplo, se o trabalho 
é prestado uma vez por semana, desde que não o seja por motivo incerto ou 
imprevisto. (CARVALHO, 2019, p. 131). 

 

Russomano (1990, p. 12) expõe que a ideia de eventualidade corresponde 

a seu exato “conceito gramatical”. Nessa linha, é trabalho eventual “aquele que 

depende de acontecimento incerto, casual, fortuito. (...) Os fatos é que revelarão, 

portanto, se a tarefa do trabalhador na empresa é eventual ou permanente”. 

Nascimento e Nascimento (2019), na mesma linha de pensamento, 

exemplifica que “eventual é o trabalhador admitido numa empresa para determinado 

evento. Evento quer dizer acontecimento, obra, serviço específico. Nesse caso, o 

eventual vai cumprir na empresa algo que ficou estabelecido e não terá longa duração. 

Terminada a sua missão, automaticamente estará desligado”. 

Destaque-se que pela teoria do evento, o trabalhador eventual somente 

estaria vinculado ao tomador pelo tempo extremamente necessário à realização do 

serviço imprevisível, pressupondo-se a curta duração do labor. Isto porque, caso o 

serviço se alongue no tempo, perde-se a qualidade de efêmero, podendo o prestador 

ser qualificado como empregado, desde que presentes a pessoalidade e a 

subordinação. Sustenta Martinez (2018, p. 175) que “a eventualidade baseia-se numa 

ideia de imprevisibilidade de repetição”. Ou seja, tanto sob a ótica do prestador como 

do tomador, não existe qualquer expectativa de que o serviço continuará. 

A terceira teoria construída doutrinariamente explica que os serviços não-

eventuais seriam aqueles coincidentes com os fins do empreendimento. Sustenta 

Sussekind et al (2005) que 

 

Trabalhador eventual, em nosso direito, corresponde ao adventício no direito 
italiano, fora do quadro, admitido em caráter provisório, por breve tempo e 
por circunstâncias excepcionais ou transitórias da empresa. Não basta, por 
isso, seja o trabalho temporário: a Consolidação prevê o contrato de trabalho 
a termo. A aferição da natureza eventual dos serviços há de ser feita tendo 
em vista os fins normais da empresa. A descontinuidade da prestação nem 
sempre afastará a existência de autêntico contrato de trabalho, desde que 
corresponda a uma normal descontinuidade de atividade econômica do 
empregador: prestação descontínua, mas necessidade permanente. 
(SUSSEKIND et al, 2005, p. 230). 

 

Discursando acerca do requisito da não-eventualidade, Nascimento e 

Nascimento (2019) qualifica o empregado como sendo o trabalhador cuja atividade 
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coincide com os fins normais da empresa, e eventual o trabalhador que desenvolve 

numa empresa serviços não coincidentes com os seus fins normais. 

A teoria dos fins do empreendimento explica essa inserção do trabalhador 

na empresa de forma indispensável, justificando o trabalho não-eventual e 

caracterizando a relação de emprego. Assim, o objeto social da empresa, de fato, 

condiciona a necessidade do serviço, pelo que a mão de obra contratada visa à 

consecução da finalidade proposta, evidenciando-se a característica de 

indispensabilidade do empregado, podendo ser considerado verdadeiro insumo do 

ente coletivo imaterial que é a empresa, tendo em vista que, sem o empregado, a 

atividade econômica não sobrevive. Nesse aspecto, todo aquele inserido nessa 

atividade principal empresarial deve ser considerado empregado. 

No mesmo sentido, segundo a quarta teoria, a da fixação jurídica, seria 

eventual o trabalhador aderido a vários tomadores ao mesmo tempo. Essa teoria é 

adotada em plenitude por Nascimento e Nascimento (2019), que justifica 

 

E – TEORIA DA FIXAÇÃO. Quarto, a que nos parece melhor, a teoria da 
fixação jurídica na empresa, segundo a qual eventual é o trabalhador que não 
se fixa a uma fonte de trabalho, enquanto empregado é o trabalhador que se 
fixa a uma fonte de trabalho. Eventual não é fixo. Empregado é fixo. A fixação 
é jurídica. Há exemplos que podem, de algum modo, facilitar a compreensão 
do conceito de trabalhador eventual: o “boia-fria”, volante rural, que cada dia 
vai trabalhar numa fazenda diferente, ganhando por dia, sem se fixar em 
nenhuma delas; o “chapa”, que faz carga e descarga de mercadorias de 
caminhões, recebendo cada dia de um motorista diferente ou de uma 
empresa diferente dentre as muitas para as quais, sem fixação, faz esse 
serviço e a diarista que vai de vez em quando fazer a limpeza da residência 
da família. Um trabalhador eventual pode se transformar automaticamente 
em não eventual, portanto, em empregado. Basta que, em vez de trabalhar 
de vez em quando, passe a fazê-lo seguidamente para a mesma fonte de 
trabalho, caso em que surgirá um ajuste, até mesmo tácito, ou uma relação 
de emprego. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2019, p. 201-202). 

 

Corrobora Delgado (2019) esclarecendo que o trabalhador eventual pode 

até ser um subordinado de curta duração, mas nunca será empregado por lhe faltar o 

quesito da permanência, estando vinculado o trabalhador eventual esporádica e 

intermitentemente a distintos tomadores de serviço. 

Indubitavelmente, a fixação jurídica a um único tomador de serviços indica 

a existência da relação de emprego, mas por si só não é suficiente para qualificá-la. 

Explica-se: pode acontecer do trabalhador ser empregado em empresas distintas, 

respeitada a compatibilidade de horário. Logo, este trabalhador estaria vinculado a 

dois empregadores distintos sem que isso de configurasse a relação de emprego. 
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Logo, a fixação jurídica a um único tomador representa forte indício da existência de 

relação empregatícia, mas, por si só, não a comprova. 

Analisando-se cada teoria isoladamente, conclui-se, tal qual Delgado 

(2019), que nenhuma delas explica o requisito da não-eventualidade. As situações 

fáticas cotidianas vivenciadas no campo das relações de trabalho anseiam pela 

conjugação das quatro teorias para a configuração da relação de emprego, vez que a 

forma de se trabalhar está mudando constantemente em função das novas 

tecnologias. Torna-se cada vez mais comum a prestação de serviços fora das 

dependências do empregador e com vários fracionamentos do contrato de atividade 

ao longo do dia ou mesmo períodos de total inatividade ao longo de meses. 

Desta feita, para a correta definição do conceito de não-eventualidade, 

propõem que os serviços do empregado estejam vinculados aos fins do 

empreendimento, ostentando essa natureza jurídica de serviços essenciais, que não 

sejam serviços efêmeros, e que sejam serviços que se repetem no tempo, ainda que 

não haja uma constância absoluta. Logo, define-se a não-eventualidade enquanto 

requisito da relação empregatício com fundamento na prestação de serviços 

indispensáveis à consecução do objeto empresarial do empregador, admitindo-se 

lapsos de interrupção temporal no contrato de atividade. A propósito, conclui Chiarelli 

(2007) 

No tocante aos elementos fático-jurídicos essenciais à relação empregatícia, 
os mesmos não desaparecem, nem requerem novo modelo normativo apto a 
redefini-los, ante o contexto da atual sociedade, notadamente sob o enfoque 
das modificações trabalhistas. Apenas se tem uma relativização conceitual 
de alguns elementos diante de peculiaridades da nova formatação contratual. 
(CHIARELLI, 2007, p. 288). 

 

Somente a harmonização das teorias clássicas somada às novas 

exigências do mercado trabalho é capaz de adequar o conceito de não-eventualidade 

no intuito de desferir proteção a um maior número de trabalhadores, redefinindo da 

relação de empregatícia em função serviços prestados sem fluidez temporal precisa. 
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3.3 DA NÃO-EVENTUALIDADE CONTEMPORÂNEA – A QUESTÃO DO TRA-

BALHO INTERMITENTE 

 

A recente legislação – Lei no 13.467/2017 – instituiu nova modalidade de 

contrato de emprego, considerando como empregado a pessoa física que labore ou 

por tempo extremamente reduzido para determinado empregador, ou, ainda, que 

permaneça em períodos de inatividade. A título de crítica, entende-se que a 

inatividade é incompatível com a qualidade do empregado, uma vez que pelo artigo 

4º da Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se como de serviço efetivo o 

período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou 

executando ordens. 

O modelo de trabalho intermitente no Brasil fora importado da legislação 

estrangeira e adaptado às exigências nacionais. Segundo Franco Filho e Brito Filho 

(2019) 

 

Em Portugal, o atual Código do Trabalho (Lei n. 7/2009 de 12 de fevereiro) 
cuida, nos arts. 157 a 160, do trabalho intermitente, que somente pode ser 
admitido em empresa que exerça atividade com descontinuidade ou 
intensidade variável, quando as partes podem acordar que a prestação de 
trabalho seja intercalada por um ou mais períodos de inatividade, e o contrato 
não pode ser celebrado por prazo certo ou contratação temporária (art. 157). 
O contrato deve ser celebrado por escrito, indicando a jornada anual de 
trabalho ou o número de dias de trabalho durante o ano, e, se o contrato não 
for escrito ou não consignar esses registros, será tido como contrato sem 
inatividade, o mesmo sucedendo quando a jornada registrada for superior a 
um contrato por tempo completo (art. 158), o que importa em um contrato de 
trabalho comum. (FRANCO FILHO; BRITO FILHO, 2019, p. 103-104). 

 

Destaca Alves (2019, p. 186) que na Espanha o contrato intermitente é 

previsto e definido no art. 16 do Estatuto dos Trabalhadores como “fixo-descontínuo”, 

tratando-se de contrato por tempo indeterminado que se estabelece para a realização 

de trabalhos que tenham a característica de serem fixos e descontínuos e que não se 

repetem em datas certas, dentro do volume normal de atividade da empresa. Na Itália, 

o Decreto Legislativo no 81/2015 admite a pactuação do contrato intermitente diante 

de necessidades previstas em normas coletivas autônomas em períodos 

predeterminados da semana, do mês ou do ano. 

Extrai-se da legislação estrangeira que a pactuação do contrato 

intermitente possui conexão com os fins do empreendimento (renovando-se aqui uma 

das teorias explicativas do requisito da não-eventualidade) e com a descontinuidade 
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dos serviços, mas atrelado à necessidade do empregador. Por isso, em Portugal, os 

períodos que o empregado passa em inatividade são remunerados diante da 

disponibilidade do empregador. 

O contrato intermitente aparece como solução para atividades empresariais 

de caráter sazonal, mantendo-se o vínculo empregatício durante os períodos de 

inatividade. Martinez (2013) define o trabalho intermitente 

 

Sempre que a atividade na empresa tenha desconformidades temporais ou 
variação de intensidade, pode acordar-se que a prestação de trabalho seja 
intercalada por períodos de inatividade. No fundo, em vez do paradigma do 
trabalho de cinco dias por semana e oito horas por dia com intervalo de 
descanso, pode ajustar-se que os períodos de atividade são interrompidos 
por períodos de inatividade. Os períodos de inatividade podem ser 
prolongados, de dias, semana etc., muito comum em atividades sazonais, ou 
curtos de horas, caso em que a prestação de trabalho é interpolada em cada 
dia. (MARTINEZ, 2013, p. 520). 

 

Parece-nos que a nova legislação trabalhista nacional – Lei no 

13.467/2017– incorporou a questão da ausência de fluidez temporal específica na 

prestação dos serviços, introduzindo o parágrafo terceiro no artigo 443 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que definiu como contrato de emprego o contrato 

de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, 

ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 

determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do 

empregado e do empregador. 

O modelo assimilado no Brasil peca em dois aspectos: admite a adoção do 

contrato intermitente irrestritamente, independente da natureza econômica das 

atividades empresariais, e não prevê qualquer retribuição mínima durante os períodos 

de inatividade, muito embora o empregado permaneça subordinado ao empregador.  

Na verdade, o Brasil incorporou o modelo contratual positivado na legislação do Reino 

Unido (Employment Rights) que criou o contrato “zero-hora”, ou seja, o trabalhador 

recebe somente pelas horas efetivamente laboradas. Ocorre que o contrato de 

intermitência previsto no Reino Unido representa apenas uma complementação de 

verba, em especial, para jovens e idosos, que possuem outros vínculos empregatícios. 

Destaca Franco Filho e Brito Filho (2019) que 

 

O problema do contrato de trabalho intermitente, ao contrário do seu conceito, 
é muito claro: há relação de emprego, formalmente registrada em CTPS, mas 
sem garantia do pagamento de nenhum valor ao final de um mês. É o contrato 
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de salário zero ou contrato zero hora. O empregador poderá ficar horas, dias, 
semanas, meses sem demandar trabalho, ficando o empregado, no mesmo 
período, aguardando um chamado sem receber salário. Trata-se claramente 
de se dividir os riscos do empreendimento com o empregado, sem que ele 
participe, obviamente, dos lucros. (FRANCO FILHO; BRITO FILHO, 2019, p. 
191). 

 

A noção de prestação de serviços não-eventuais é ponto pacífico para a 

configuração da relação de emprego. Defende-se a reformulação de tal conceito com 

fundamento na prestação de serviços indispensáveis à consecução do objeto 

empresarial do empregador, admitindo-se lapsos de interrupção temporal no contrato 

de atividade. Desta feita, a descontinuidade na prestação dos serviços é possível, mas 

tais lapsos temporais devem ser remunerados, pelos menos com base no mínimo 

legal. 

A figura do contrato intermitente no prazo, como definida em lei, é 

incompatível com os requisitos da própria relação de emprego, uma vez que o tempo 

à disposição (período em que o emprego passa aguardando o chamado) deve ser 

remunerado, inexistindo, em face do princípio da proteção, qualquer espaço para que 

o empregado fique à disposição sem qualquer remuneração. Ratifica tal entendimento 

Franco Filho (2019), concluindo que 

 

A análise aqui empreendida sobre a resistência será restrita ao tema do 
trabalho intermitente e poderia ser perfeitamente resumida em um único 
ponto: a necessidade de pagamento de salário mínimo mensal ao trabalhador 
intermitente independentemente de ser ou não chamado ao trabalho e de 
quantas horas dispõe ao contrato, respeitado o limite constitucional. Tal 
medida tem respaldo constitucional na melhor interpretação do disposto no 
art. 7º, incisos IV e VII, que deve ser feita à luz de princípios também 
constitucionais como valorização social do trabalho e dignidade da pessoa 
humana. (FRANCO FILHO, 2019, p. 192). 

 

No mais, a sazonalidade da atividade econômica é requisito fundamental 

para validar a contratação do intermitente. Só se justifica tal contratação se a própria 

atividade do empregador estiver sujeita à diminuição de fluxo, daí ser inadmissível a 

contratação do intermitente para qualquer atividade empresarial de forma irrestrita. 

Em que pese o entendimento doutrinário esposado, cumpre-nos registrar 

que, em decisão inédita, datada de 07/08/2019, o órgão de cúpula do judiciário 

trabalhista analisou a constitucionalidade do contrato intermitente concluindo: 
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II) RECURSO DE REVISTA - RITO SUMARÍSSIMO - TRABALHO 
INTERMITENTE - MATÉRIA NOVA - TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA - 
VIOLAÇÃO DO ART. 5º, II, DA CF - DESRESPEITO PATENTE À LEI 13.467/17, 
QUE INTRODUZIU OS ARTS. 443, § 3º, E 452-A NA CLT. 

[...] 

6. Numa hermenêutica estrita, levando em conta a literalidade dos arts. 443, § 
3º, e 452-A da CLT, que introduziram a normatização do trabalho intermitente 
no Brasil, tem-se como "intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação 
de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de 
períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, 
dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do 
empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria" (§ 3º). 
Ou seja, não se limita a determinadas atividades ou empresas, nem a casos 
excepcionais. Ademais, fala-se em valor horário do salário mínimo ou daquele 
pago a empregados contratados sob modalidade distinta de contratação (CLT, 
art. 452-A). 7. Contrastando a decisão regional com os comandos legais 
supracitados, não poderia ser mais patente o desrespeito ao princípio da 
legalidade. O 3º Regional, refratário, como se percebe, à reforma trabalhista, 
cria mais parâmetros e limitações do que aqueles impostos pelo legislador ao 
trabalho intermitente, malferindo o princípio da legalidade, erigido pelo art. 5º, 
II, da CF como baluarte da segurança jurídica. 8. Ora, a introdução de 
regramento para o trabalho intermitente em nosso ordenamento jurídico deveu-
se à necessidade de se conferir direitos básicos a uma infinidade de 
trabalhadores que se encontravam na informalidade (quase 50% da força de 
trabalho do país), vivendo de "bicos", sem carteira assinada e sem garantia de 
direitos trabalhistas fundamentais. Trata-se de uma das novas modalidades 
contratuais existentes no mundo, flexibilizando a forma de contratação e 
remuneração, de modo a combater o desemprego. Não gera precarização, 
mas segurança jurídica a trabalhadores e empregadores, com regras claras, 
que estimulam a criação de novos postos de trabalho. 9. Nesses termos, é de 
se acolher o apelo patronal, para restabelecer a sentença de improcedência 
da reclamatória trabalhista (Processo: RR - 10454-06.2018.5.03.0097 Órgão 
Judicante: 4ª Turma. Relator: IVES GANDRA MARTINS FILHO. Julgamento: 
07/08/2019. Publicação: 09/08/2019). 

 

O Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela constitucionalidade do novo 

modelo contratual, mas não enfrentou questões jurídicas, como a remuneração 

mínima inerente ao tempo à disposição. Neste aspecto, o artigo 7o da Constituição 

Federal garante como direito fundamental de qualquer trabalhador o pagamento de 

salário mínimo proporcional à jornada de trabalho enquanto o prestador estiver 

vinculado juridicamente ao empregador. A análise realizada pela turma do Tribunal 

Superior do Trabalho fora consubstanciada mais no aspecto econômico da pactuação 

trabalhista, afastando-se de premissas principiológicas, como a dignidade da pessoa 

humana. 

O fato de retirar o trabalhador da informalidade não garante por si só uma 

elevação do patamar civilizatório deste, uma vez que o pacto intermitente, como 

legislado, não garante remuneração compatível com subsistência do prestador, 

podendo levar o trabalhador à situação ainda mais precária, já que este, por exemplo, 

pode ser compelido a arcar com a carga previdenciária sem que haja efetiva prestação 
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de serviços. Pensa-se que o debate há de ser aprimorado em outras Turmas do 

Colendo Tribunal Superior do Trabalho, aprofundando-se este órgão em matéria mais 

jurídica. 

Ainda sobre o trabalho intermitente, acredita-se que os novos modelos de 

trabalho impostos pelo uso dos aplicativos não dispensam a proteção quanto ao 

pagamento de remuneração mínima correspondente aos períodos que o prestador 

esteja à disposição do empregador. Sem dúvidas, a alternância entre períodos de 

atividade e inatividade é uma realidade dentre as novas dinâmicas contratuais, mas a 

garantia de retribuição mínima ostenta natureza jurídica de direito fundamental do 

empregado, remanescendo tal obrigação para o empregador. 

A prestação de serviços sob a forma de contrato intermitente não deve ser 

confundida com a prestação de serviços realizada por meio de plataforma digital e sob 

demanda de clientes. Nesta, a necessidade do tomador é permanente, havendo 

trabalho diariamente, mas fracionado em pequenos lapsos temporais durante o dia. 

Note-se que o prestador vinculado ao aplicativo também permanece à disposição, 

mas possui a liberdade de gerir sua jornada de trabalho, alternando no mesmo dia 

períodos de atividade e inatividade. 

Diverge, então, a dinâmica do trabalhador sob demanda dos intermitentes, 

uma vez que a atividade econômica daquele é contínua e ininterrupta, e na segunda, 

a atividade econômica é sazonal. Logo, as contratações de prestadores mediante o 

uso de aplicativos não seguem a lógica do trabalho intermitente, não sendo esse tipo 

contratual aplicável aos trabalhadores sujeitos à demanda de clientes. 

 

3.4 DA ONEROSIDADE 

 

Um tanto menos polêmico, mas igualmente importante requisito da relação 

de emprego, é a onerosidade. Esse requisito demanda que a prestação de serviço 

seja remunerada, sob pena de se caracterizar um trabalho voluntário. O grande 

impasse que se enfrenta no estudo do requisito é o conceito de remuneração justa. 

Isso porque, o contrato de emprego demanda que a remuneração seja justa, 

compatível com a jornada de trabalho e com a própria subsistência do trabalhador. 

Define Delgado (2019) 

A onerosidade consiste em um dos elementos fático-jurídicos componentes 
da relação empregatícia. Ela se manifesta no contrato de trabalho por meio 
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do recebimento pelo empregado de um conjunto de parcelas econômicas 
retributivas da prestação de serviços ou, mesmo, da simples existência da 
relação de emprego. Trata-se de parcelas que evidenciam que a relação 
jurídica de trabalho formou-se com intuito oneroso por parte do empregado, 
com intuito contraprestativo, com a intenção obreira de receber retribuição 
econômica em virtude da relação laboral estabelecida. A esse conjunto de 
parcelas retributivas conferem-se, regra geral, os epítetos de remuneração 
ou de salário. (DELGADO, 2019, p. 841). 

 

No plano constitucional, temos a fixação do salário mínimo como direito 

fundamental de qualquer trabalhador, bem como a instituição dos pisos salariais 

inerentes às categorias profissionais por meio de acordos coletivos de trabalho e 

convenções coletivas de trabalho. 

Na atualidade, mudando o perfil do trabalhador, há de mudar igualmente o 

perfil do padrão remuneratório até então praticado. Diante do trabalhador 

transnacional, o desafio imposto é a instituição de uma nova ordem remuneratória que 

ultrapassa as barreiras nacionais. Ora, se o local da prestação de serviços não mais 

coincide com o espaço físico do empregador, operando o empregado de forma virtual 

em todas as partes do globo, qualquer funcionário inserido em tal contexto deve ser 

remunerado da mesma forma, segundo a função e a jornada contratada. 

A ideia é adotar uma moeda forte economicamente, como o dólar ou o euro, 

e mediante a atuação de sindicatos com representatividade global, instituir um padrão 

remuneratório mínimo para todos os trabalhadores que se encontrem vinculados a 

certo segmento econômico, independentemente do país de atuação. 

Dessa forma, estar-se-ia concretizando o direito fundamental do 

trabalhador quanto à contraprestação mínima e justa em decorrência dos serviços 

prestados. Outro cuidado que se deve ter quanto ao requisito da onerosidade é na 

precificação do valor do serviço desempenhado mediante aplicativo. 

Muito embora o preço do serviço venha a ser fixado pelos critérios impostos 

unilateralmente pelo aplicativo, isso, por si só, não deve afastar o conceito de 

remuneração justa. É que não importa quem ou o que fixe o valor do serviço, o que 

mais importa é o destinatário da remuneração, no caso o trabalhador, uma vez que a 

contraprestação sempre há de corresponder à noção de suficiência. 

Cumpre-nos esclarecer que o aplicativo considera a rota mais rápida, a 

distância percorrida e o tempo gasto com o deslocamento para precificar cada corrida. 

Segundo a plataforma da Uber, “quando há mais usuários do que motoristas 

disponíveis, os preços aumentam temporariamente até que a oferta e a procura se 

reequilibrem”. 
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Assim, ainda que precificado o serviço segundo tais critérios e sem 

participação do condutor do veículo, tal valor há de considerar o mesmo padrão 

mínimo em sintonia com a noção de subsistência do trabalhador, que pode até variar 

segundo as peculiaridades da região onde o serviço é prestado. 

3.5 DA SUBORDINAÇÃO – NOVO PARADIGMA 

 

O conceito de subordinação enquanto requisito da relação empregatícia 

está em constante evolução. Definir o que vem a ser um trabalho subordinado é um 

desafio, uma vez que, pela dinâmica da prestação de serviços, várias situações 

apresentam-se na zona cinzenta, na qual o trabalhador possui certa autonomia, mas 

ainda assim submete-se ao comando empresarial. 

Existem várias correntes doutrinárias que versam sobre o tema, desde as 

definições mais clássicas até as mais contemporâneas, sendo de difícil encaixe as 

situações dos prestadores de serviços via aplicativos, em especial por meio da Uber, 

dada a diversidade de percepção do grau de obediência, lealdade e disponibilidade 

do trabalhador por demanda perante as plataformas virtuais. 

A Consolidação das Leis Trabalhistas define empregado como toda pessoa 

física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 

deste e mediante salário – artigo 3°. Atente-se que a legislação utiliza o termo 

dependência, divergindo Bessa (2017) dos conceitos literais, ao esclarecer que: 

A subordinação é o elemento, por excelência, que caracteriza a relação de 

emprego, a despeito de não contar sua inscrição no dispositivo legal do art. 
3 o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O texto do artigo 
mencionado é considerado, no campo normativo, o encontro de todos os 
elementos da relação de emprego, contendo a não eventualidade, ao dizer 
“não eventual”; contendo a onerosidade, ao dizer “mediante salário”; 
contendo pessoalidade, ao dizer que “empregado é toda pessoa física que 
presta serviços”; e contendo a subordinação, ao dizer “sob a dependência”. 
Embora a dicção “sob a dependência” seja subentendida como um sinônimo 
de subordinação, nem sempre se configurará o mesmo significado a ambos 
os significantes. (BESSA, 2017, p. 135). 

 

A concepção celetista é conhecida como o conceito clássico de 

subordinação sendo a terminologia “dependência” utilizada pela doutrina brasileira 

nas décadas de 1930 e 1940, no sentido de controle e fiscalização das atividades do 

empregado.  Discorre Mallet (2012) que 

Na verdade, a subordinação própria do contrato de trabalho é mais do que a 
necessidade de o trabalhador seguir certas regras na prestação do serviço, 
ainda quando impostas pelo beneficiário do trabalho, titular do 
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empreendimento. Compreende a prerrogativa, de que se investe o tomador 
de serviço, em decorrência da relação de emprego, de modular, a cada passo 
ou quando queira, segundo as conveniências do negócio – observados, é 
óbvio, os limites legais e contratuais próprios –, a atividade exercida pelo 
trabalhador, determinando o trabalho a ser feito, a forma, o local e o momento 
de sua realização,52 bem como fiscalizando, durante a prestação de serviço, 
o cumprimento das ordens dadas e, quando pertinente, sancionando o 
descumprimento delas. (MALLET, 2012, p. 217). 

 

Maranhão (2003, p. 242) entende que a subordinação é estritamente 

jurídica, “(...) porque resulta de um contrato: nele encontra seu fundamento e seus 

limites. O conteúdo desse elemento caracterizador do contrato não pode assimilar-se 

ao sentido predominante na Idade Média: o empregado não é servo e o empregador 

não é o senhor. Há de partir-se do pressuposto da liberdade individual e da dignidade 

da pessoa do trabalhador”. 

A dependência do empregado é o resultado de um ato de sua livre vontade, 

manifestado por meio do contrato de trabalho (expresso ou tácito) e que decorre da 

própria organização empresarial, ou seja, passou-se a admitir a natureza contratual 

da subordinação jurídica, estando os poderes diretivos do empregador limitados ao 

contrato de trabalho por meio do qual o empregado se compromete a prestar sua força 

laboral em favor do empregador, que tem poder de dirigir e comandar a prestação do 

serviço. 

Logo, o conceito clássico que utiliza o termo dependência, há de ser 

entendido como subordinação, já que não existe no contrato de trabalho 

necessariamente subordinação econômica ou técnica do empregado para com o 

empregador. 

 

3.5.1 O conceito clássico 

 

O requisito da subordinação sempre foi fator distintivo da relação de 

emprego. A subordinação, na visão clássica, é aquela contratual, nas cláusulas 

específicas pactuadas pelas partes. O trabalhador se obriga a desempenhar 

determinada função mediante uma contraprestação pecuniária. Esclarece Gomes e 

Gottschalk (2008) 

 

A atividade do empregado consistiria em se deixar guiar e dirigir, de modo 
que as suas energias convoladas no contrato, quase sempre 
indeterminadamente, sejam conduzidas, caso por caso, segundo os fins 
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desejados pelo empregador. Tanto ao poder de comando como ao de direção 
do empregador corresponde ao dever específico de obedecer. O poder de 
comando seria o aspecto ativo e o dever de obediência o passivo da 
subordinação jurídica. (GOMES; GOTTSCHALK, 2008, p. 133). 

 

A obediência proposta pelos autores não pode ser confundida com sujeição 

ou dependência. A dependência econômica aparece quando o trabalhador tem no 

emprego sua única fonte de subsistência.  Ocorre que esse tipo de dependência não 

conceitua a subordinação jurídica. Segundo Gomes e Gottschalk (2008, p. 136) “o 

critério de dependência econômica é inaceitável porque, em vez de se fundar no 

exame da relação jurídica, para distingui-la dos contratos afins, baseia-se na análise 

da situação socioeconômica em que se encontra uma das partes frequentemente.” 

Destaque-se que nem sempre o empregado é economicamente 

dependente do empregador e ainda assim, por força do pacto de emprego, obriga-se 

a obedecer aos comandos empresariais, caracterizando a típica subordinação jurídica. 

São exemplos os exercentes de cargos de direção, inclusive acionistas na própria 

unidade empresarial. 

Outro critério proposto pela doutrina para justificar o poder de obediência 

do empregado é o da dependência técnica e social. O dever de obediência nasceria 

por concentrar o empregador sob seu domínio todos os métodos aplicáveis na 

produção, possuindo qualificação superior à do empregado ou por estar o empregado 

inserido em um contexto social que o obriga a observar todas as ordens emanadas 

do empregador. 

Cumpre-se destacar que, dependendo da função exercida pelo empregado, 

este é muito mais qualificado e técnico do que seu empregador. Atualmente, 

especialmente na área da tecnologia da informação, os profissionais são dotados de 

conhecimentos especialíssimos, que não justificam qualquer dependência técnica. 

 Igualmente, a dependência social procura justificar a subordinação 

contratual com conceitos não jurídicos. Justifica Gomes e Gottschalk (2008) 

 

A dependência social do trabalhador não pode ser considerada, 
rigorosamente, um critério para reconhecimento do contrato de trabalho. A 
dependência econômica do trabalhador existe em termos gerais e como uma 
questão de fato nas relações de trabalho. Constitui assim, um suporte de fato, 
um elemento pré-jurídico sobre o qual veio a se estruturar, ulteriormente, a 
relação jurídica de trabalho e seu consectário lógico: a subordinação jurídica 
do trabalhador. A subordinação jurídica, em virtude da qual deve obedecer às 
ordens do empregador, é, com efeito, uma consequência direta da 
inferioridade econômica do trabalhador. Dependendo economicamente do 
empregador, há de depender juridicamente. Será estas umas das causas 
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pelas quais o Direito, ao disciplinar a relação de trabalho, jurisformiza o poder 
de comando do empregador e o dever de obediência do empregado. Mas, o 
problema não consiste, aqui, em investigar a razão sociológica pela qual ele 
é jurídico ou economicamente subordinado. Equacionando os devidos 
precisos termos, reduz-se a saber qual o elemento característico do contrato 
de trabalho, cuja presença em dada relação jurídica permita identificá-la 
como relação de emprego. Para este fim, a noção de dependência social não 
satisfaz. (GOMES; GOTTSCHALK, 2008, p. 140). 

 

De fato, a dependência social não é fator jurídico apto a fundamentar a 

subordinação, sendo a questão mais afeita à Sociologia do que ao Direito. Ocorre que, 

no mundo atual, tal dependência apresenta-se como fato inconteste diante do 

contexto econômico oriundo da globalização. Se a noção de dependência social não 

serve para caracterizar a subordinação inerente ao pacto de emprego, deve pelo 

menos servir de guia orientador para que em situações de “zona grise” conclua-se 

pela existência de um trabalho subordinado. 

Tal termo é utilizado pela doutrina por conta da dificuldade em se 

caracterizar, de forma plena e absoluta, se a relação jurídica havida se trata de 

contrato de emprego ou de trabalho autônomo, já que o requisito da subordinação não 

se encontra claro e visível. Diante de tal dúvida, defende-se que, sendo o trabalhador 

socialmente dependente do empregador – na medida em que pretende salário justo, 

benefícios previdenciários e direitos trabalhistas mínimos – deve a conclusão 

caminhar para a existência de contrato subordinado, já que garante uma tutela de 

direitos bem maior ao trabalhador. 

Standing (2017) define uma nova classe social que denomina de precariado. 

Segundo o autor, o precariado corresponderia à classe social que não possui qualquer 

benefício social perante o empregador. Identifica-se o precariado com os 

trabalhadores inseridos na zona cinzenta, ou seja, não são empregados, mas 

prestadores submetidos a uma condição social precária que não garante a 

subsistência. Diferenciam-se dos autônomos que, pela dinâmica do trabalho, 

conseguem atingir um patamar remuneratório civilizatório, sem qualquer dependência 

social em relação ao tomador. 

Parece-nos que diante na nova economia global, estamos congregando 

cada vez mais precariados sob o título de autônomo, esvaziando o conceito de 

subordinação que identifica o contrato de emprego. Discorre Standing (2017) 

 

Ao contrário do antigo proletariado e dos assalariados, o precariado não tem 
benefícios da empresa para lhe dar segurança de renda e nem proteção 
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social baseada em contribuições. E embora deva confiar em salários 
nominais, estes são mais baixos e mais variáveis e imprevisíveis do que os 
salários dos outros grupos. As desigualdades de renda e de benefícios 
aumentam cada vez mais, com o precariado sendo deixado para trás e 
dependente de um enfraquecido sistema comunitário de apoio social 
(STANDING, 2017, p. 76-77) […] O precariado tem característica de classe. 
Consiste em pessoas que têm relação de confiança mínima com o capital e 
o Estado, o que as torna completamente diferentes do assalariado. E ela não 
tem nenhuma das relações de contrato social do proletariado, por meio das 
quais as garantias de trabalho são fornecidas em troca de subordinação e 
eventual lealdade, o acordo tácito que serve de base para os Estados de bem 
estar-social. Sem um poder de barganha baseado em relações de confiança 
e sem poder usufruir de garantias em troca de subordinação, o precariado é 
sui generis em termos de classe. Ele também tem uma posição de status 
peculiar, não se encaixando em alto status profissional ou atividades 
artesanais de médio status (STANDING, 2017, p. 25-26). 

 

Por consequência, insiste-se que quando evidenciada a dependência 

social, no sentido de que o trabalhador mostra obediência irrestrita ao empregador 

pelo medo de perder a única fonte de subsistência (e ainda na certeza de que não é 

fácil a recolocação no mercado), há fortes indícios de necessidade da tutela trabalhista. 

O ideal seria a regulamentação de direitos trabalhistas mínimos aos trabalhadores 

inseridos na zona cinzenta, em especial a garantia de remuneração justa e benefícios 

previdenciários, evitando-se a proliferação da classe nominada por Standing (2017) 

de precariado. 

Arremate-se que os conceitos de subordinação jurídica e dependência 

social – que inequivocamente pressupõe a dependência econômica – caminham 

juntos, sendo certo, diante da economia global, que a interação do Direito com a 

Sociologia, nos leva redefinir os paradigmas clássicos. Martinez (2018) conceitua a 

subordinação pelo tempo e pelo modo da prestação de serviços, pontuando: 

  

Entende-se como definição de tempo toda interferência do tomador dos 
serviços no que diz respeito ao instante de início e término da atividade 
contratada, inclusive em relação aos momentos de fruição dos intervalos para 
descanso acaso existentes. Compreende-se, como definição de modo toda 
intercessão do tomador na maneira de ser operacionalizada a atividade 
contratada, resultando uma intromissão consentida pelo prestador nos meios 
por força dos quais serão alcançados os fins (os resultados da atividade 
contatada) (MARTINEZ, 2018, p. 177). 

 

Subordinado, sob outro viés, seria todo trabalho cujo prestador fosse 

controlado pelo empregador por meio da quantidade e da qualidade do serviço. Tal 

definição, na visão clássica, aplicava-se fielmente ao empregado de indústria que, 

seguindo a lógica da fabricação em massa de produtos padronizados, realizava 
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trabalhos repetitivos e fragmentados no espaço físico do empregador, fomentando o 

modelo de empresa vertical e hierarquizada. 

A subordinação clássica ainda pode ser verificada na atualidade, em 

especial frente aos microempresários, sendo certo que toda exploração de mão de 

obra cujo objetivo é gerar lucro para outrem, tende a ser um serviço coordenado, 

orientado e fiscalizado. Tal dinâmica é oriunda do capitalismo e por mais que se 

verifique a modernização e a automação dos postos de trabalho, tal núcleo central 

subsiste. Arremata Gaspar (2016) 

 

O regime capitalista de produção impõe a existência de duas figuras o 
trabalhador e o capitalista, sendo esse o detentor dos meios de (capital e 
trabalho) e aquele detentor somente da sua força de trabalho. Assim, sendo 
o capitalista, representado pela figura do empregador, detentor fatores de 
produção (capital e trabalho), compete a esse organizar, dirigir a finalidade 
que melhor convier aos seus interesses, o que acaba ao empregador dirigir 
a prestação de serviços do empregado. Se é verdade que a subordinação do 
empregado ao empregador é jurídica nasce e encontra limites no contrato de 
trabalho, não é menos verdade é em razão do fato de que o empregador é o 
detentor dos fatores de produção que a esse compete o direito de organizar 
esses fatores, dentre os quais se inclui o trabalho, da forma que melhor 
atenda aos seus interesses (GASPAR, 2016, p. 112-113). 

 

Desta feita, enquanto o modelo econômico capitalista global, nas suas mais 

variadas acepções, não for substituído, sempre iremos encontrar a figura do 

empregado submetido ao controle e à direção do empregador, cabendo ao legislador 

regulamentar situações que destoam do conceito clássico de empegado. 

Ocorre que a rigidez do conceito sugerido pelo modelo clássico não mais 

alcançou a reorganização do ciclo produtivo do capital, que eliminou a “tradicional 

hierarquia gerencial, substituindo-a por equipes multiqualificadas que trabalham em 

conjunto, diretamente do ponto da produção (FERREIRA, 2017)”.  Explica Ferreira 

(2017) 

 

Com efeito, o conceito de subordinação do empregado ao empregador 
firmada no início do século XX sofreu uma mudança profunda, considerando 
que matriz clássica limitava-se à heterodireção hermética, cuja essência 
implicava do trabalhador às ordens e às instruções precisas, incisivas e 
vinculantes empregador quanto ao modo de realização dos serviços. A figura 
do trabalha- traçada pela heterodireção era a de um sujeito pago para 
trabalhar e não para pois lhe reduziam ao mínimo a possibilidade de efetuar 
escolhas, ainda que técnicas. (FERREIRA, 2017, p. 82). 
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Ou seja, houve a flexibilização da cadeia produtiva, organizando-se a 

produção de modo cooperativo no intuito de se produzir mais a menor custo. O 

fenômeno é perceptível por Bagolini (1997) 

 

A combinação de pessoas diversas que se distinguem por competência 
técnica, por experiência ou por outras capacidades exigidas pela moderna 
tecnologia industrial e pela planificação, constitui aquilo que poderia ser 
definido como um novo fator de produção. A real conquista da ciência e da 
tecnologia moderna consiste em selecionar pessoas normais, instruí-las a 
fundo em um setor limitado e daí chegar, graças a uma adequada 
organização, a coordenar a sua competência com a de outras pessoas 
especializadas, mas igualmente normais. (BAGOLINI, 1997, p. 70-71). 

 

A flexibilização proposta pelo novo modelo produtivo culminou na fixação 

de um novo conceito para a subordinação, qual seja, a subordinação objetiva. 

Registre-se que o conceito de subordinação clássica não foi substituído ou se tornou 

obsoleto. Sugere a doutrina e a jurisprudência que os parâmetros da subordinação 

objetiva sejam utilizados em situações de contratos de emprego referentes aos 

trabalhadores à distância ou aos terceirizados. Adverte Oliveira (2011) 

Nesse sentido, a afirmação contundente: Por isto, é preciso notar que a fuga 
da subordinação representa o ideal de lucro sem responsabilidade, 
confirmando a lógica capitalista e extração de mais riqueza mediante a 
redução dos custos. Logo, não pairam dúvidas de que o motivo principal do 
esvaziamento ou da própria crise da subordinação jurídica é precisamente o 
interesse de evasão à proteção trabalhista, precisamente ao custo desta 
tutela legal. Não somente o discurso modista de formas novas de trabalho e 
de um novo perfil do trabalhador legitima a opção por contratação de força 
de trabalho “por fora” do marco regulatório do emprego. É, antes, uma 
decisão econômica “redução de custos como necessidade da intensa 
concorrência, inclusive com práticas sistêmicas de dumping social” que 
conduzem a criar novas modalidades de contratação, inclusive sob a lógica 
de colaboração e autonomia (OLIVEIRA, 2011. p. 43). 

 

Em virtude da fluidez do conceito de subordinação frente aos avanços 

tecnológicos, Friedman (2017) discorre que a empresa não possui qualquer 

responsabilidade social.  O autor defende a plena liberdade de contratação como parte 

do jogo econômico, obrigando-se o empregado ao que puder suportar. A Lei n° 

13.467/2017 assimilou em parte tal concepção, acrescentando o parágrafo primeiro 

ao artigo 444 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe: 

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre 
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às 
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam 
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 
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Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo 
aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a 
mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no 
caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba 
salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social. 

 

Friedman (2017, p. 137) acredita que “as empresas têm uma única e 

exclusiva responsabilidade social – usar seus recursos e envolver-se em atividades 

com o objetivo de gerar mais lucro, desde que observe as regras do jogo, ou seja, 

contanto que participem da competição aberta e livre, sem dissimulação ou 

defraudação.” Segundo o autor, a responsabilidade social cabe ao Estado, e não ao 

empreendedor, permitindo-se o gestor dos negócios contratar de forma indiscriminada 

seus trabalhadores, como no pacto civilista. 

Ocorre que o modelo proposto por Friedman (2017) não atende aos 

anseios da Constituição Federal Brasileira, que garante que a propriedade atenderá à 

função social (artigo 5º, inciso XXIII), instituindo a ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos 

a existência digna, conforme os ditames da justiça social (artigo 170) e, ainda, fundada 

no princípio da busca do pleno emprego. 

O conceito de subordinação é o mais importante do todos os cinco 

elementos que caracterizam a relação de emprego, sendo que em torno dele se 

constrói do próprio Direito do Trabalho, delimitando as fronteiras de aplicação da 

legislação trabalhista. 

3.5.2 O modelo objetivo e estrutural 

      

A subordinação objetiva sugere que empregado é qualquer prestador cujo 

serviço estivesse inserido no objeto social da empresa, enquanto atividade econômica 

principal. Andrade (2014, p. 57) afirma que “o conceito objetivo de subordinação 

significa que a atividade do trabalhador se insere na organização da empresa, em 

decorrência de um vínculo contratual estabelecido entre as partes, pelo qual o 

empregado concorda com a direção do seu trabalho”. 

Essa visão objetiva de subordinação, a nosso ver, enfrenta algumas críticas. 

Isso porque a objetividade proposta conduz à dicotomia da atividade econômica em 
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atividade-meio e atividade-fim, no intuito de justificar a terceirização 1  – processo 

oriundo da flexibilização. Assim, na intermediação de mão de obra, seriam 

empregados todos os prestadores inseridos na atividade fim da empresa, encontrando 

limites no objeto do contrato social. 

Aqueles trabalhadores que desempenhem funções acessórias (exemplos 

típicos os serviços de vigilância, limpeza e conservação) não teriam vínculo de 

emprego com o tomador de serviços, legalizando-se uma situação na qual os 

trabalhadores estão subordinados a um terceiro estranho ao espaço físico de trabalho. 

Inconteste que o empresário possui liberdade para gerir o respectivo 

negócio no intuito de concretizar o fim social da empresa e obter o respectivo lucro, 

podendo para isso optar pela contratação de serviços por um menor custo.  Ocorre 

que essa opção não pode importar em ofensa aos princípios constitucionais previstos 

no artigo 170 da Constituição Federal de 1988, in verbis:   

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a toda existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; […] VII - redução das 
desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; 

 

Nesse trilhar de ideias, entende-se que todo serviço prestado em benefício 

da empresa, desde que dirigido ou coordenado pelo real tomador, seria um trabalho 

subordinado. A subordinação, a nosso ver, sob prisma objetivo, não pode ser adstrita 

ao objeto social da empresa. Insista-se que qualquer serviço de interesse da empresa 

e sob sua coordenação (ainda mais quando realizado em seu espaço físico) deve ser 

considerado subordinado, caracterizando-se o tomador como real empregador. 

Sustenta-se – apesar de ser uma corrente doutrinária minoritária – que o 

instituto da terceirização é figura estranha aos campos do Direito do Trabalho, 

devendo o conceito de subordinação objetiva servir para qualificar como empregado 

todo e qualquer prestador inserido na estrutura organizacional da empresa, não 

importando a conexão direta com as atividades-fim. Explica Gaspar (2016) 

 

 A grande contribuição, portanto, da concepção objetiva da subordinação 

reside na superação da tese de que subordinado é aquele trabalhador se 

 
1Terceirização é o nome dado ao fenômeno pela qual uma empresa transfere para outra empresa, 
mediante um contrato de natureza empresarial: a) alguns serviços, permanentes ou transitórios de suas 
atividades periféricas ou principais, dentro de seus estabelecimentos ou não; b) produção de bens; c) 
ou etapas de sua produção. É também terceirização a contratação de empresa para fornecimento de 
mão de obra, ou seja, a tomadora abre espaço na sua estrutura atual, para ingresso, ainda em que em 
caráter transitório, de empregados de outra empresa. (LIMA, 2019, p. 22). 
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encontra sujeito, constante e intensamente, ao exercício efetivo do poder do 
empregador, o que se revelaria, por exemplo, por meio do rigoroso de ordens 
emanadas pelo tomador dos serviços. Assim, dentro de uma visão objetiva 
de subordinação jurídica, essa não o exercício constante e efetivo do poder 
diretivo do empregador sobre do empregado. Bastaria, para tanto, que o 
empregador, por força do de trabalho e por ser o detentor dos meios de 
produção, possa exercer direção (GASPAR, 2016, p. 176). 

  

Parece-nos que o conceito de subordinação objetiva, até então restritivo, 

evoluiu para o conceito de subordinação estrutural, atendendo aos fins sociais do 

trabalho. Logo, o trabalho subordinado seria aquela atividade inserida na estrutura 

organizacional da empresa e sob direção do empregador. 

Tal inserção do trabalhador na estrutura organizacional da empresa, em 

qualquer dimensão, afasta o inconveniente visualizado na teoria objetiva, podendo ser 

empregado qualquer prestador que contribua para a atividade econômica lato sensu, 

desde que os serviços sejam pelo menos coordenados ou orientados pelo tomador – 

empregador. 

 Acaba-se então com a dicotomia atividade-fim / atividade-meio, em 

especial, extirpando da dinâmica empresarial a esdrúxula figura – no nosso pensar – 

da terceirização. Para tanto, vale a máxima: quem precisa dos serviços, que os 

contrate diretamente, independentemente do tipo de atividade. 

 Desta feita, se o porteiro é a imagem inicial do empregador, já que 

responsável pela recepção do cliente, tal conduta contribui para o êxito da atividade 

econômica, este, desde que orientado pela empresa, deve ser considerado 

empregado. Para Delgado (2019) 

 

Estrutural é, finalmente, a subordinação que se expressa pela inserção 
trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente 
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 (DELGADO, 2019, p. 352-353). 

       

Parte da doutrina entende que o conceito de subordinação estrutural é mais 

restritivo do que o conceito de subordinação objetiva, uma vez que, para este último 

“basta que o trabalhador execute os serviços fins ou principais do tomador para que 

se considere que este se integrou à estrutura empresarial, sendo portanto empregado 

(GASPAR, 2016, p. 181)”. Já subordinação estrutural exige que o trabalhador 
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“participe da dinâmica organizativa e estrutural do tomador de serviços (DELGADO, 

2019, 181)”. 

Sustenta-se que a participação do empregado na dinâmica empresarial 

pode acontecer pelo desempenho de qualquer atividade (desde a limpeza até o 

desenvolvimento dos softwares, por exemplo), sendo importante ao observador 

verificar se a prestação de serviços é pelo menos coordenada ou orientada pelo 

tomador de serviços e se utilizada pela atividade econômica como um todo global, 

sendo importante uma empresa limpa e produtiva, por exemplo. 

Acredita-se que o conceito de subordinação estrutural é ampliativo, tendo 

por finalidade tutelar um maior número de trabalhadores hipossuficientes, retirando-

lhes a condição de autônomos sem qualquer tutela específica – como dito alhures – 

passando a fomentar a classe do precariado. Conclui-se que “a proposta da 

subordinação estrutural é alargar o conceito de subordinação, aplicando-se critérios, 

que vão além da visão tradicional. Tal teoria mostra-se aplicável principalmente para 

os casos de terceirização na chamada atividade-fim.” (FERRAZ, 2014, p. 105). 

 Nesse sentido, ratifica-se que os terceirizados, quando inseridos na 

atividade-fim do tomador, hão de ser considerados empregados deste, nos termos da 

súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, inciso II: “Não forma vínculo de emprego 

com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) 

e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à 

atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação 

direta”. 

Considerando-se a reformulação das formas de se trabalhar, defende-se 

que, em termos de subordinação, os critérios da direção específica, da coordenação 

ou da mera orientação sempre hão de ser considerados em conjunto, notadamente 

em relação à dinâmica dos serviços do empregado quando da investigação de se 

existe ou não efetivo contrato de emprego. 

Logo, os conceitos até aqui esposados desafiam uma análise conjunta 

diante da situação fática. Caso se trate de um prestador que é dirigido pessoalmente 

pelo empregador, pode-se afirmar que há vínculo empregatício pelo conceito clássico. 

Caso se trate de um prestador inserido no objeto social da empresa, cujos serviços 

são pelo menos coordenados pelo empregador, socorre-nos o conceito de 

subordinação objetiva para se concluir pelo vínculo empregatício. Por fim, se o 

prestador labora e contribui para a dinâmica empresarial, ainda que meramente 
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orientado pelo tomador, será o conceito de subordinação estrutural que irá defini-lo 

como empregado. Concordamos com Delgado (2019) quando arremata 

 

A conjugação das três dimensões – que não se excluem, evidentemente, mas 
se completam com harmonia – permite se superarem as correntes dificuldade 
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. Na essência, é trabalhador subordinado desde o 
humilde e tradicional obreiro que se submete à intensa pletora de ordens do 
tomador ao longo de sua prestação de serviços (subordinação clássica ou 
tradicional), como também aquele que realiza, ainda que sem incessantes 
ordens diretas, no plano manual ou intelectual, objetivos empresariais 
(subordinação objetiva), a par do prestador laborativo que, sem receber 
ordens diretas das chefias do tomador de serviços e até mesmo nem realizar 
os objetivos de empreendimento (atividades-meio por exemplo), acopla-se, 
estruturalmente, à organização e dinâmica operacional da empresa tomadora, 
qualquer que seja sua função ou especialização, incorporando, 
necessariamente, a cultura cotidiana empresarial ao longo da prestação de 
serviços realizada (subordinação estrutural) (DELGADO, 2019, p. 353). 

 

A modernidade inova no sentido de como se trabalhar, mudando o sistema 

e os insumos, mas se o trabalho for coordenado ou meramente orientado por qualquer 

meio, seja ele material ou imaterial, estamos diante de um verdadeiro empregado em 

termos celetistas. Não estamos alheios ao fato de que existem prestadores dotados 

de total autonomia, que se utilizam também de aplicativos para trabalhar, mas não é 

o meio utilizado, no caso, o recurso tecnológico, que define o empregado celetista, e 

sim a forma como o serviço é prestado. 

Em arremate, propõe-se uma nova leitura do conceito de subordinação por 

meio da conjugação das três acepções já debatidas, no intuito, diante das novas 

dinâmicas de prestação de serviços impostas pela tecnologia, do Direito do Trabalho 

congregar sob sua tutela o maior número de trabalhadores possíveis, reinventando-

se e modernizando-se. Para tanto, não estamos alheios de que deve haver um esforço 

do Legislativo para regulamentar os novos fatos sociais decorrentes do mundo do 

trabalho “tecnológico” e “virtualizado”. 

O uso da tecnologia moderniza os elementos que configuram a relação de 

emprego, e o Direito do Trabalho segue o mesmo fluxo, não se tornando obsoleto.  

Como discorre Nicoli (2016), a subordinação se instaura na interação entre a liberdade 

e o poder, que tende a se tornar sujeição e opressão. Utiliza-se a normatividade 

jurídica para manter e aprimorar a exploração e o controle patronal, gerando um 

desequilíbrio que não pode ser menosprezado pelo Direito. 
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3.6 TRABALHO PARASSUBORDINADO 

 

Questão que não pode passar despercebida no debate seria aquela 

pertinente ao trabalhador parassubordinado. A parassubordinação é um conceito 

construído pela doutrina italiana que identifica um serviço prestado “para além da 

subordinação”. A referida doutrina propõe um terceiro tipo de prestação de serviços, 

além do empregado típico subordinado e do trabalhador autônomo, tratando-se do 

trabalho parassubordinado. 

Dispõe o artigo 409 nº 3 do Código de Processo Civil Italiano que compete 

ao juiz do trabalho o julgamento de controvérsias individuais de trabalho 

correspondentes às relações de colaboração que se expressam numa prestação de 

serviços continuada e coordenada, preferencialmente pessoal, ainda que sem caráter 

subordinado. 

Da leitura do disposto no Código Civil Italiano, extrai-se que o 

parassubordinado conjuga três requisitos básicos: trabalho não-eventual, 

pessoalidade e coordenação dos serviços pelo tomador, o que corresponde ao típico 

empregado brasileiro nos termos do artigo 3° da CLT. A legislação italiana pretendeu 

conferir alguns direitos básicos ao parassubordinado, como sendo aquele prestador 

que detém uma autonomia maior no modo como se presta os serviços. Ou seja, o 

parassubordinado tem liberdade para escolher como quer trabalhar, quais os insumos 

pretendem usar, definir a jornada de trabalho, atendendo a uma necessidade do 

contratante. 

Assim, segundo a lei italiana, a esse trabalhador são conferidos alguns 

direitos típicos dos empregados, como previdência e patamar de remuneração mínima, 

porém, sem a tutela exaustiva de direitos tipicamente trabalhistas. 

A lei italiana é rígida ao conceituar o parassubordinado, exigindo que os 

serviços ocorram de forma contínua, lembrando-nos a questão do trabalho doméstico 

nacional que, ao ser definido pela Lei Complementar no 150/2015, entendeu como 

trabalho de forma continuada aquele prestado pelo menos por três vezes na semana. 

A figura do parassubordinado, que nada difere daqueles trabalhadores em 

zona cinzenta, no nosso pensar, é fruto também da evolução tecnológica e do 

aparecimento de novas metodologias de trabalho. Esclarece Martinez (2018) 

 

A subordinação jurídica, antes tão claramente comandada pelo empregador, 
começou a esmaecer. Os capitalistas priorizaram a redução de custos, a 
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produtividade, a competitividade, a flexibilização, a neutralização dos 
conflitos, e isso fez o mundo laboral mudar. Uma das consequências mais 
visíveis desse processo foi evidenciada na redefinição do perfil do trabalhador, 
que foi chamado a assumir riscos antes exclusivamente tomados pelos 
capitalistas. No lugar da subordinação jurídica típica passou a existir uma 
situação de parassubordinação, na qual, embora presente, o poder diretivo 
do empregador foi mitigado. A parassubordinação é, então, visualizada em 
relações pessoais de colaboração continuada e coordenada, em que a 
direção dos serviços está presente de modo difuso e pontual (MARTINEZ, 
2018, p. 180). 

 

Adequando-se o conceito para a realidade brasileira, conclui-se que a 

coordenação proposta pela legislação italiana estaria enquadrada no conceito de 

subordinação estrutural para o Direito do Trabalho brasileiro. A pretensão de criação 

do terceiro gênero de trabalhador para a doutrina brasileira colide com a evolução do 

conceito de subordinação. 

Parece-nos que a figura do parassubordinado no Direito Brasileiro coincide 

com a mitigação de direitos trabalhistas para o prestador que labore sob coordenação 

do tomador, ainda que de forma pessoal e habitual, e corresponderia, a nosso ver, a 

mais uma forma de burlar a aplicação da lei trabalhista em prol do lucro no novo 

modelo capitalista. Ferreira (2017) percebeu a amplitude do conceito, dispondo 

 

Em suma, a parassubordinação é qualificada pela doutrina como uma 
categoria intermediária entre a autonomia e a subordinação, de sorte que 
representa, como a muitos parece, verdadeiro tertium genus, embora, do 
ponto de vista técnico-jurídico, trabalho que se defina parassubordinado seja 
trabalho autônomo que, por corolário, permaneça excluído do âmbito de 
aplicação da norma legal e contratual de tutela do trabalho subordinado, a 
exemplo da proteção contra a dispensa imotivada e a garantia da 
remuneração suficiente. Nesse contexto, a configuração de uma relação de 
trabalho parassubordinado não implica o acesso à disciplina típica do 
trabalho subordinado, tendo como resultado lógico o fato de que custo de 
manutenção no emprego do primeiro é muito inferior ao do segundo 
(FERREIRA, 2017, p. 96-97). 

 

Segundo FERREIRA (2017, p. 44), em crítica ao trabalho parassubordinado, 

pontua que a característica do trabalhador autônomo é o “alto nível de eficiência na 

prestação dos serviços”, tendo esta liberdade para aperfeiçoar seu tempo, garantindo-

lhe remuneração justa e inscrição na seguridade social.  Se assim o for, o trabalhador 

é autônomo, caso contrário, é típico empregado celetista, excluindo-se a existência 

de um terceiro gênero. 

Ora, se o parassubordinado é coordenado pelo tomador de serviços, não 

tendo liberdade para precificar seus serviços e ainda demonstrando uma condição de 
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fragilidade em relação àquele nada mais é do que típico empregado para a legislação 

trabalhista. 

Registre-se que, na maioria dos casos, o parassubordinado não ostenta 

esse alto de grau de eficiência e qualificação sugerido pela doutrina estrangeira. Não 

é o parassubordinado que escolhe seu tomador, e sim o inverso, o tomador é que 

escolhe o parassubordinado, sujeitando-se esse a comandos, ainda que mínimos, 

daquele. 

Segundo a legislação e a doutrina nacional, ou o prestador é empregado 

típico, garantindo-lhe os direitos celetistas, ou é autônomo, sujeito a um patamar 

remuneratório diferenciado e, portanto, regido pela legislação civil. Por ausência de 

regulamentação específica, não se identifica a existência de uma terceira espécie de 

trabalhador que oscile entre as duas figuras típicas. Destaca Ferreira (2017) 

 

Depreende-se de todo o exposto que a legislação trabalhista brasileira não 
contempla a parassubordinação. Assim, o trabalhador será empregado típico, 
com as proteções jurídicas que lhe cabem, ou será autônomo, às margens 
das tutelas conferidas pelo Direito Laboral. De ressaltar, ademais, que a 
aproximação do trabalho parassubordinado com o autônomo esbarra nos 
marcos distintivos dessas relações, com destaque para a não eventualidade 
existente no primeiro contraposta à eventualidade do segundo; a 
hipossuficiência do trabalhador parassubordinado em oposição à autonomia 
contratual do autônomo; a assunção dos riscos do empreendimento pelo 
autônomo, ao contrário do parassubordinado, que depende economicamente 
do tomador (FERREIRA, 2017, p. 111). 

 

 A jurisprudência brasileira tem admitido que a linha divisória da 

parassubordinação para a subordinação é bastante tênue e só se visualiza quando há 

efetiva integração do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços (conceito 

amplo), contribuindo para um objetivo global. O binômio ordem/subordinação resta 

superado pelo binômio da colaboração/dependência, observando-se que a expressão 

subordinação deve ser analisada sob o aspecto objetivo, qual seja, o modo de 

realização da prestação de trabalho e a inserção da pessoa no contexto empresarial. 

A coordenação consiste no mínimo de diretivas fornecidas pelo contratante para que 

o contratado possa agir em consonância com os princípios do empreendimento, 

respeitando a autonomia do obreiro. 

Acerca do tema, em decisão proferia pelo Tribunal Superior do Trabalho em 

05/06/2019 em sede de Recurso de Revista, entendeu o órgão de cúpula da Justiça 

Trabalhista que: 
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B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 

E ANTERIOR À LEI 13.467/2017 . REPRESENTANTE COMERCIAL. 
VÍNCULO DE EMPREGO. DADOS FÁTICOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO 
REGIONAL DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
EMPREGATÍCIA . ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DA SUBORDINAÇÃO 
OBJETIVA E SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. O Direito do Trabalho, 
classicamente e em sua matriz constitucional de 1988, é ramo jurídico de 
inclusão social e econômica, concretizador de direitos sociais e individuais 
fundamentais do ser humano (art. 7º, "caput", da CF). Volta-se a construir 
uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF), erradicando a pobreza e 
a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, 
IV, CF). Instrumento maior de valorização do trabalho e especialmente do 
emprego (art. 1º, IV, art. 170, " caput " e VIII, CF) e veículo mais pronunciado 
de garantia de segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça 
às pessoas na sociedade econômica (Preâmbulo da Constituição), o Direito 
do Trabalho não absorve fórmulas diversas de precarização do labor, como 
a parassubordinação e a informalidade. 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. Na 
hipótese , as informações constantes no acórdão regional demonstram a 
existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego, 
porquanto o trabalho do Autor para o Reclamado era subordinado, oneroso e 
não eventual. Forçoso, portanto, restabelecer a sentença, que reconheceu o 
vínculo de emprego entre as Partes. Recurso de revista conhecido e provido. 
(RR-710-60.2017.5.09.0127, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho 
Delgado, DEJT 07/06/2019). 

 

Desta feita, o terceiro tipo de trabalhador proposto pela doutrina estrangeira 

não é reconhecido nacionalmente, ratificando-se tanto na doutrina, quanto na 

jurisprudência pátria a dicotomia trabalhador empregado em contraponto ao 

trabalhador autônomo (estes nas mais variadas acepções, como o eventual), e a 

existência do binômio subordinação versus liberdade na prestação de serviços para 

garantia de direitos trabalhistas. 

No entanto, defendemos que, por exceção, possa existir no Brasil o 

trabalho parassubordinado. Pode-se até identificar essa figura, mas tendo o prestador 

autonomia para precificar seus serviços, podendo escolher o respectivo tomador, 

mostrar autossuficiência nos métodos de prestação dos serviços, tendo liberdade para 

recusar normas específicas da empresa, acordando apenas com o tomador os 

resultados esperados 

Sob as condições supra, subtendendo-se a qualificação específica do 

trabalhador, caracteriza-se o parassubordinado, comprometendo-se com os 

resultados, equiparando-se ao típico trabalhador autônomo. 
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4 O TRABALHADOR SOB DEMANDA – UBERIZAÇÃO 

   

O ponto crucial do presente trabalho é o estudo e a contextualização legal 

das novas relações de trabalho, em especial quanto aos prestadores que trabalham 

sob demanda. Tratam-se de trabalhadores que laboram vinculados a um aplicativo e 

somente prestam serviços quando um terceiro (cliente), estranho ao liame 

aplicativo/prestador, contrata o serviço mediante o uso da tecnologia. Tal dinâmica de 

serviços não encontra barreira territorial ou temporal. 

Sendo uma dinâmica inédita no mundo do trabalho, vários 

questionamentos surgem a respeito da qualificação legal destes trabalhadores sob 

demanda. No conflito existente entre subordinação versus autonomia, cumpre-nos 

analisar se tais trabalhadores seriam típicos empregados, prestadores autônomos ou 

se corresponderiam a uma terceira espécie de trabalhadores nascida com a 

tecnologia. 

Para tanto, utilizamos como ponto piloto o fenômeno intitulado de 

“uberização”, uma vez que tal tipo traz mais controvérsia no mundo do trabalho, não 

estando regulamentado nacionalmente. No mais, o aplicativo Uber serviu de modelo 

para o desenvolvimento de vários outros, como o 99Taxi e o Ifood, que adotam essa 

mesma dinâmica do trabalho sob demanda. 

Observa-se que três partes compõem essa nova relação, recordando-nos 

a terceirização. Temos um aplicativo que, acionado pelo cliente, “delega” o serviço ao 

prestador. Na terceirização, desponta como empregador a empresa terceirizante, mas 

pairam dúvidas se o aplicativo poderia assumir tal qualidade. Pode-se dizer que a 

“Uberização” é a evolução da “Terceirização”, decorrente das inovações tecnológicas, 

cabendo-nos a partir de agora estudar as suas consequências jurídicas. 

Não cabe qualquer comparativo entre o novo fenômeno e as cooperativas 

de táxi. As cooperativas de táxi foram criadas com o intuito de elevar o patamar 

remuneratório do taxista, condutor do veículo, cabendo à cooperativa meramente 

angariar corridas. 

As cooperativas desafiam regulamentação específica – lei no 5.764/71 – 

sendo o motorista da cooperativa livre para precificar sua corrida, não estando sujeito 

a qualquer ranqueamento ou meta. Os cooperados pagam um preço fixo a cooperativa, 

não interferindo esta no modo de operação do motorista, muito menos avaliando seus 

serviços. 
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A “Uberização” é fenômeno novo, que desafia um estudo e regulamentação, 

servindo de ponto de partida para configurar todos os prestadores que ofertam seus 

serviços e os prestam mediante o uso de aplicativo, na qualidade de motoristas ou 

entregadores, não importando, para a discussão, se assim o fazem por meio de 

veículo, moto, bicicleta, ou mesmo a pé. 

 

4.1 UBERIZAÇÃO – UM FENÔMENO SOCIAL 

 

 O aplicativo UBER nasceu do Vale do Silício, fruto da ideia de um 

americano e um canadense. Diante da dificuldade de se encontrar táxis disponíveis 

em algumas cidades americanas, surgiu a ideia do cliente, por meio de um único click, 

contratar um motorista para uma viagem singular. Fruto da GIG Economy2, o aplicativo 

foi criado dentro da lógica da economia colaborativa, objetivando-se por meio do uso 

da tecnologia maior obtenção de lucro sem qualquer vinculação ou responsabilidade 

social entre o aplicativo e o prestador.  Segundo Barbosa Júnior (2019) e Zippered 

(2019) 

 

O oferecimento dos serviços ocorre via aplicativos, os quais estabelecem e 
garantem um determinado padrão de qualidade, assim como seleciona e 
gerencia a mão de obra. Neste caso, a oferta e a demanda do prestador de 
serviços e do consumidor são identificadas pelo aplicativo, sendo o labor 
executado ante uma necessidade apresentada e seu pagamento realizado 
logo após a finalização do trabalho (BARBOSA JÚNIOR, 2019, p. 30). 

 Característica importante da economia gig é a prevalência de intermediários 
entre a pessoa que realiza o trabalho e o requerente do serviço ou cliente 
final, intermediários estes que aparecem em muitas formas desde grandes 
agências de trabalho temporário a plataformas e grupos do Facebook nos 
quais um usuário pode pagar a um vizinho para levar o lixo do jardim 
(ZIPPERED, 2019, p. 47). 

 

A economia GIG é conhecida como economia freelancer, sob demanda ou 

de “bicos”, representando o resultado da flexibilização do mercado de trabalho diante 

 
2O termo Gig é um jargão no mundo do Jazz, usado para definir um compromisso quando os músicos 

eram contratados para uma apresentação específica. Trazido para o campo laboral e econômico, 
também conhecida como freelance economy ou mesmo economia sob demanda, a Gig economy define 
as relações de trabalho entre trabalhadores temporários, sem vínculo empregatício – tais como 
freelancers e autônomos – com empresas que contratam esta mão de obra para a realização de 
serviços pontuais Fonte: https://ieadireito.jusbrasil.com.br/artigos/733130052/gig-economy-e-as-
novas-relacoes-de-trabalho. Acesso em 20 jan 2020. 

 



88 
 

da era digital, que favorece prestação de trabalhos temporários ou de curto prazo, 

além de profissionais autônomos, freelancers e serviços, como Uber e Airbnb. 

 A terminologia GIG deriva da precariedade e efemeridade dos serviços 

contratados. São serviços de curta duração, porém repetidos de forma sistêmica. A 

colaboração sugerida pela via econômica, supostamente, beneficia o prestador – que 

angaria um maior número de clientes –, o cliente – que contrata um serviço de 

qualidade a qualquer hora –, e o próprio aplicativo que, ao ofertar o serviço, lucra com 

a sua utilização. O discurso é que o negócio é bom para todos, colaborando para o 

desenvolvimento de um mundo melhor, e livra o mercado de formas ultrapassadas de 

trabalho. 

 Transparece três posições bem distintas na relação. O aplicativo que oferta 

o serviço. O cliente que contrata do serviço via aplicativo. O motorista que presta 

serviços ao cliente por meio do aplicativo. Assemelha-se à terceirização onde a 

empresa terceirizante loca a mão de obra ao tomador, formando-se, no entanto, o 

vínculo trabalhista entre o empregado e a empresa terceirizante. 

 Nessa atual dinâmica de trabalho cumpre-se investigar qual a natureza da 

relação jurídica havida entre o aplicativo e o prestador, e suas consequências jurídicas. 

Romita (2000) defendia que o Direito do Trabalho não pode subtrair-se à realidade, 

econômica, política e social, e o conteúdo da relação de trabalho não cessa de 

evolucionar sob pressão de fatores econômicos, valores históricos e culturais. Assim, 

o conceito de contrato de trabalho se desagrega e o influxo das transformações 

tecnológicas e do novo mundo produtivo exigem respostas diferentes. 

Gomes (1957), ainda no meio do século XX, teve a percepção do caráter 

evolucionista do Direito do Trabalho, dissertando: 

 

Os fatos novos não são percebidos imediatamente porque a imagem dos 
antigos grava-se na retentiva, inspirando conservantismo. Só mais tarde, 
quando entram num processo de evolução intensa, vêm a ser apreendidos, 
provocando divergências na sua interpretação. O atraso na compreensão 
acarreta a mora no comportamento. Os homens conduzem-se como se ainda 
vivessem na situação que passou. No comportamento social, a mora na 
percepção parece determinar a perpetuação da realidade transposta 
(GOMES, 1957, p. 154). 

 

A economia de GIG tem estruturado dois tipos de prestadores, aquele que 

é contrato por meio do aplicativo para prestar o serviço a um terceiro (trabalhador sob 

demanda) e o crowdwork, referindo-se às atividades ligadas a tarefas por meio de 

plataformas on-line, as quais põem em contato várias organizações e indivíduos com 
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outras organizações e indivíduos via Internet, possibilitando a aproximação entre 

consumidores e trabalhadores ao redor do globo. Nela existem a oferta e a demanda 

de produtos e serviços específicos para o atendimento de necessidade de clientes, os 

quais pagam pela execução das tarefas realizadas. 

A utilização do crowdwork e do trabalho sob demanda como forma de 

compra de trabalho humano é parte natural da evolução do mercado em um ambiente 

de quarta revolução digital, fábrica 4.0, smart factories, do surgimento da economia 

de compartilhamento de bens e serviços, da substituição da ideia de propriedade pela 

ideia de uso, do estilo de vida colaborativo que envolva a ideia de necessidade 

temporária, da fácil combinação entre oferta e demanda e da natural inserção das 

pessoas no mundo tecnológico. O Direito do Trabalho, enquanto ciência, deve 

acompanhar tal movimento social. No entanto adverte Zipperer (2019) 

 

De minha parte, tenho séria preocupação com este cenário jurídico e 
conjuntural, a começar pela hegemonia cibernética que, sem qualquer pudor, 
despreza o valor do trabalho humano. A Inteligência Artificial veio para se 
sobrepor à figura do homem, prejudicando-o naquilo que lhe é relevante: o 
emprego como fonte de subsistência. Creio que o avanço tecnológico deve 
ser conciliado com uma pauta de inclusão e dignidade ao ser humano, sob 
pena de nos tornarmos autofágicos (ZIPPERER, 2019, p. 20) 

 

 Rodriguez (2002) lembra, a propósito, que o princípio de proteção não 

constitui obstáculo às mudanças exigidas pelos tempos, pois a sua própria 

maleabilidade lhe permite manter a substância, mesmo que tudo o mais se mude.  

Importante contextualizarmos a prestação de serviços sob demanda dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

4.2 APLICATIVO: TOMADOR OU PRESTADOR DOS SERVIÇOS? 

   

Inicialmente, destaca-se que o aplicativo UBER fora escolhido como núcleo 

central do presente trabalho, uma vez que a empresa é pioneira na oferta de serviços 

sob demanda. No mais, a ideia prosperou para além do imaginado pelos criadores, 

faturando o aplicativo bilhões de dólares em pouco tempo e sendo responsável pela 

disseminação do trabalho sob demanda no mundo. Ressalta-se seu significado 

simbólico por meio da propagação internacional da expressão “economia Uber” ou 

simplesmente “Uberização” (ZIPPERER, 2019). Explica o autor 
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O negócio funciona da seguinte maneira: Os passageiros pagantes devem 
ter mais de 18 anos. Estes se registram no site fornecendo algumas 
informações pessoais e sobre o cartão de crédito. A corrida poderá ser 
chamada fazendo o download do aplicativo nos smartphones e fazendo o seu 
login. Não há a necessidade de informar o destino, mas normalmente isto é 
feito para que o Uber informe com antecedência o valor estimado do serviço. 
Assim que o pedido é recebido, a empresa localiza dentro do seu 
agrupamento de motoristas aqueles que estiverem mais próximos do local 
comunicado como de início da corrida e informa sobre o pedido. Neste 
momento, o motorista tem acesso ao nome do passageiro assim como sobre 
a sua avaliação prévia. Cada motorista tem 10 segundos para aceitar a 
viagem. Caso não responda, compreende-se que esteja indisponível e outro 
motorista é localizado. Assim que o motorista responde ao chamado, o Uber 
informa os passageiros também a localização do mesmo para que este 
acompanhe seu trajeto até o local de início da corrida. Neste momento, 
motorista e passageiro podem ser colocados em contato direto, caso 
desejem através do aplicativo, sem que seja divulgado o número do telefone 
de ambos (o que já não acontece no Cabify, por exemplo). Os motoristas não 
conhecem o destino até o embarque do passageiro. O trajeto é incorporado 
via aplicativo de GPS e sugere um trajeto que pode ser alterado acordo com 
a vontade do passageiro. Ao finalizar o trajeto, o motorista registra o fim da 
corrida no botão correspondente em seu smartphone e fica disponível para 
outras corridas (ZIPPERER, 2019, p. 77-78). 

   

O modelo do UBER é utilizado por vários outros aplicativos, tanto no plano 

nacional como no internacional, como o 99Taxi, o Cabify e o Ifood, sendo que nos 

interessa a dinâmica da prestação dos serviços pelo motorista/entregador: o cliente 

aciona o aplicativo, contratando determinando serviço, e este elege o prestador para 

executá-lo nos moldes de sua política de administração. Insista-se que é um modelo 

terceirizante de prestação de serviços, no qual o aplicativo oferece serviços, e não 

bens ou locação. Daí o estudo focar-se em trabalho “sob demanda”. 

A contratação da prestação de serviços por meio do aplicativo não se 

confunde com o crowdworking, forma típica de trabalho também da gig economy, no 

qual há uma oferta por site de execução de tarefas que envolvam a inteligência 

humana. No crowdworking o site solicitante estabelece as condições de contratação, 

além de avaliar as tarefas realizadas. 

 Os prestadores são contratados diretamente pelas plataformas, realizando 

tarefas específicas e de curta duração. Não há, no caso do crowdworking, a 

intermediação dos serviços de pessoa física que observamos no trabalho sob 

demanda, cujo serviço é prestado e avaliado por cliente estranho à relação aplicativo-

prestador dos serviços. 

Diante de tal problemática, imprescindível sabermos se o aplicativo é 

apenas uma empresa de fomento de tecnologia ou se também se caracteriza como 
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fornecedor de serviços de transporte de passageiros/bens, para se buscar a natureza 

jurídica da relação havida entre a pessoa física (motorista) e o aplicativo. 

O interessado em aderir às facilidades do aplicativo cadastra-se no site 

específico e é submetido à aceitação dos “TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DOS 

SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL”. O contrato firmado com o aderente, 

segundo a UBER, é de “parceria mercantil”. Sustenta a UBER que os usuários 

possuem ampla liberdade no exercício do trabalho, pois dirigem o seu próprio veículo, 

fazem seus próprios horários e podem trabalhar para outras empresas, além de 

poderem recusar corridas. 

A cláusula primeira do termo define os serviços que são oferecidos aos 

usuários/motoristas: 

Os Serviços integram uma plataforma de tecnologia que permite aos(às) 
Usuários(as) de aplicativos móveis ou sítios de Internet da Uber, fornecidos 
como parte dos Serviços (cada qual um “Aplicativo”), providenciar e 
programar Serviços de transporte e/ou logística e/ou compra de certos bens 
com terceiros provedores independentes desses Serviços, inclusive terceiros 
fornecedores independentes de transporte, terceiros fornecedores 
independentes de logística e terceiros fornecedores independentes de bens, 
mediante contrato com a Uber ou determinadas Afiliadas da Uber 
(“Prestadores Terceiros”). A menos que diversamente acordado pela Uber em 
contrato escrito em separado firmado com você, os Serviços são 
disponibilizados para seu uso pessoal e não comercial. VOCÊ RECONHECE 
QUE A UBER NÃO É FORNECEDORA DE BENS, NÃO PRESTA SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE OU LOGÍSTICA, NEM FUNCIONA COMO 
TRANSPORTADORA, E QUE TODOS ESSES SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE OU LOGÍSTICA SÃO PRESTADOS POR PRESTADORES 
TERCEIROS INDEPENDENTES QUE NÃO SÃO EMPREGADOS(AS) E 
NEM REPRESENTANTES DA UBER, NEM DE QUALQUER DE SUAS 
AFILIADAS (UBER, 2019, online). 

   

Nesse contexto, pelos termos da cláusula transcrita, é o aplicativo que 

oferece um serviço ao motorista, e este é qualificado como TOMADOR, já que paga 

para supostamente usar o aplicativo e angariar mais clientes. 

Reforçando as posições das partes “parceiras”, registra-se que o site 

outorga uma licença limitada ao usuário/motorista para acesso e uso do aplicativo 

segundo o disposto no TERMO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. Logo, 

a UBER se coloca como uma prestadora de serviços ao usuário/motorista do carro 

que é qualificado como tomador dos serviços da plataforma digital. A UBER prega que 

é ela que presta um serviço ao motorista, e não o contrário. 

Em que pese os termos da cláusula mencionada no sentido de que a UBER 

é empresa que explora plataforma tecnológica, não é essa a conclusão a que se chega 

ao se examinar, de forma acurada, a dinâmica dos serviços prestados. 
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Isso porque o Código Civil Brasileiro regulamenta o contrato de transporte 

de passageiros nos arts. 730 a 742. O art. 730 dispõe que:  "Pelo contrato de 

transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para 

outro, pessoas ou coisas". O transporte de passageiros é, portanto, um serviço de 

utilidade pública e está disponível aos consumidores. 

Note-se que esse é exatamente o contrato firmado entre o usuário e o 

aplicativo quando uma viagem é solicitada na plataforma. A UBER define o preço a 

ser cobrado e escolhe unilateralmente o condutor responsável e o veículo a ser 

utilizado, sendo, por conseguinte, a fornecedora do serviço de transporte. 

O interesse final da UBER não é a disponibilização da plataforma digital, e 

sim o recebimento do valor da corrida. Insista-se que o cliente contrata o serviço de 

transporte diretamente pelo aplicativo e este que disponibiliza o carro e o motorista. 

 Conclui-se que, se o serviço de transporte de passageiro fosse realmente 

prestado exclusivamente pelo motorista, os clientes pagariam o valor do serviço 

diretamente ao motorista, inclusive por meio de cartão de crédito. Em contrapartida, 

se a UBER fosse uma mera empresa de fomento de tecnologia, caberia ao motorista 

fazer o pagamento à empresa pelo uso do aplicativo, numa espécie de aluguel ou 

cessão de uso. Na realidade, é a UBER que presta o serviço de transporte de 

passageiros aos clientes, recebendo o pagamento destes e estabelecendo um 

repasse ao motorista, considerado "parceiro". 

A UBER, na modalidade atual, não existiria sem os motoristas na ponta do 

processo de prestação de serviços. Motorista e passageiro são elementos 

indispensáveis à realização do fim ao qual a empresa se propõe, pois é esta quem 

cadastra o motorista, fornece o aplicativo e precifica as corridas, qualificando-se como 

verdadeira empresa de transporte. 

Nesse trilhar de ideias, conclui-se que entre o aplicativo e o usuário do 

sistema (seja motorista, entregador ou cobrador, desde que preste serviço a cliente 

específico) há verdadeira relação de trabalho, não é o aplicativo que presta um serviço 

ao usuário e sim este que presta um serviço ao aplicativo. Agora, a natureza 

trabalhista ou civilista – na modalidade de prestação de serviços – dessa relação de 

trabalho dependerá da caraterização dos elementos típicos da relação de emprego, 

apontados no capítulo segundo. 

Para tanto, importante ressaltarmos a figura do usuário/prestador no 

contexto dessa relação. Insista-se que a figura em estudo não se confunde com as 

cooperativas de táxi. Isso porque a Lei n° 5.764/71 afirma que celebram contrato de 
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sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com 

bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, 

sem objetivo de lucro. 

A busca do lucro não faz parte da forma cooperada de trabalho, ao passo 

que a busca do lucro fomentada pelo capitalismo é que fez surgir a prestação de 

serviços coordenada pelos aplicativos, sendo essa finalidade inerente à nova 

dinâmica de se trabalhar. 

 

4.3 A FIGURA DO USUÁRIO (MOTORISTA) DO APLICATIVO: TOMADOR DE 

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS OU PRESTADOR DE SERVIÇOS? 

 

 Partindo-se da premissa de que o motorista, enquanto usuário do 

aplicativo, é quem presta um serviço a este, adotaremos, a partir de então, a 

terminologia “prestador”, fazendo referência à pessoa física que realiza as atividades 

contratadas pelo cliente, na maioria dos casos, serviços de transporte (corridas ou 

entregas). Registre-se que pelos Termos de Uso, a Uber trata o motorista como sendo 

“você”. 

Destaque-se que o relacionamento contratual estabelecido pelos Termos 

de Uso do Aplicativo é prioritariamente com a pessoa física. Logo, a relação de 

trabalho entre aplicativo e prestador é dotada de pessoalidade. No caso da UBER, o 

próprio aplicativo estabelece várias regras para que seja possível a adesão dos 

motoristas. Os Termos de Uso tentam criar uma nova categoria jurídica, prevendo que 

a relação estabelecida é de “contratantes independentes”, não se sujeitando à 

disciplina contratual, nem aos ditames civis nem empresariais e muito menos aos 

trabalhistas. 

Ao motorista é dada a autonomia para acessar o aplicativo quando quiser; 

escolher onde e por quanto tempo usará o aplicativo; aceitar, rejeitar ou ignorar uma 

solicitação de viagem; cobrar um preço por cada viagem prestada ao cliente por meio 

de serviço específico denominado “preço” – diga-se – totalmente administrado pela 

UBER. A autonomia do motorista é para cobrar o preço proposto pelo aplicativo, e não 

fixar o preço. Sob outro aspecto, Zipperer (2019) sintetiza as proibições destinadas ao 

prestador: 
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Entre as regras, estão: pode escolher o horário em que deseja se conectar à 
plataforma, porém, jamais deve ficar on-line no aplicativo sem estar 
disponível para iniciar a viagem e se locomover; proibição de ficar on-line na 
plataforma e ter uma taxa de aceitação menor do que a taxa referência da(s) 
cidade(s) na(s) qual(is) atua; proibição de aceitar viagens e ter uma taxa de 
cancelamento maior do que a taxa referência da(s) cidade(s) nas quais atua; 
proibição de criar perfis falsos ou duplicados; proibição de usar software, GPS 
ou qualquer outro método para tentar manipular ou criar viagens ou 
localização falsas; proibição de usar meios inapropriados para obter 
vantagens junto à plataforma;  proibição de tentar ganhar, de maneira 
indevida, promoções, indicações, códigos promocionais, preço de viagens, 
preço de ajustes de viagens, taxa de cancelamento, preço de viagens 
promocionais ou avaliações altas (ZIPPERER, 2019, p. 78). 

 

 Além das proibições apontadas pelo autor, a UBER reserva-se no direito 

de rescindir o contrato unilateralmente caso o usuário/prestador deixe de se qualificar 

para utilização dos serviços oferecidos, e ainda de suspender a conta do motorista, 

caso mantenha um balanço negativo por mais de uma semana. 

Em contraprestação, pela utilização dos serviços da UBER, o motorista 

paga à UBER uma taxa de serviço deduzida do preço estipulado (pelo próprio 

aplicativo) para cada viagem, sendo que a UBER reserva-se no direito de ajustar a 

forma como a taxa de serviço é calculada, a qualquer tempo e com base nas 

condições e fatores do mercado local. 

O motorista deve possuir veículo segundo as categorias, anos e modelos 

estabelecidos pelo próprio aplicativo e ainda deve arcar com todas as despesas do 

veículo. Ademais, o motorista deve observar o Código de Conduta da Comunidade 

Uber que, dentre outras diretrizes, estabelece a perda do acesso à conta nas 

seguintes situações: 

O que leva você a perder o direito de acesso à sua conta? Existe uma média 
mínima de avaliação em cada cidade. Isso acontece, porque existem 
diferenças culturais na forma como pessoas em diferentes cidades avaliam 
umas às outras. Nós o informaremos quando sua avaliação estiver chegando 
perto desse limite e você também receberá material com informações sobre 
como melhorar a qualidade que o ajudarão a se aperfeiçoar. Entretanto, se a 
sua avaliação média continuar caindo, você poderá perder o acesso à sua 
conta. 

O que leva você a perder o direito de acesso à sua conta? Cada cidade tem 
uma taxa máxima de cancelamento baseada na média das taxas de 
cancelamento dos motoristas naquela área. Nós o informaremos diversas 
vezes, se sua taxa de cancelamento for muito alta, ou se você estiver 
cancelando com mais frequência do que os demais motoristas de sua cidade, 
o que poderá levá-lo a ser desconectado temporariamente do aplicativo. Se 
a sua taxa de cancelamento continuar a exceder o limite máximo, você 
poderá perder o acesso à sua conta. 

O que leva você a perder o direito de acesso a sua conta? Se tomarmos 
conhecimento de qualquer desses comportamentos, entraremos em contato 
com você para investigar o que aconteceu. Dependendo da natureza da 
situação, poderemos suspender sua conta durante a investigação. Se a 
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situação for séria ou uma violação reincidente, ou se você se recusar a 
colaborar, você poderá perder o direito de acesso à Uber. Qualquer 
comportamento envolvendo violência, má conduta sexual, assédio, 
discriminação ou atividade ilegal durante o uso da Uber poderá resultar na 
perda imediata de sua conta. A Uber também desativará a conta de qualquer 
motorista que receba diversas ou sérias reclamações de má direção, direção 
insegura ou distração ao volante durante o uso do aplicativo (UBER, 2019, 
online). 

 

Associando-se as disposições do Termo de Uso com o Código de Conduta 

determinado pelo aplicativo, conclui-se que a manutenção da licença de uso dos 

serviços da plataforma depende da qualidade dos serviços do motorista, segundo o 

um padrão estipulado pela UBER. Logo, a UBER controla a qualidade do serviço do 

motorista, bem como seu desempenho, sendo o pagamento equivalente ao número 

de viagens aceitas pelo prestador.  Há uma correspondência ao número de viagens 

aceitas e realizadas com o valor da remuneração, porém não existe número mínimo 

de viagens a serem realizadas. 

 Sem dúvida, estamos diante de uma dinâmica de trabalho diferenciada e 

imposta pelas facilidades da tecnologia. Tal serviço de transporte não se confunde 

com os serviços de táxi, já que nestes, o próprio motorista impõe o preço da corrida e 

se, cooperativado, paga uma taxa de adesão/contribuição à cooperativa em valor fixo, 

que em troca lhe oferece serviços a título de lazer, saúde e empréstimos, dentre 

outros. No mais, a profissão de taxista está regulamentada na Lei no 12.468/2011. 

Dentre as vantagens deferidas ao condutor, identifica-se a liberdade de 

trabalhar quando quiser e a percepção de um patamar remuneratório diferenciado, já 

que os valores finais recebidos por cada viagem mensamente são superiores ao piso 

do motorista empregado e à remuneração do taxista cooperado. O núcleo de interesse 

do prestador seria de continuar trabalhando para a UBER sem controle de jornada, 

tendo em vista que assim pode garantir seu sustento ou fazer um dinheiro extra no 

final do mês (MARTINS, 2018). 

Ocorre que, como já dito anteriormente, há uma relação de trabalho lato 

sensu entre o prestador e o aplicativo. Para tanto, passa-se a analisar se os elementos 

caracterizadores da relação de emprego – relação de trabalho stricto sensu – estão 

impregnados nesse novo contrato independente e buscar solução jurídica no plano 

nacional para a situações similares. 

 



96 
 

4.4 TRABALHO SOB DEMANDA E A RELAÇÃO DE EMPREGO PREVISTA NA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

   

Os requisitos da relação empregatícia estão definidos na Consolidação das 

Leis do Trabalho, em especial nos artigos 2º e 3º, quando a lei caracteriza as figuras 

do empregado e empregador. Dispõe o artigo 2º que se considera empregador a 

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

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Já o artigo 3º considera 

empregado, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

Segundo as definições já sedimentadas no capítulo anterior, temos que a 

relação de emprego é dotada da conjugação de cinco requisitos específicos: 

pessoalidade, onerosidade, subordinação e não-eventualidade. Passemos a análise 

de cada requisito dentro da relação aplicativo e prestador/usuário, considerando-se o 

trabalho sob demanda do cliente. 

 

4.4.1 Trabalho exercido por pessoa física e com pessoalidade 

  

Ao acessar a página do site da Uber, o prestador interessado em dirigir 

cadastra seus dados pessoais e cria senha específica para login no aplicativo. No 

mesmo ato, o contratante autoriza a comunicação via e-mail e telefone pessoal. Diante 

da sistemática, tem-se que o acesso ao sistema dá-se de forma pessoal, segundo a 

senha cadastrada. 

O motorista não pode se fazer substituir por outro na condução do veículo, 

uma vez que a empresa envia ao usuário solicitante do serviço de transporte dados 

sobre o veículo e o condutor, com o nome e a sua foto, havendo inclusive a 

recomendação de que o cliente verifique a foto para constatar se realmente se trata 

do motorista indicado. 

O fato de um veículo poder ser compartilhado com vários motoristas não 

lhes tira a condição personalíssima na prestação dos serviços, uma vez que o veículo 

registrado por cada motorista em sua conta é apenas uma ferramenta de trabalho, 

que não tem o condão de impedir o reconhecimento do vínculo de emprego, pois se 

trata simplesmente do modo como a empresa organiza a prestação dos serviços, 

estando cada prestador cadastrado de forma pessoal, com login e senha própria, cada 
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um recebendo o repasse do seu valor, sendo avaliado pelos clientes, sujeito cada um 

a advertência e descredenciamento, havendo vínculo personalíssimo da empresa com 

cada motorista que utiliza sua plataforma para o serviço de transporte ofertado pela 

companhia. 

Estamos sem dúvida diante de um serviço prestado à empresa de 

transporte por pessoa física e com pessoalidade, já que o condutor cadastrado não 

pode ser substituído, sendo inclusive avaliado pelo cliente em razão da qualidade da 

viagem. Diante desta característica específica, conclui-se pela existência de relação 

de emprego. 

 

4.4.2 Da não-eventualidade 

 

O trabalho exercido pelo prestador, muito embora fracionado no tempo, 

qualifica-se como não-eventual. Muito embora o condutor tenha liberdade para 

acessar o aplicativo quando quiser, tem-se que seus pagamentos dependem 

diretamente do número de viagens realizadas e que a conta pessoal do motorista pode 

ser cancelada caso tenha um balanço negativo durante a semana. 

Desta feita, o aplicativo incentiva os contratantes a permanecerem on-line, 

bem como a recusar número mínimo de corridas. Nessa dinâmica, os motoristas 

laboram quase todos os dias, seguindo um padrão semanal. Como resultado de uma 

pesquisa etnográfica realizada, concluiu Carelli (2017) 

 

Quanto ao tempo de trabalho, verificou o pesquisador que, apesar de 
entrevistados, ou seja, 37,5% dos motoristas terem informado que detêm 
fonte de renda, somente 7,5% trabalham na Uber até 25 horas (limite do 
parcial à época da pesquisa de Rodrigo Carelli). Assim, constatou que 
realizam quantidade de horas semanais que os colocariam na posição de a 
tempo integral, e não a tempo parcial, como a Uber divulga. Na sequência, 
verificou que 70% dos trabalhadores ultrapassam a duração normal de 
trabalho de 44 horas e mais de um terço dos trabalhadores realizam módulos 
de trabalho exaustivos, com mais de 61 horas semanais podendo até 
ultrapassar 90 horas (CARELLI, 2017, p. 132). 

 

A realidade mostra que os condutores que laboram via aplicativo 

estabelecem uma logística de trabalho diário de oito a dez horas por dia, pelo menos 

cinco vezes na semana. O fracionamento da prestação de serviços durante lapsos 

temporais não descaracteriza o contrato de emprego, uma vez a própria Consolidação 
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das Leis do Trabalho já regulamentou a questão do trabalho intermitente. Para Martins 

(2018) 

 

O motorista da UBER, por exemplo, é um trabalhador, em sua essência, 
intermitente. Ou seja, ele não trabalha de forma contínua, com jornada 
engessada e pré-definida. Por outro, lado há que se verificar uma grande 
diferença. O trabalhador intermitente, sob os moldes atuais, é CONVOCADO 
pelo empregador. Só há prestação de serviço quando o seu patrão lhe 
convoca com tantos dias de antecedência. Isso não ocorre com o motorista 
da UBER. Ele trabalha para a sociedade empresária quando ele quer, não 
quando a mesma o convoca. Entretanto, mesmo no momento em que ele 
está on-line, ele tem a opção de recusar corridas, o que, nesse ponto, se 
assemelha com o intermitente por convocação. Outro ponto semelhante é 
que, quando fica inativo da plataforma por muito tempo, seu vínculo com a 
sociedade é cortado (é cancelado seu cadastro no aplicativo). O mesmo 
ocorre com o intermitente por convocação que, após 1 ano sem convocado 
pelo empregador, seu contrato considerado rescindido de pleno direito 
(MARTINS, 2018, p. 104). 

 

Insista-se que o fato de o prestador não ter obrigação de ficar on-line por 

períodos determinados não retira o caráter de habitualidade na prestação de serviços, 

já que o próprio aplicativo demanda uma produção semanal. No mais, o labor via 

aplicativo equipara-se a um trabalho por produção, sendo a contraprestação do 

motorista diretamente relacionada ao número de viagens realizadas. 

Muito embora a Uber sustente que a prestação do serviço tenha 

característica de renda complementar para o motorista (CARELLI, 2018), o trabalho 

por meio de aplicativo surge como uma solução para o desemprego estrutural que 

assola grande parte de profissionais qualificados. O uso do aplicativo passa a ser a 

principal fonte de renda do contratante, essencial para a sobrevivência deste e de sua 

família. Pontua Gavras (2019) 

Dados divulgados em abril de 2019 mostraram que no Brasil os aplicativos 
de intermediação de serviços já são o “maior empregador” do país. Segundo 
dados, cerca de 3,8 milhões de trabalhadores utilizam plataformas de 
intermediação de trabalho como fonte de renda. Reunidos em uma mesma 
folha de pagamento, esta seria 35 vezes maior do que a dos Correios, maior 
empregador nacional com 109 mil empregados. Estes trabalhadores 
totalizam cerca de 17% do total de autônomos no Brasil (GAVRAS, 2019, 
online). 

  Desta feita, a prestação de serviços não-eventual é regra pelo motorista 

cadastrado no aplicativo, sem olvidar que pela teoria dos fins do empreendimento, o 

condutar executa atividades essenciais à atividade econômica explorada pelo 

aplicativo (transporte de passageiros/bens), não sobrevivendo este sem a existência 

do condutor cadastrado. 
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Em termos trabalhistas, o trabalhador vinculado a aplicativo que presta 

serviços a terceiros, atende ao requisito da não-eventualidade, podendo ser 

enquadrado, segundo a legislação nacional, como verdadeiro empregado. 

 

4.4.3 Da subordinação jurídica disruptiva 

 
Talvez um dos requisitos mais controvertidos quando se fala em vínculo de 

emprego entre o prestador do serviço e o aplicativo seja a subordinação. Isso porque, 

no caso da Uber, os Termos de Uso da plataforma deixam bem claro que o aplicativo 

não possui qualquer ingerência sobre o trabalho do motorista, sendo este livre para 

prestar serviços quando e como quiser. Ocorre que a legislação trabalhista já 

percebeu essa dinâmica de trabalho, admitindo o controle do prestador por meio de 

instrumentos tecnológicos. 

Surge então um novo tipo de empregador, a nuvem. No discurso de Leme, 

Rodrigues e Chaves Júnior (2019, p. 90), “a Uber faz controle por programação neo-

fordista, trocando a máquina pela nuvem. Os motoristas fazem parte da engrenagem, 

por uma espécie de esteira digital”. 

O modelo disciplinar adotado nas relações de trabalho vem sendo, em 

alguns setores, substituído pelo modelo do "controle", conforme preconizado, na 

redação de 2011, do parágrafo único do art. 6º da CLT, verbis: "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". 

Na mesma direção, a respeito desses novos modelos de trabalho na era 

cibernética, o Relatório Conclusivo do Grupo de Estudos "GE UBER", do Ministério 

Público do Trabalho, atestou: 

No novo regime, a organização do trabalho - e consequentemente o seu 

controle – apresenta-se de forma diferente: é a programação por comandos. 
Restitui-se ao trabalhador certa esfera de autonomia na realização da 
prestação. Esta é a direção por objetivos. A partir da programação, da 
estipulação de regras e comandos preordenados e mutáveis pelo seu 
programador, ao trabalhador é incumbida a capacidade de reagir em tempo 
real aos sinais que lhe são emitidos para realizar os objetivos assinalados 
pelo programa. Os trabalhadores, nesse novo modelo, devem estar 
mobilizados e disponíveis à realização dos objetivos que lhe são 
consignados. (…) A ideia é da mobilização total: os trabalhadores devem 
estar disponíveis a todo momento. Essa mobilização, diferentemente do 
fordismo-taylorismo, visa dominar não o corpo dos trabalhadores, mas seus 
espíritos, cedendo a obediência mecânica em prol da busca pelos 
trabalhadores do atingimento dos objetivos traçados pela empresa, a partir 
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da esfera de autonomia concedida, que implica que o trabalhador seja 
sempre transparente aos olhos do empregador, que a todo momento tem o 
poder de mensurar e avaliar seu funcionamento. (OITAVEN; CARELLI; 
CASAGRANDE, 2018, p. 28-34). 

 

Extrai-se que o trabalho do condutor é totalmente controlado pela empresa 

de aplicativo e transporte. Não é pelo fato de trabalhar externamente, de forma remota, 

em contato com a empresa somente pelo aplicativo ou por meios telemáticos 

(mensagens e e-mails) que o motorista deixa de ser controlado pela Companhia. 

As modalidades tradicionais de controle, fora do ambiente da empresa e 

que utiliza a tecnologia como ferramenta para a prestação de serviços, sofreram 

alterações, tornando-se complexas ou fluidas. Não é pelo fato de trabalhar 

externamente que o motorista deixa de ser controlado pela Companhia, pois esta 

detém os relatórios de login e logout, bem como das horas trabalhadas. 

O motorista fica submisso às regras sobre o modo de como deve 

desenvolver a prestação dos serviços, estando sujeito a controles contínuos. A 

empresa sabe quando e por quanto tempo fica desconectado, sabendo e controlando 

quando está conectado ao aplicativo, o trajeto feito em cada viagem; controla também 

o motorista por meio do contato com os clientes (usuários), aplicando sanções 

disciplinares caso incida em comportamentos que a Uber julgue inadequados; 

estabelece o padrão dos veículos, recomenda modos de tratamento e vestimentas 

etc. 

Surge então um novo conceito de subordinação: subordinação disruptiva. 

"Disrupção" quer dizer "interrupção normal de um processo", ou quebra de padrões 

no tocante ao modelo das relações de trabalho e do modo de como as pessoas 

interagem com as empresas. Nessa modalidade, as tarefas realizadas pelo 

trabalhador são efêmeras e de curta duração, porém monitoradas pela plataforma 

digital. Não se faz mais necessária a ordem direta ou a inclusão do trabalhador nos 

fins do empreendimento, nem a identificação precisa do empregador. A subordinação 

disruptiva pressupõe o simples aceite pelo prestador para realizar serviços repetidos 

mais fracionados no tempo, conforme oferta e condições impostas pelo aplicativo. 

Gonçalves (2017) ressalta que 

 

A partir do início do século XXI presenciamos o surgimento de um fenômeno 
novo, a uberização que, muito embora ainda se encontre em nichos 
específicos do mercado, tem potencial de se generalizar para todos os 
setores da atividade econômica. A empresa Uber empresta seu nome ao 
fenômeno por se tratar do arquétipo desse atual modelo firmado na tentativa 
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de autonomização dos contratos de trabalho e na utilização de inovações 
disruptivas nas formas de produção. O disruptivo é a criação destruidora na 
acepção cunhada pelo economista austríaco Joseph Schumpeter. As 
tecnologias com potencial disruptivo abrem um campo extraordinário de 
acumulação de capital ao provocarem o naufrágio dos concorrentes que, a 
partir do estabelecimento de um novo padrão tecnológico provocam a 
obsolescência dos demais concorrentes. Tais tecnologias estabelecem outra 
formulação para a extração de valor do trabalho. Avanço tecnológico e 
otimização do processo de extração de valor são, portanto, duas de suas 
características importantes, conquanto não únicas (GONÇALVES, 2017, p. 
72). 

 

O modelo tradicional do trabalho na fábrica, presencial, da folha ou registro 

de ponto, foi quebrado pelas novas dinâmicas trazidas pela tecnologia, devendo o 

direito e seus operadores se adaptarem para uma nova hermenêutica. Neste sentido, 

as lições de Gaia (2019) 

 

A alteração nas formas de prestação de serviços por meio verbis de 
implantação de novas tecnologias representa o que se denomina de 
"inovações disruptivas". O termo "disrupção" foi cunhado por Joseph L. 
Bower e Clayton M. Christensen e representa a transformação ou mesmo a 
ruptura na forma tradicional de produção de um bem ou realização de uma 
atividade, em razão do emprego da tecnologia. O estímulo ao 
desenvolvimento de modelos de negócios disruptivos é decorrente tanto de 
fatores externos, como a crise financeira e a ampliação do número de 
desempregados, quanto fatores internos da própria sociedade, como a 
acumulação de bens de baixa utilização e os avanços de novas tecnologias 
(GAIA, 2019, p. 217). 

 

O conceito de "subordinação disruptiva" como característica do trabalho 

realizado a partir do uso de aplicativos e plataformas digitais fora desenvolvido por 

Gaia (2019) 

 

A subordinação jurídica disruptiva, portanto, é o liame jurídico, oriundo do uso 
de aparatos tecnológicos no processo produtivo, que vincula o empregado ao 
empregador, por meio do qual este, em razão da dependência funcional do 
uso da força de trabalho para o desenvolvimento da atividade produtiva, 
exerce a gestão, o controle e o poder disciplinar sobre a força de trabalho 
contratada". E Completa: "É disruptiva porque rompe com as construções 
tradicionais apresentadas para o conceito de subordinação jurídica, ora 
vinculado apenas aos aspectos subjetivos da relação entre empregado e 
empregador ora associado apenas aos aspectos objetivas da atividade 
desenvolvida (GAIA, 2019, p. 280). 

 

Na mesma direção, destaca-se mais uma vez o Relatório Conclusivo do 

Grupo de Estudos "GE UBER", do Ministério Público do Trabalho, constando ali que: 
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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. Também é essencial na direção por objetivos o crescimento da 
influência da empresa na vida pessoal do trabalhador. É próprio do trabalho 
assalariado a reificação da pessoa que é, ao mesmo tempo, objeto e sujeito 
do contrato de trabalho, sendo que, de maneira recíproca, é reconhecida sua 
condição de pessoa. A desestabilização dos quadros espaços-temporais de 
execução do trabalho e a autonomia programada conduzem não a uma 
redução, mas a um aumento do engajamento da pessoa do trabalhador. 
Assim, o controle por programação ou comandos (ou por algoritmo) é a faceta 
moderna da organização do trabalho. Passa-se da ficção do trabalhador-
mercadoria para a ficção do trabalhador-livre, em aliança neofeudal com a 
empresa (OITAVEN; CARELLI; CASAGRANDE, 2018, p. 28/29). 

 

O próprio conteúdo dos "TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DOS 

SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL" traz elementos que caracterizam o 

controle exercido pela UBER sobre o trabalho que é desempenhado pelo condutor, no 

tocante às viagens e sua localização: 

 

2.8. Serviços Baseados em Localização. O(A) Cliente reconhece e concorda 
que todas as informações de geolocalização do(a) Motorista devem ser 
fornecidas aos Serviços da Uber através de um Dispositivo para a prestação 
dos Serviços de Transporte. O(A) Cliente reconhece e concorda, e deverá 
informar e obter o consentimento de cada Motorista (quando aplicável), que: 
(a) As informações de geolocalização do(a) Motorista serão monitoradas e 
acompanhadas pelos Serviços da Uber quando o(a) Motorista estiver 
conectado(a) ao Aplicativo de Motorista e disponível para receber 
solicitações de Serviços de Transporte, ou quando o(a) Motorista estiver 
prestando Serviços de Transporte; e (b) a localização aproximada do Veículo 
de Motorista será exibida para o (a) Usuário(a) antes e durante a prestação 
de Serviços de Transporte para esse(a) Usuário(a). Além disso, a Uber pode 
monitorar, acompanhar e compartilhar as informações de geolocalização 
do(a) Motorista obtidas pelo Aplicativo de Motorista e pelo Dispositivo por 
razões de segurança, técnicas, de marketing e comerciais, inclusive para 
disponibilizar e aprimorar produtos e serviços da Uber (UBER, 2019, online). 

 

  Nesse sentido, o monitoramento do motorista é realizado por meio de 

GPS. Acredita-se de fato que a tecnologia impõe um novo tipo de subordinação sendo, 

ao nosso ver, ainda pior que a fiscalização da fábrica que se dava por meio de 
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superiores hierárquicos, controle de jornada e câmeras de monitoramento, vez que o 

empregado, ao “bater o ponto de saída”, o empregador não tinha qualquer ingerência 

em sua vida. 

Na era tecnológica, observa-se que o trabalhador, em que pese “não estar 

sujeito ao ponto de entrada e saída”, é monitorado vinte e quatro horas por dia, 

sabendo o aplicativo sua exata localização, bem como as horas efetivamente 

laboradas, e sendo sua remuneração calculada com base no aceite de viagens que 

somente realiza se estiver “on-line”, tendo a obrigação de produção, sob pena de 

encerramento da conta, ou seja: 

 

Merece destaque o fato de empresas como a Uber adotar o monitoramento 
dos trabalhadores, incentivo para estes aceitarem todas as corridas e o maior 
tempo possível trabalhando, além de submissão dos obreiros avaliação dos 
clientes, com risco de desligamento do sistema em caso de insuficiência de 
resultados, restando claro, por conseguinte, a presença de elementos da 
existência de subordinação jurídica e de um pacto empregatício. Pelo 
exposto, e tendo também como norte o fato de os trabalhadores inseri- dos 
na gig economy laborarem de forma remota via meios telemáticos, sendo, 
por conseguinte, teletrabalhadores, constatamos a necessidade de enxergar 
a realidade daqueles sob novos ângulos, os quais possam permitir a efetiva 
proteção dos obreiros dentro de um padrão mínimo de razoabilidade, 
trazendo, assim, equilíbrio para as relações firmadas neste campo da nova 
economia (BARBOSA JÚNIOR, 2019, p. 124-125). 

 

 Questão relevante no quesito subordinação é a liberdade/autonomia de o 

motorista acessar a plataforma quando quiser e a disponibilidade para aceitar ou 

recusar viagens. Tal problemática já foi enfrentada pela legislação trabalhada, 

disciplinando a Consolidação das Leis do Trabalho – artigo 443, parágrafo§ 3o –  que 

o trabalhador intermitente pode recusar a Convocação, podendo passar meses sem 

laborar sem que isso desconfigure o vínculo de emprego. 

No mais, a lei dispõe expressamente que o período de inatividade não será 

considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar 

serviços a outros contratantes (artigo 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho). 

No caso do prestador de serviços sob demanda, sua condição ainda é pior, já que tem 

que apresentar produção semanal, sob pena de bloqueio da conta. 

A autonomia que se observa no trabalho sob demanda é somente a 

questão de ausência de controle de jornada do motorista de forma direta, uma vez 

que há o controle da produção semanal pelo número de viagens realizadas. Assim, o 

motorista acaba estipulando uma meta pessoal e cria sua dinâmica de trabalho, mas 
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sempre com o objetivo de certa produção dentro do núcleo semanal. É um aspecto 

que pode ser bom ou ruim. Pode ser bom se o motorista tiver o autocontrole de laborar 

números de horas compatíveis com a saúde do trabalhador. Pode ser péssimo caso 

o motorista imponha uma pressão em si mesmo e acabar laborando jornadas 

extenuantes e que minam seu convívio social. Daí caber ao Direito do Trabalho balizar 

e regulamentar essas situações específicas. 

No entanto, a autonomia acima descrita, em que pese ser traço 

diferenciador da dinâmica de trabalho imposta pelo uso da tecnologia, não afasta a 

subordinação que sempre fundamentou a relação empregatícia, seja na sua acepção 

estrutural ou disruptiva. Logo, presente está também o quesito da subordinação na 

prestação de serviços sob demanda. 

Sendo a maioria desses aplicativos empresas que oferecem serviços de 

transportes, muito embora conste no objeto social atividades diversas, o prestador 

sempre estará inserido nas atividades finalísticas da empresa, contribuindo para o seu 

ganho de capital. Não há como ser reconhecida a natureza jurídica de empresa de 

fomento de tecnologia onde tanto o prestador dos serviços, quanto o cliente são 

usuários, ou seja, tanto aquele que dirige como aquele que contrata o serviço 

mediante o aplicativo de fato utilizam o recurso tecnológico, mas em posições bem 

distintas. Ademais, atente-se que o prestador não pode ser equiparado ao cliente 

como mero usuário da plataforma digital. O condutor é monitorado e orientado pela 

plataforma digital, não sendo mero “usuário” desta. 

O novo conceito de subordinação vem sendo assimilado pela 

jurisprudência pátria: 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS OU 
CONTRATO DE EMPREGO. TRAÇO DISTINTIVO. SUBORDINAÇÃO. A 
subordinação, como um dos elementos fático-jurídicos da relação 
empregatícia, é, simultaneamente, um estado e uma relação. Subordinação 
é a sujeição, é a dependência que alguém se encontra frente a outrem. Estar 
subordinado é dizer que uma pessoa física se encontra sob ordens, que 
podem ser explícitas ou implícitas, rígidas ou maleáveis, constantes ou 
esporádicas, em ato ou em potência. Na sociedade pós-moderna, vale dizer, 
na sociedade "info-info" (expressão de Chiarelli), baseada na informação e 
na informática, a subordinação não é mais a mesma de tempos atrás, o que 
inclusive viabilizou o surgimento do info-proletário (expressão de Ricardo 
Antunes). Do plano subjetivo - corpo a corpo ou boca/ouvido - típica do 
taylorismo/fordismo, ela passou para a esfera objetiva, projetada e 
derramada sobre o núcleo empresarial. A empresa moderna livrou-se da sua 
represa; nem tanto das suas presas. Mudaram-se os métodos, não a sujeição, 
que trespassa o próprio trabalho, nem tanto no seu modo de fazer, mas no 
seu resultado. O controle deixou de ser realizado diretamente por ela ou por 
prepostos. Passou a ser exercido pelas suas sombras; pelas suas sobras - 
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em células de produção. A subordinação objetiva aproxima-se muito da não 
eventualidade: não importa a expressão temporal nem a exteriorização dos 
comandos. No fundo e em essência, o que vale mesmo é a inserção objetiva 
do trabalhador no núcleo, no foco, na essência da atividade empresarial. 
Nesse aspecto, diria até que para a identificação da subordinação se agregou 
uma novidade: núcleo produtivo, isto é, atividade matricial da empresa, que 
o Ministro Maurício Godinho Delgado denominou de subordinação estrutural 
e o Desembargador José Eduardo Resende Chaves Junior de subordinação 
reticular, não se esquecendo que, lá trás, na década de setenta, o Professor 
Romita já a identificara e a denominara de subordinação objetiva. A empresa 
moderna, por assim dizer, se subdivide em atividades centrais e periféricas. 
Nisso ela copia a própria sociedade pós-moderna, de quem é, 
simultaneamente, mãe e filha. Neste início de século, tudo tem um núcleo e 
uma periferia: cidadãos que estão no núcleo e que estão na periferia. 
Cidadãos incluídos e excluídos. Sob essa ótica de inserção objetiva, que se 
me afigura alargante (não alarmante), eis que amplia o conceito clássico da 
subordinação, o alimpamento dos pressupostos do contrato de emprego 
torna fácil a identificação do tipo justrabalhista. Com ou sem as marcas, as 
marchas e as manchas do comando tradicional, os trabalhadores inseridos 
na estrutura nuclear de produção são empregados. Na zona grise, em meio 
ao "fog" jurídico, que cerca os casos limítrofes, esse critério permite uma 
interpretação teleológica desaguadora na configuração do vínculo 
empregatício. Entendimento contrário, data venia, permite que a empresa 
deixe de atender a sua função social, passando, em algumas situações, a ser 
uma empresa fantasma - atinge seus objetivos sem empregados. Da mesma 
forma que o tempo não apaga as características da não eventualidade; a 
ausência de comandos não esconde a dependência, ou, se se quiser, a 
subordinação, que, modernamente, face à empresa flexível, adquire, 
paralelamente, cada dia mais, os contornos mistos da clássica dependência 
econômica. Ora, a empresa Reclamada existe para obter lucro por meio da 
venda de seu produto. Por isso, independentemente de se submeter ou não 
a ordens, horários e controle da Reclamada, o trabalho da Reclamante esteve 
intrinsecamente ligado à atividade da empresa, como uma condição sine qua 
non para o sucesso do empreendimento (TRT da 3.ª Região; PJe: 0011656-
68.2016.5.03.0103 (RO); Disponibilização: 17/10/2019; Órgão Julgador: 
Primeira Turma; Relator: Luiz Otavio Linhares Renault). 

 

Em arremate, no serviço prestado sob demanda, no qual o aplicativo na 

verdade contrata o prestador diante da necessidade de cliente específico, qualifica-se 

como trabalho subordinado, uma vez que o aplicativo coordena, fiscaliza e remunera 

aquele segundo sua conveniência. Evidenciam-se dois contratos diversos, um de 

natureza trabalhista, existente entre o aplicativo e o motorista, e outro de natureza 

cível, firmado entre o cliente e o aplicativo que oferta serviços de transporte. 

Registre-se que se o motorista ou até mesmo a entrega não for efetuada 

no prazo estipulado, o cliente reclama diretamente ao aplicativo que garante a 

qualidade do serviço, incidindo assim a responsabilidade civil nos termos do artigo 

737 do Código Civil que prevê que o transportador está sujeito aos horários e 

itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força 

maior. 
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Todo o risco da atividade econômica é assumido pelo aplicativo, que possui 

capacidade econômica para indenizar o cliente lesado. A responsabilidade civil dessa 

forma pensada vem solidificar o entendimento de que o prestador é hipossuficiente, 

vinculando-se de forma subordinada ao aplicativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo 

compartilha tal entendimento, esboçado na seguinte ementa, datada de 31/01/2020: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 
Transporte de passageiros por aplicativo (Uber) – Acidente ocorrido durante 
a corrida - Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por 
ilegitimidade passiva – Insurgência do autor – Cabimento – Empresa de 
tecnologia responsável pela intermediação de passageiros e motoristas que 
integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte – Nexo funcional 
entre a intermediação realizada e o contrato de transporte, executado por 
motorista cadastrado no aplicativo, de forma que a sorte de um dos negócios 
jurídicos reflita no outro – Responsabilidade objetiva e solidária da ré – 
Precedentes do E. TJSP - Hipótese em que o passageiro do veículo sofreu 
lesões graves decorrentes da colisão do automóvel com um muro – 
Existência de nexo causal – Ausência de excludentes de responsabilidade - 
Necessidade de restituição dos valores gastos pelo autor com a compra de 
remédios – Danos morais configurados – Consequências do evento danoso 
e abalo psicológico sofrido pelo passageiro que extrapolam meros dissabores 
ordinários – Indenização fixada em R$ 20.000,00 – Valor razoável e 
adequado aos fins colimados – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação 
Cível 1003697-74.2019.8.26.0348; Relator (a): Renato Rangel Desinano; 
Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5ª Vara Cível; 
Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020) 

 

Se existe tal percepção no juízo cível, mais uma sustentação para que o 

direito do trabalho capte a nova ideia de subordinação, estendendo sua proteção aos 

prestadores que laboram mediante o uso de aplicativo. 

4.4.4 Da onerosidade 

 

O requisito da onerosidade também se encontra presente na relação entre 

aplicativo e prestador. O prestador recebe como pagamento os preços das viagens 

realizadas, segundo os critérios determinados na cláusula sete dos "TERMOS E 

CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL": 

 

7. Cálculo do Preço e Pagamento. Você tem o direito de cobrar um preço por 
cada Viagem prestada aos(às) Usuários(as) que forem realizadas através 
dos nossos Serviços (“Preço”), sendo que tal Preço é calculado com base na 
soma das seguintes parcelas: a) Preço Variável dos Serviços de Transporte: 
um preço base acrescido da distância e/ou quantidade de tempo (ou 
conforme exigido pela legislação aplicável), sendo que a distância e/ou a 
quantidade de tempo poderão ser pré-determinados em certas situações, tal 
como 3 para viagens com preço fixo ou preço mínimo, ou estimadas no caso 
de informações de GPS para essa viagem não estarem disponíveis. b) 
Parcela Fixa dos Serviços de Transporte. (...) O Pagamento do Usuário é o 
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único pagamento que será feito à Você por um Usuário por uma Viagem 
específica. Ao aceitar uma Viagem, Você declara sua concordância em 
cobrar do Usuário o valor recomendado por nós como seu agente. (...) O 
Preço e os Pedágios aplicáveis serão transferidos à Você pelo menos 
semanalmente.   (...) 7.4. Pagamentos. A Taxa de Serviço que Você deve à 
Uber pelo Serviço de Transporte prestado por Você, e quaisquer outros 
valores devidos à Uber (por ex.: reembolso por serviços optativos), deverão 
ser pagas à Uber mediante compensação e dedução pela própria Uber dos 
pagamentos realizados via cartão de crédito ou outro método de pagamento 
eletrônico, pelas Viagens realizadas por você ou seus(suas) motoristas 
(conforme aplicável). 

 

O negócio funciona da seguinte forma: o cliente solicita a corrida por meio 

do aplicativo e a UBER determina o preço da corrida segundo a distância e o tempo. 

O cliente efetua o pagamento do valor diretamente ao aplicativo, por meio do cadastro 

do cartão de crédito, que “repassa” os valores das viagens realizadas na semana, 

depois de descontada a taxa de serviço, definida pela Uber como: 

 

7.7. Taxa de Serviço. Em contraprestação pela utilização dos Serviços da 
Uber, Você concorda em pagar à Uber uma taxa de serviço (“Taxa de 
Serviço”) por Viagem. Para cada Viagem, a Taxa de Serviço será equivalente 
ao Pagamento do Usuário (como definido na cláusula 7.2), subtraindo: (a) o 
Preço; (b) os Pedágios; (c) quaisquer outras taxas retidas pela Uber (por 
exemplo, a parcela fixa); e (d) impostos e cobranças aplicáveis. Salvo se as 
regulamentações aplicáveis ao Território do(a) Cliente exijam o contrário, os 
impostos serão calculados e cobrados sobre o Preço, excluindo a Parcela 
Fixa. A UBER RESERVA O DIREITO DE AJUSTAR A FORMA COMO A TAXA 
DE SERVIÇO É CALCULADA E A PARCELA FIXA A QUALQUER TEMPO, A 
CRITÉRIO EXCLUSIVO DA UBER, COM BASE NAS CONDIÇÕES E 
FATORES DO MERCADO LOCAL. A UBER FORNECERÁ UM AVISO À 
VOCÊ NA OCORRÊNCIA DE TAL MUDANÇA. A UTILIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DA UBER APÓS QUALQUER MUDANÇA NO CÁLCULO DA 
TAXA DE SERVIÇOS OU DA PARCELA FIXA SERÁ INTERPRETADA COMO 
CONCORDÂNCIA POR SUA PARTE EM RELAÇÃO A TAL MUDANÇA. 
PARA QUE NÃO RESTE DÚVIDA, TAL COMO PREVISTO NESTA 
CLÁUSULA 7.7, SEM PREJUÍZO DO FATO DE QUE A UBER RECEBERÁ O 
PREÇO, A UBER FARÁ JUS APENAS À TAXA DE SERVIÇO E À PARCELA 
FIXA. 

 

 Os mesmos critérios utilizados para a precificação da viagem (distância e 

tempo), também são utilizados para a fixação do valor da taxa de serviços, que é um 

montante variável e outro fixo. O motorista controla suas viagens semanais e expede 

uma nota fiscal, tendo como beneficiária a UBER, que recebe valores pelos serviços 

de intermediação. Em resumo, a UBER fixa o valor da viagem, bem com o valor da 

taxa de serviços, sem qualquer ingerência do condutor, sendo este devedor do 

aplicativo pelos serviços de intermediação. 
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Ao final do mês (padrão laboral considerado pela legislação trabalhista), o 

prestador consegue auferir um padrão remuneratório diferenciado, já que superior, por 

exemplo, ao piso do motorista profissional. Por outro lado, somente retém do preço 

estipulado por viagem pela UBER cerca de 25% a 30% dos valores. A vantagem 

transparece para o condutor porque recebe uma remuneração bem acima do padrão 

do mercado. 

No entanto, esclareça-se que o prestador recebe por sua produção. O 

modo de remuneração adotado pela UBER muito se assemelha ao salário produção. 

O motorista só ganha se realizar a viagem, sendo penalizado pelo cancelamento da 

corrida ou pela mudança da rota. Uma vez acionado, o prestador possui poucos 

segundos para dizer se aceita ou não a corrida, e, uma vez dado o aceite, seu 

pagamento depende da sua conduta e da avaliação do serviço pelo cliente. Discorre 

Feliciano e Pasqualeto (2019) que 

 

A empresa direciona os motoristas para as localidades que lhe convém e condiciona 
a manutenção do trabalhador na plataforma à avaliação recebida, fazendo com que 
o motorista tenha que realizar cada vez mais corridas para aumentar sua nota. Com 
isso, muitos motoristas se submetem a jornadas exaustivas. E em razão da política 
remuneratória ditada pela empresa, o aumento da rentabilidade da atividade do 
trabalhador fica condicionado à aceitação pelo motorista dessas diretivas que lhe 
são impostas, a ponto de o próprio MPT concluir que há plena aplicabilidade das 
normas de proteção ao trabalho subordinado, autorizando o reconhecimento de 
vínculos empregatícios entre os trabalhadores e as empresas intermediadoras 
(FELICIANO;  PASQUALETO, 2019, p. 197). 

 

Se por um lado o condutor aufere um padrão remuneratório superior à 

média do mercado, este é estimulado o tempo todo a produzir e a rodar segundo as 

tarifas fixadas pelo aplicativo. Registre-se que para um mesmo trecho, o valor das 

tarifas é variável conforme o horário (em razão do tempo gasto para percorrer a 

mesma distância), podendo ocorrer do condutor receber valores ínfimos pelo serviço 

prestado. Não olvidemos também que todo o gasto com manutenção e combustível 

do veículo fica a cargo do motorista. 

 

4.5 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

   

Analisados os requisitos que configuram a relação de emprego, 

poderíamos afirmar que a legislação trabalhista aplicável no Brasil reconhece o 
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vínculo empregatício entre condutor/prestador e aplicativo. Isso porque tanto o 

condutor qualifica-se como empregado nos termos do artigo 3º da CLT, como o 

aplicativo qualifica-se como empregador nos termos do artigo 2º da CLT. 

 Assim, o empregador, segundo o artigo 2º da CLT, é aquele que dirige a 

prestação pessoal dos serviços, assumindo os riscos da atividade econômica. Diante 

de tal conceito, a alteridade define o empregador. Concluindo-se que há uma relação 

empregatícia entre o aplicativo e o prestador, deve restar demonstrado que o 

aplicativo assume o risco da prestação de serviços do condutor. 

 Qualificando-se a plataforma como empresa de transporte, em especial de 

transportes, o risco por esta assumido está na qualidade dos serviços que oferece. A 

UBER garante um padrão de qualidade no serviço do motorista, bem como estabelece 

o tempo a ser gasto na viagem e ainda embolsa cerca de 75% (setenta e cinco por 

cento) do preço estipulado de forma digital. Sendo assim, a garantia de melhor preço 

e bom serviço pregado pela UBER é suficiente para que a alteridade seja configurada. 

O empregador pessoa física ou jurídica e, ainda, o modelo de fábrica, na era 

digital/virtual, é substituído pelo empregador-nuvem, não existente no plano físico, 

mas que conjuga todas as características dos donos dos meios de produção. 

Observa-se que o meio de produção proposto pelo novo capitalismo é a 

própria energia humana. Ou seja, o empregador-nuvem ganha dinheiro apropriando-

se de bem imaterial humano como imprescindível para o desenvolvimento de sua 

atividade econômica. Exatamente o que Leme, Rodrigues e Chaves Júnior (2017) 

nominou de “turbocapitalismo”: 

 

No capitalismo clássico, o trabalhador se via obrigado a acatar ordens rígidas, 
mecânicas, inflexíveis e o sentimento de insatisfação se tornava constante. 
Agrega-se o fato de que alienação do produto final do trabalho era frustrante. 
Na fase do capitalismo cognitivo, percebeu-se que a racionalidade, utilizada 
como coação, tinha como obstáculo o limite biológico do indivíduo. Ao 
substituir o sentimento pela emoção, inserindo esta ao processo econômico 
de produção de bens imateriais, surgiu o “capitalismo da emoção”, que usa 
essas emoções estrategicamente como recurso para aumentar a 
produtividade e o rendimento. A opção é explorar precisamente as qualidades 
da emoção, dinâmica, situacional e performativa, ao contrário do sentimento, 
que não se deixa dominar, por ser desprovido de performatividade. 
Atualmente, ser livre acaba por significar dar livre curso às emoções. O 
capitalismo da emoção captura essa característica de liberdade para fazer o 
indivíduo consumir e, transportando para o campo do trabalho, trabalhar 
mais. Afinal, o trabalho é instrumentalizado pelo consumo, ideia que, como 
vimos, foi percebida pelo próprio Ford (LEME; RODRIGUES; CHAVES 
JÚNIOR, 2017, p. 82). 
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No contexto atual, quanto mais livre o trabalhador é, mais preso ele fica ao 

sistema, por querer sempre ganhar as estrelas máximas pelo serviço prestado. 

Analisando a prisão interna que traz a pós-modernidade, Bauman (1998) conclui 

 

A diferença amada (ou dita amada) pelos liberais não é a diferença amada 
(ou dita amada) pelos comunitários. Todas as semelhanças, é-se tentado a 
dizer, são puramente coincidentes... A diferença que os liberais estimam e 
prezam é externa ao indivíduo humano; “diferença” representa aí a profusão 
de escolhas entre diversas maneiras de ser humano e de viver a vida. A 
diferença por que clamam os comunitários é do tipo internalizado; “diferença” 
representa aí a recusa, ou incapacidade, de considerar outras formas de vida 
como opções – estar determinado ou fadado a permanecer o que se é, a se 
manter dessa maneira aconteça o que acontecer, e resistir a toda tentação 
para o contrário. Para exprimi-lo em poucas palavras, a “diferença” liberal 
representa a liberdade individual, ao passo que a “diferença” comunitária 
representa o poder do grupo para limitar a liberdade individual. O que o 
postulado dos comunitários significa é uma licença para que os grupos 
exerçam tal poder sem interferência (BAUMAN, 1998, p. 233). 

 

 Analisando a relação fática a fundo como se fez, conclui-se que não 

haveria nenhum impedimento legal para qualificar o prestador de serviços mediante 

aplicativo como empregado. Insista-se que a própria Consolidação das Leis do 

Trabalho permite tal enquadramento. Em termos principiológicos, recordemos que o 

princípio da primazia da realidade sobre a forma norteia o direito material do trabalho, 

fixando que: 

 

No Direito do Trabalho, deve-se pesquisar, preferentemente, a prática 
concreta efetivada ao longo da prestação de serviços, independentemente 
da vontade eventualmente manifestada pelas partes na respectiva relação 
jurídica. A prática habitual – na qualidade de uso – altera o contrato pactuado, 
gerando direitos e obrigações novos às partes contratantes (respeitada a 
fronteira da inalterabilidade contratual lesiva). Desse modo, o conteúdo do 
contrato não se circunscreve ao transposto no correspondente instrumento 
escrito, incorporando amplamente todos os matizes lançados pelo cotidiano 
da prestação de serviços. O princípio do contrato realidade autoriza, assim, 
por exemplo, a descaracterização de uma pactuada relação civil de prestação 
de serviços, desde que no cumprimento do contrato despontem, 
concretamente, todos os elementos fático-jurídicos da relação de emprego 
(trabalho por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, 
onerosidade e sob subordinação) (DELGADO, 2019, p. 244). 

 

 Na verdade, não interessa muito ao Direito do Trabalho a forma de 

pactuação da relação jurídica, sendo mais importante o desenrolar dessa relação no 

cotidiano dos autores envolvidos. Se a pessoa física labora com habitualidade, 
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subordinação e onerosidade, configurada está a relação de emprego pela lei 

trabalhista nacional.   

   

4.6 A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

 
 Ocorre que a jurisprudência brasileira não vem entendendo conforme a 

legislação. A tendência no Brasil é admitir a existência da parceria alegada pela UBER. 

Ressalte-se que existe uma dificuldade processual da análise fática da matéria pelo 

sistema brasileiro, uma vez que as Cortes Superiores não analisam fatos, e sim o 

direito em si. A matéria fática é fixada até a segunda instância, então, via de regra, o 

Tribunal Superior do Trabalho – órgão de cúpula da Justiça do Trabalho – acata a tese 

relacionada aos fatos fixada pelo respectivo regional. 

Em recente julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, esse órgão, 

confirmando a tese regional, entendeu que havia enorme autonomia na prestação de 

serviços do condutor para com a Cabify, incompatível com a existência de vínculo de 

emprego, concluindo que o motorista não estava sujeito a um efetivo poder diretivo 

exercido pelo aplicativo, desempenhando suas atividades com autonomia e conforme 

sua conveniência (AIRR-1002011-63.2017.5.02.0048, 8ª Turma, Relatora Ministra 

Dora Maria da Costa, DEJT 25/10/2019). 

Na mesma linha, pesquisando-se a jurisprudência dos Tribunais Regionais 

do Trabalho centralizados nas maiores capitais brasileiras, extrai-se que alguns ainda 

não analisaram a questão e os demais afastaram a existência de vínculo empregatício 

entre o prestador e o aplicativo. No âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho da 7ª 

(Ceará), da 5ª (Bahia) e da 8ª Região (Pará), a matéria ainda não foi discutida pelo 

Colegiado. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas), em decisão de 

Turma, manifestou-se no sentido de não ser empregado o motorista que presta 

serviços de transporte de passageiros por intermédio do aplicativo UBER, porquanto 

não há subordinação na relação de trabalho, a principal característica do vínculo de 

emprego. Justificou a Turma: “Na medida em que a pessoa tem plena liberdade de 

definir o seu horário de trabalho, os dias de trabalho, podendo prestar serviços a 

outrem, inclusive aplicativo concorrente, com autonomia, sem nenhuma ingerência da 

reclamada (Processo – RO 0010947-93.2017.5.15.0093. Data publicação: 

29/11/2018)”. 
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No mesmo sentido, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São 

Paulo) definiu 

Vínculo de emprego. Motorista UBER. Subordinação jurídica. A subordinação 

jurídica é o traço definidor, por excelência, do contrato de trabalho e, havendo 
a possibilidade de recusa do reclamante em atender a passageiros 
cadastrados junto à reclamada, fica patente a ausência do mencionado 
requisito, haja vista que ao empregado não é dado recusar a prestação de 
serviços para o qual foi contratado, desde que respeitadas as disposições 
contratuais e legais, motivo pelo qual o vínculo de emprego não deve ser 
reconhecido. Milita contra o reclamante, ainda, o fato de reter 75% dos 
valores pagos pelos passageiros, importe que, na verdadeira relação de 
emprego, inviabilizaria o empreendimento da empregadora (Processo Nº 
1001160-73.2018.5.02.0473. Publicação: 2018). 

 

 Da mesma forma o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (Rio de 

Janeiro) concluiu que a adesão de motorista particular à plataforma de aplicativo 

digital UBER consubstancia relação de trabalho autônoma de parceria, com os riscos 

inerentes à atividade e previstos em termo de adesão (Processo: 0100797-

28.2017.5.01.0036 - DEJT 16/05/2019). 

Já o Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região (Pernambuco) vai um 

pouco mais além e dispõe acerca das novas relações de trabalho advindas das 

inovações tecnológicas: 

RECURSO ORDINÁRIO. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS. NOVAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO. AUTONOMIA DO PRESTADOR DE 
SERVIÇOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO AFASTADO. Ainda que o trabalho 
desenvolvido, enquanto motociclista, fosse realizado com onerosidade, razão 
não há para se reconhecer o vínculo empregatício se, do conjunto probatório, 
a autonomia do prestador de serviços se revelou inerente, possuindo o 
trabalhador total liberdade para escolher "se", "onde" e "quando" iria se 
conectar ao aplicativo para atender aos clientes dos restaurantes e do 
"ifood.com", assim como por "quanto tempo" permaneceria conectado, 
laborando em sua própria motocicleta, mediante preço pré-fixado por 
entrega, sem pessoalidade e sem punições. Recurso Ordinário a que se nega 
provimento (Processo: 0000422-95.2018.5.06.0019. Data da Assinatura: 
25/09/2019). 

 

Acerca da jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região 
(Minas Gerais), destaca-se: 

 

VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DO UBER. INEXISTÊNCIA. O 
reclamante tinha liberdade para não trabalhar, utilizava veículo próprio na 
prestação e arcava com os gastos ordinários do veículo (manutenção, 
impostos, seguro, etc.). Não sofria punições pelas ausências (desconexão 
momentânea da plataforma), tendo plena liberdade para não atender aos 
chamados. Em resumo, não havia subordinação jurídica nem se colocava à 
disposição da empresa. Eventuais sanções (como o desligamento temporário 
ou definitivo da plataforma) por descumprimento de regras contratuais não 
são exclusividade da relação de emprego, podendo ser fixadas em quaisquer 
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tipos de contratos, em especial aqueles de trato sucessivo. Ausente a 
subordinação jurídica, afasta-se o pretenso vínculo de emprego (TRT da 3.ª 
Região; PJe: 0010511-52.2017.5.03.0002 (RO); Disponibilização: 
25/10/2019, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 2707; Órgão Julgador: Decima 
Turma; Relator: Taisa Maria M. de Lima). 

   

A matéria é relativamente nova, já que a UBER, por exemplo, somente 

começou a operar no Brasil em 2014. No entanto, acredita-se que a jurisprudência 

brasileira deve seguir os traços flexibilizadores já regulamentados por meio da Lei no 

13.467/2017 – reforma trabalhista – que legalizou o trabalho da forma intermitente e 

admitiu a terceirização de forma irrestrita. 

Ademais, o marketing utilizado pelos aplicativos são por demais sedutores, 

utilizando as seguintes expressões: “seja patrão de si mesmo”; “trabalhe somente 

quando quiser”; “faça mais dinheiro em menos tempo”; “dirija e ganhe”. Logo, ideia 

fixa de que o negócio é bom para todos acaba por se tornar um dogma diante dessa 

nova dinâmica trabalhista imposta pelo uso da tecnologia. 

Somente o tempo poderá afirmar uma posição majoritária na jurisprudência 

brasileira, mas, atualmente, a tese da existência de relação civil entre prestador e 

aplicativo prevalece, afastando-se o liame empregatício. Ocorre que, como veremos 

a seguir, o direito comparado revela-nos o contrário. 

 

4.7 REGULAMENTAÇÃO – DIREITO COMPARADO 

 
 Contrariamente à jurisprudência brasileira, as decisões internacionais, 

tanto nos Estado Unidos, quanto em países europeus, consideram que a relação 

existente entre prestador e aplicativo é de natureza trabalhista, garantido alguns 

direitos aplicáveis ao empregado tradicional. 

Nos Estados Unidos a California Labor Comission Appeal, da Corte 

Superior da Califórnia, no condado de São Francisco, analisou o processo nº CGC-

15-546378, envolvendo, de um lado, a motorista por aplicativos de transporte de 

passageiros Barbara Berwick e, de outro, as empresas Uber Technologies, Inc. e A. 

Dalaware Corporation. (...). Na decisão da California Labor Comission Appeal, a Corte 

fixou a natureza da atividade desenvolvida pela plataforma tecnológica. Na decisão, 

restou consignado de forma categórica que os fins do empreendimento da empresa 

UBER são relacionados ao transporte de passageiros, e não apenas a atividades 

tecnológicas de aproximação de condutores e passageiros. Em sendo assim, concluiu 
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a Corte de Apelação que, sem o trabalho desenvolvido pelos motoristas, tal como 

aquele prestado pela autora da ação, o negócio da plataforma tecnológica sucumbiria 

(GAIA, 2019, p. 253). 

 Na Inglaterra, o Tribunal do Trabalho da cidade de Londres realizou, em 

outubro de 2016, o julgamento do processo nº 220255/2015, em que litigavam, do 

lado dos requerentes, os senhores Y. Aslam, J. Farrar e outros motoristas, e, no lado 

dos requeridos, compunham o polo passivo as empresas Uber B. V, Uber London Ltd 

e Uber Britannia Ltd. (...). Para os julgadores, é irreal negar a constatação de que a 

UBER funciona como empresa fornecedora de serviços de transporte, diante da gama 

de produtos comercializados por esta empresa no mercado. O Juiz A. M. Snelson 

afirma que as campanhas de publicidade realizadas pela plataforma de aplicativos 

não têm como objetivo promover qualquer motorista individualmente, mas sim a 

própria UBER. Além disso, seria, conforme expressão consignada na decisão, 

"ridículo" reconhecer que a UBER na cidade de Londres seria constituída por um 

mosaico de 30.000 (trinta mil) pequenos empreendedores individuais e autônomos. 

(GAIA, 2019, p. 254-255). 

A tese de relação empregatícia ganhou máxima força quando, no mês de 

setembro de 2019, o Poder Legislativo da California, nos Estados Unidos, aprovou um 

projeto de lei (AB5) que regulamenta a atividade de trabalhadores de aplicativos, 

dentre os quais os motoristas de transporte de passageiros, com intervenção direta 

no que se convencionou chamar de economia de bicos (gig economy). Os motoristas 

passarão a ter benefícios como seguro-desemprego, plano de saúde e salário mínimo, 

dentre outros3. 

 
3Existing law, as established in the case of Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court of Los 

Angeles (2018) 4 Cal.5th 903 (Dynamex), creates a presumption that a worker who performs services 
for a hirer is an employee for purposes of claims for wages and benefits arising under wage orders 
issued by the Industrial Welfare Commission. Existing law, for purposes of unemployment insurance 
provisions, requires employers to make contributions with respect to unemployment insurance and 
disability insurance from the wages paid to their employees. Existing law defines “employee” for those 
purposes to include, among other individuals, any individual who, under the usual common law rules 
applicable in determining the employer-employee relationship, has the status of an employee. 
This bill would state the intent of the Legislature to codify the decision in the Dynamex case and clarify 
its application. The bill would provide that for purposes of the provisions of the Labor Code, the 
Unemployment Insurance Code, and the wage orders of the Industrial Welfare Commission, a person 
providing labor or services for remuneration shall be considered an employee rather than an 
independent contractor unless the hiring entity demonstrates that the person is free from the control and 
direction of the hiring entity in connection with the performance of the work, the person performs work 
that is outside the usual course of the hiring entity’s business, and the person is customarily engaged in 
an independently established trade, occupation, or business. The bill, notwithstanding this provision, 
would provide that any statutory exception from employment status or any extension of employer status 
or liability remains in effect, and that if a court rules that the 3-part test cannot be applied, then the 
determination of employee or independent contractor status shall be governed by the test adopted in S. 
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Na União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia julgou em 20 

de dezembro de 2017, um incidente levantado pelo Tribunal de Comércio nº 3, de 

Barcelona, na Espanha, nos autos do processo nº C- 434/2015, em que são litigantes 

a Associación Professional Elite Taxi e a empresa UBER Systems Spain. O incidente 

trazido a julgamento pelo Tribunal de Justiça da União Europeia foi admitido. No 

mérito, foi destacado pelo órgão judicante que o serviço prestado pela empresa UBER 

não se limita a fazer a mera intermediação, por meio de smartphones, entre motoristas 

não profissionais e clientes. Reconheceu que a empresa UBER cria, na realidade, 

uma oferta de serviços de transporte urbano, que torna acessível ao mercado 

consumidor por intermédio da plataforma tecnológica. 

O Tribunal de Justiça da União Europeia reconheceu, portanto, que a 

dinâmica da prestação de serviços da UBER, selecionando os motoristas para realizar 

o transporte dos clientes, fixando os valores do serviço a serem prestados, cobrando 

os clientes após o término das viagens e exercendo o controle sobre a qualidade dos 

veículos e dos serviços prestados pelos motoristas, caracteriza a realização de 

verdadeiro serviço de transporte de passageiros, e não um simples "serviço da 

sociedade da informação". 

Na Espanha, a Inspeção do Trabalho na Catalunha, depois de sete meses 

de investigação, concluiu que os motoristas da empresa Uber trabalham efetivamente 

na condição de empregados. O órgão aplicou sanções administrativas à empresa, 

inclusive porque a conduta caracterizaria evasão das contribuições previdenciárias. O 

auto de infração considerou que "a relação jurídica que une todos os condutores ao 

Uber não pode ser classificada como prestação de serviços, mas sim de relação de 

emprego”. O relatório observou também que os motoristas são parte essencial da 

atividade de transporte comercial da empresa, sendo que eles carecem de qualquer 

tipo de organização empresarial. Os auditores, embora reconhecendo que os 

motoristas desfrutam de liberdade de horário, entenderam que os trabalhadores estão 

sujeitos a um sistema de produtividade fixado por incentivos, que são estabelecidos 

de acordo com o interesse econômico da Uber. 

 
G. Borello & Sons, Inc. v. Department of Industrial Relations (1989) 48 Cal.3d 341 (Borello). The bill 
would exempt specified occupations from the application of Dynamex, and would instead provide that 
these occupations are governed by Borello. These exempt occupations would include, among others, 
licensed insurance agents, certain licensed health care professionals, registered securities broker-
dealers or investment advisers, direct sales salespersons, real estate licensees, commercial fishermen, 
workers providing licensed barber or cosmetology services, and others performing work under a contract 
for professional services, with another business entity, or pursuant to a subcontract in the construction 
industry. (Acesso ao site https://legiscan.com/CA/text/AB5/id/20541 em 01/11/2019) 
 

https://legiscan.com/CA/text/AB5/id/20541
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O Tribunal Superior de Justiça de Madrid, em julho de 2019, decidiu que 

todos os entregadores de comida cadastrados no aplicativo Deliveroo não são 

prestadores autônomos, uma vez que não recebem benefícios de proteção de pleno 

emprego, previdência social ou qualquer seguro. Sustenta a decisão que o aplicativo 

controla os serviços dos empregadores e impõe modelos de condutas aos prestadores, 

ratificando que: 

 

Está comprovado que no momento da contratação dos distribuidores foi 
apresentado um vídeo explicativo em que eles não apenas se propõem a 
fazer parte da empresa ("eu sou Octavio de Deliveroo", diz-se, entre outras 
coisas), mas é indicado como feito o processo de coleta e entrega dos 
pedidos, indicando quais etapas devem ser tomadas, muito relacionadas ao 
uso do aplicativo. Também é indicado o que fazer em caso de possíveis 
incidentes ("se houver algum problema com o pedido, peça desculpas ao 
cliente e ofereça-lhes para ligar para o atendimento ao cliente"), bem como 
uma explicação completa de como agir. Como mencionado anteriormente, 
também é possível estimar que a empresa entregou folhetos aos 
revendedores informativo (que na minha opinião não seria muito explicável 
em uma relação supostamente autônoma), cujo o conteúdo pode ser 
entendido como sendo pelo menos os vários guias suportados, de acordo 
com a declaração do Inspetor do Trabalho substancialmente consistente com 
as condições de trabalho que poderiam ser verificadas tendo em vista o 
documentário e as manifestações das partes que foram feitas. Tais guias não 
apenas detalham vários aspectos sobre como o trabalho deve ser feito, mas 
mesmo regras de comportamento com proibições expressas ("como lhe foi 
dito em várias ocasiões, você é o rosto de a empresa (...) não pode beber 
álcool, você não pode usar substâncias entorpecentes, você não pode 
insultar, estar "deitado" no chão (...) Você não pode entrar com o capacete na 
cabeça ou no restaurante nem às casas dos clientes”), além de restrições à 
rejeição de pedidos (" A opção de Rejeitar ordem é apenas em casos 
extremos (...) Quem rejeita ordens continuamente não fica na empresa. Se 
você é recorrente nesta opção, Deliveroo dispensará seus serviços”) 
(Tradução livre, acórdão Roj: SJSO 2952/2019, publicado 22/07/2019). 

 

 O Brasil, diante do desemprego estrutural instalado e de toda a onda de 

precarização nas relações de trabalho que enfrenta nos últimos anos, contando 

atualmente com milhões de brasileiros vinculados ao trabalho por aplicativos, não 

pode seguir na contramão deste movimento jurídico-legislativo internacional que se 

impõe no enfretamento dessas novas realidades do mundo do trabalho. 

 Desta feita, fica o apelo para que nossas Cortes Recursais e de Segunda 

Instância mergulhem seus estudos e orientações nos traços peculiares dessas novas 

relações de trabalho e encontrem solução jurídica equilibrada, possibilitando o uso da 

tecnologia no mundo laboral sem precarizar a pessoa física do prestador. 
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4.8 UMA NOVA PROPOSTA 

 

A realidade vivenciada no mundo trabalhista e descrita até então conduz-

nos a seguinte percepção: o trabalhador sob demanda não é precariado. Não estaria 

tal trabalhador enquadrado necessariamente em umas das piores maneiras de labor. 

Isso porque, o prestador que labora mediante o uso de aplicativo aufere um patamar 

remuneratório superior ao piso de mercado fixado para o motorista profissional, 

despontando aí um dos diferenciais. 

Estudando-se os dados coletados no site www.salário.com.br, a faixa 

salarial do motorista particular CBO 7823-05 fica entre R$1.522,14 – mil, quinhentos 

e vinte e dois reais e quatorze centavos – (média do piso salarial 2020 de acordos, 

convenções coletivas e dissídios), R$1.562,00 – mil, quinhentos e sessenta e dois 

reais –  (salário mediano da pesquisa) e o teto salarial de R$2.520,36 (dois mil, 

quinhentos e vinte reais e trinta e seis centavos), levando em conta profissionais com 

carteira assinada em regime CLT de todo o Brasil. Os motoristas profissionais 

possuem jornada de trabalho regulamentada e gozam de todos os direitos celetistas. 

Já o parceiro condutor cadastrado no Uber aufere média remuneratória de 

R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para uma jornada média de dez horas por 

dia, distribuídas entre 6h e 22h, de segunda a sexta-feira, segundo a informação 

extraída do site www.uberbra.com. 

 Associado ao patamar remuneratório diferenciado, tal trabalhador é dotado 

de alguma autonomia, já que administra livremente seus horários de trabalhos 

segundo sua perspectiva de produção na semana. Assim pode, por exemplo, gozar 

de repouso semanal aos sábados e domingos, ou ainda optar por não realizar viagens 

em respectivo dia de semana. 

 Nesse contexto, no qual o avanço da tecnologia é inevitável e perceptível 

como um bom processo, já que facilita a vida em sociedade, aproximando as pessoas, 

encurtando distâncias e promovendo a comunicação, o uso de aplicativos ou outros 

meios tecnológicos para prestar serviços é uma realidade que não admite retrocesso. 

Registre-se que, no campo econômico, a tecnologia, numa visão otimista, traz-nos 

novas oportunidades de trabalho, cabendo ao antigo operador de máquina, adstrito 

ao campo fabril, adaptar-se. 

Vê-se tanto no crowdworking como no trabalho sob demanda o reflexo 

dessa adaptação. É o antigo trabalhador fabril reinventando-se e inserindo-se no 
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mercado atual em conformidade com a evolução tecnológica que se vivencia. O uso 

do aplicativo para trabalhar é sem uma dúvida uma nova roupagem dos antigos postos 

de trabalho. Advirta-se que é comum observamos os seguintes dizeres em veículo de 

motoristas cadastrados no aplicativo: “Este veículo trabalha por meio de aplicativo”. 

Aponta-se o equívoco da informação supra: Não é o veículo que trabalha 

por aplicativo, é a pessoa física que trabalha para o aplicativo. O aplicativo apresenta-

se apenas como meio para viabilizar a prestação de serviço, tal qual o veículo. Essa 

é a perspectiva para o avanço das relações no mundo laboral, ou seja, a interação 

entre trabalhador e a máquina. A base microfísica do poder empregatício pode se 

denominar “celular”, o novo instrumento que viabiliza observar detalhadamente o 

usuário por meio de aplicativos, para, caso seja necessário, realizar a subsequente 

punição. 

Rompem-se a fronteiras, integram-se as modernas tecnologias, 

implementam-se as comunicações sem limites e impõem-se o desmanche da relação 

de emprego, fatos que já foram integrados pelas empresas. Por isso, é necessário 

que o Direito do Trabalho se reorganize para apresentar soluções paradigmáticas para 

os casos de conflitos intersubjetivos, com base na principiológica básica desse ramo, 

atualizada para a sociedade em rede. É preciso compatibilizar os princípios com o 

progresso tecnológico (MELO, 2018). 

O desafio proposto é encontrar um equilíbrio entre os interesses lucrativos 

intencionados pelo uso da tecnologia e a proteção da nova forma de trabalho que o 

próprio uso da tecnologia obriga. A luta que se trava ainda é mesma do século XIX e 

XX, que culminou com a regulamentação dos direitos trabalhistas: o equilíbrio entre 

capital e trabalho. Reforça Alves (2014) 

 

O reforço da efetividade legal contra o assédio moral e as formas de espoliação da 
subjetividade do homem que trabalha, torna-se de crucial importância num 
momento em que o capital se impõe desvalorizando – no plano subjetivo – a força 
de trabalho e o trabalho vivo de homens e mulheres que trabalham. Mobilizar a 
sociedade civil e a sociedade política contra as modalidades de espoliação da 
dignidade da pessoa humana pelo capital torna-se a luta política fundamental do 
século XXI. Além disso, como salientamos, urge dar efetividade aos direitos sociais 
trabalhistas inscritos na Constituição de 1988, inclusive ampliando-os no sentido de 
abranger dimensões de terceira geração da precarização do trabalho para além dos 
locais de trabalho, onde se opera hoje a precarização existencial (ALVES, 2014, p. 
26). 

 

Muito embora acreditemos que o prestador sob demanda, respeitadas as 

suas peculiaridades, possa ser tutelado como empregado celetista, em recente e 
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pioneira decisão, datada de 05/02/2020, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da 

5a turma, afastou a existência de vínculo trabalhista entre aplicativo e motorista (RR-

1000123.89.2017.5.02.0038 ) 

No entanto, o ministro relator destacou que as relações de trabalho “têm 

sofrido intensas modificações com a revolução tecnológica e que cabe à Justiça do 

Trabalho permanecer atenta à preservação dos princípios que norteiam a relação de 

emprego, desde que presentes todos os seus elementos”. (disponível em 

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/25103977) 

Na sessão de julgamento, o presidente da Quinta Turma, ministro Douglas 

Alencar, afirmou que não é possível tentar enquadrar essa nova realidade de emprego 

nos conceitos clássicos de empregado e empregador previstos nos artigos 2º e 3º da 

CLT. No entanto, a seu ver, isso não significa que esses trabalhadores não devam 

merecer algum tipo de proteção social. 

Tal entendimento somente ratifica o defendido até então: a relação é de 

trabalho e merece ser tutelada. Tal posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, 

muito embora discutido apenas em umas das turmas, ratifica a hibridez desse tipo de 

trabalhador vez que o patamar remuneratório auferido qualifica-o como tal. 

 Retomando-se às descrições do Capítulo 2, identifica-se esse novo 

modelo de trabalhador como o verdadeiro parassubordinado, pendente, no 

ordenamento jurídico brasileiro, de regulamentação legal, conforme exporemos a 

seguir. Percebe-se que o trabalhador sob demanda conjuga os dois requisitos 

previstos na doutrina italiana: remuneração diferenciada e autonomia na prestação de 

serviços. Registre-se que a autonomia é direcionada segundo a produção semanal do 

trabalhador, mas ainda sim se vislumbra a autonomia do prestador em escolher as 

horas trabalhadas. 

Insista-se que a autonomia transparece na escolha de quando rodar e não 

como rodar, uma vez que quando o trabalhador acessa o aplicativo tanto a rota, quanto 

a duração e o preço da viagem são diretamente controlados pelo aplicativo. 

Como na legislação brasileira não há a definição do parassubordinado, 

atualmente pensar a situação do trabalhador sob demanda significa identificá-lo como 

empregado. Na ausência de legislação, para o direito brasileiro, o trabalhador sob 

demanda é um típico empregado 

Diante da transformação das relações no mundo do trabalho por meio do 

uso da tecnologia, clama-se, na verdade, por uma regulamentação específica para 

qualificar o trabalhador que presta serviços por meio do aplicativo. A Consolidação 
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das Leis do Trabalho não alcança mais essa necessidade, devendo ser revista. 

Segundo Robortella (2017) 

 

Mais que a estabilidade no emprego, há que garantir a estabilidade no 
trabalho ou na carreira. Trata-se de proteger a atividade profissional, 
proporcionando garantias nos períodos com e sem trabalho. As interrupções 
na vida laboral são elementos normais; cria-se para isto um fundo com 
contribuições do Estado, da empresa, do trabalhador e da seguridade social. 
Por outro lado, deve haver a aplicação do Direito do Trabalho tanto ao 
subordinado com ao autônomo, com tratamento diferenciados e proteções 
adequadas a cada situação. Faz-se como que uma redistribuição da 
proteção, de modo a alcançar todos que trabalham (ROBORTELLA, 2017, p. 
235). 

 

 Propõe-se um meio termo, dentro das características típicas do 

parassubordinado. Ao trabalhador sob demanda, enquanto subordinado, há de serem 

garantidos direitos como seguridade social, remuneração mínima compatível com as 

horas trabalhadas, férias e 13º salários. 

O aplicativo, real empregador no caso, arcaria com custos previdenciários, 

férias remuneradas e 13º salário, além de respeitar o salário mínimo nacional 

correspondente a 220 (duzentas e vinte) horas mensais.  Assim, evita-se qualquer 

precarização desse tipo de serviço. Seria mesmo, se regulamentado, um terceiro 

modelo trabalhista, enquadrando-se entre o autônomo e o empregado típico. 

Insiste-se que a ausência de regulamentação conduz-nos à lógica de que 

o trabalhador sob demanda, vinculado ao aplicativo, é empregado, sendo regido por 

todas as normas celetistas até então vigentes. Defende Delgado (2015) que 

 

Na realidade, o que se defende é a ampliação da consciência axiológica para 
se proteger juridicamente não apenas o trabalho formal como valor, mas 
qualquer trabalho digno (agora, paradoxalmente, ao se proteger o trabalho 
como valor, a melhor alternativa é a de proteção por meio da formalização 
jurídica). Os parâmetros de conduta social, no que concerne ao direito e ao 
dever do trabalho, devem ser garantidos e formulados pelo Direito, por meio 
de seus densos e complexos institutos, princípios e regras jurídicas. O Direito 
do Trabalho corresponde, pois, no mínimo, ao direito a um trabalho digno, o 
que significa dizer o direito a um trabalho minimamente protegido. Tudo isso 
quer dizer que a concepção do Direito do Trabalho deve ser elastecida em 
comparação com o padrão jurídico hoje assentado. Normas trabalhistas 
garantidoras de vantagens jurídicas indisponíveis devem ser estendidas a 
todo trabalho que tenha como suporte de valor a dignidade humana (ou seja, 
todo trabalho digno), sem prejuízo da preservação do modelo jurídico mais 
complexo e minucioso da relação de emprego (DELGADO, 2015, p. 190-191). 
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 A regulamentação dos direitos dos prestadores que laboram mediante 

coordenação do aplicativo encontra fundamento nos princípios constitucionais do 

valor social do trabalho e do direito ao trabalho digno, retirando a insegurança jurídica 

das situações novas, nos termos do artigo 1º da Constituição Federal. Impõe-se a 

atualização do Direito do Trabalho brasileiro, universalizando-o, e tutelando as formas 

de trabalho lato sensu. Zipperer (2019) também sustenta nossa ideia, dispondo 

 

No contexto da globalização, digitalização, flexibilização do trabalho, 
crescente desigualdade de renda nos países e crescente polarização política 
na Europa e nos Estados Unidos, trabalho justo, o trabalho socialmente 
sustentável e a real participação dos trabalhadores na construção das 
condições de trabalho são mais importantes do que nunca. Isso é tão 
verdadeiro em plataformas digitais quanto no trabalho na indústria ou no 
escritório. Se nossas sociedades democráticas se pretendem assim se 
manterem, os trabalhadores devem ter influência democrática sobre a 
governança do trabalho. A digitalização não precisa contribuir para aumentar 
a desigualdade de renda e a política polarizada. As empresas, os 
trabalhadores e os reguladores têm um interesse comum em garantir que os 
benefícios da digitalização sejam compartilhados de forma ampla e equitativa 
e a participação dos trabalhadores na governança do trabalho é um 
mecanismo historicamente comprovado para fazê-lo. Contra o risco de 
feudalismo digital, operadores de plataformas, trabalhadores, organizações 
de trabalhadores, clientes, pesquisadores e reguladores devem trabalhar 
juntos para levar a democracia a esses novos locais de trabalho digitais 
(ZIPPERER, 2019, p. 233). 

 

Há largo espaço para a atuação do Direito do Trabalho no Brasil, como 

instrumento civilizatório fundamental para a construção da democracia social e 

também da cidadania. O momento pede que o Direito do Trabalho desempenhe seu 

papel fundamental de promoção da cidadania, combatendo a exclusão social. A 

generalização do Direito do Trabalho é veículo para a afirmação do caminho do 

desenvolvimento econômico como justiça social (DELGADO, 2015). 

Considerando que a evolução tecnológica transformou o mundo das 

relações de trabalho; considerando a prestação de serviços do trabalhador sob 

demanda; considerando que o avanço da tecnologia é um processo perene; 

considerando a necessidade de proteção social; considerando que os fundamentos 

do Estado brasileiro são calcados no valor social do trabalho e da livre iniciativa, 

sugere-se a regulamentação da prestação de serviços do trabalhador sob demanda, 

com base no seguinte texto: 

1. A presente lei aplica-se às pessoas físicas que executam de maneira habitual, 

pessoal e direta serviços contratados mediante uso de tecnologia, em especial 

por meio de aplicativo, com fins lucrativos, independentemente de outras 
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ocupações. Essa atividade econômica pode ser realizada em período integral, 

meio período ou, ainda, de forma intermitente.   

2. Define-se como parassubordinado o trabalhador que labora por meio de 

aplicativos, plataformas ou outras fontes tecnológicas de cunho imaterial, sem 

controle de jornada, mas de forma onerosa. 

3. Ostenta a qualidade de empregador qualquer meio tecnológico que controle ou 

oriente a prestação de serviço executado diretamente por pessoa física de 

forma habitual e onerosa, desde que agencie qualquer tipo de transporte 

(mercadorias ou pessoas) mediante pagamento direto ao parassubordinado. 

4. A ausência de controle de jornada não retira o caráter de empregador do 

aplicativo e de trabalhador parassubordinado do prestador pessoa física 

5. O trabalhador parassubordinado tem os seguintes direitos básicos individuais: 

a) direito ao trabalho e livre escolha de profissão; 

b) liberdade de iniciativa econômica e direito à livre concorrência. 

6. No exercício de sua atividade profissional, os trabalhadores parassubordinados 

têm os seguintes direitos individuais: 

a) igualdade perante a lei e não ser discriminado, direta ou indiretamente, por 

motivos de nascimento, origem racial ou étnica, sexo, estado civil, religião, 

convicções, deficiência, idade, orientação sexual; 

b) à formação e reciclagem profissional. 

c) à sua integridade física e proteção adequada de sua segurança e saúde durante 

a prestação dos serviços; 

d) à percepção de remuneração proporcional ao valor do salário mínimo fixado 

nacionalmente; 

e) à conciliação da sua atividade profissional com a vida pessoal e familiar, com o 

direito de suspender sua atividade em situações de nascimento, risco durante a 

gravidez, risco durante a amamentação e adoção; 

f) à assistência social e previdenciária; 

g) férias remuneradas com acréscimo do terço constitucional após doze meses 

de vigência contratual; 

h) recebimento de décimo terceiro salário após doze meses de vigência 

contratual. 

7. O contrato de realização da atividade profissional do trabalhador 

parassubordinado sempre será formalizado por escrito, devendo tal condição ser 

anotada na Carteira Profissional de Trabalho. 
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8. O trabalhador parassubordinado pode estabelecer vários contratos 

empregatícios ao mesmo tempo, considerando-se os empregadores 

individualmente. 

9. Quando o contrato não for formalizado por escrito ou para um serviço 

específico, presume-se, salvo prova em contrário, que o contrato tenha sido 

acordado por tempo indeterminado, sendo disciplinado pela Consolidação das 

Leis do Trabalho. 

10. O contrato deve estabelecer as condições de tempo, modo e local de 

execução de referida atividade, bem como outras condições gerais de 

contratação. 

11. A relação contratual entre as partes será encerrada por qualquer um dos pólos 

nas seguintes circunstâncias: 

a) acordo mútuo entre as partes; 

b) causas validamente declaradas no contrato, a menos que constituam abuso de 

direito manifesto; 

c) morte, aposentadoria ou invalidez incompatível com a atividade profissional, de 

acordo com a legislação previdenciária correspondente; 

d) retirada do trabalhador mediante aviso prévio; 

e) vontade do trabalhador parassubordinado mediante comunicação prévia. 

Parágrafo único. Não motivará a rescisão contratual a circunstância do 

trabalhador não acessar a plataforma digital por lapso temporal de até doze 

meses. 

12. No caso de descumprimento de quaisquer dispositivos dessa lei, o pacto será 

considerado como por prazo indeterminado, auferindo o prestador todos os 

direitos aplicáveis ao empregado celetista. 

Apresentamos em apêndice, sugestão de projeto de lei a respeito. 

Considerando-se o desenrolar de prestação de serviços com o uso de 

aplicativos, defende-se que há subordinação entre o prestador do serviço e a 

plataforma; que a relação é de trabalho; que a tutela do prestador é por meio da 

aplicação da legislação trabalhista; que estamos diante um novo modelo trabalhista, 

o parassubordinado; que é iminente a necessidade de regulamentação da nova figura 

jurídica, compatibilizando-se o anseio econômico com a proteção social.  Para tanto, 

destacamos os valores constitucionais consagrados na Constituição Federal de 1988, 

propondo a regulamentação em apêndice. 
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Atualizando-se a legislação trabalhista de modo a tutelar o trabalhador sob 

demanda, guardadas as suas peculiaridades, conferindo-lhe direitos mínimos, é 

solução mais justa e equânime para que as relações de trabalho acompanhem o 

desenvolvimento, reforçando o núcleo central do trabalho digno enquanto parte da 

natureza humana. Sen (2010) discorre que o desenvolvimento deve ser um caminho 

para a liberdade. 

Na análise econômica contemporânea a análise passou, em grande medida, 
de ver a acumulação de capital primordialmente em termos físicos a vê-la 
como um processo no qual a qualidade produtiva dos seres humanos tem 
uma participação integral. […] Correndo o risco de simplificação excessiva, 
pode-se dizer que a literatura sobre capital humano tende a concentrar-se na 
atuação dos seres humanos para aumentar as possibilidades de produção. A 
perspectiva da capacidade humana concentra-se no potencial – liberdade 
substantiva – das pessoas para levar a vida que ela tem razão para valorizar 
e para melhorar as escolhas reais que elas possuem. […] O uso do conceito 
de capital humano – que se concentra apenas em uma parte do quadro (uma 
parte importante, relacionada à ampliação do cômputo dos recursos 
produtivos) – é com certeza uma inciativa enriquecedora. Mas necessita 
realmente de suplementação. Pois os serem humanos não são meramente 
meios de produção, mas também a finalidade de todo o processo. […] De 
fato, o papel dos seres humanos, mesmo como instrumentos de mudança, 
pode ir muito além da produção econômica (para a qual comumente aponta 
para a perspectiva do capital humano) e incluir o desenvolvimento social e 
político (SEN, 2010, p. 275). 

 

Em arremate, insistimos que o trabalhador faz parte do processo dinâmico 

imposto pela evolução da tecnologia e do desenvolvimento econômico, não podendo 

ser excluído desse processo, já que a força motora humana representa um fim, e não 

apenas um meio. Afinal, máquinas, softwares, aplicativos e robôs são frutos da criação 

humana, sendo o trabalho em si inerente a esta condição. 

Continuaremos vivenciando as mudanças impostas pela robótica e 

tecnologia e nos adaptaremos, como pessoas e como trabalhadores, sem perder a 

essência do trabalho enquanto noção de completude e felicidade, instrumento 

fundamental na vida em sociedade. 
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CONCLUSÃO 

   

Diante de exposto, fizemos uma abordagem acerca das medidas de 

proteção ao trabalhador face à automação; dos elementos que definem a 

subordinação tecnológica como um novo requisito da relação de emprego; do 

(possível) reconhecimento de vínculo trabalhista entre o prestador e os aplicativos que 

vendem serviços, tomando-se como paradigma o caso UBER; e da reafirmação do 

Direito do Trabalho enquanto ciência. 

Em que pese a extinção dos postos de trabalho, o medo do desemprego, a 

automação e a inversão de valores na ordem jurídica imposta pelo novo capitalismo 

(tutelando-se a moeda), reafirma-se a necessidade de regulamentação de direitos 

socais mínimos, em especial trabalhistas. 

Demonstra-se a necessidade de se refletir sobre os dogmas capitalistas 

que buscam preservar apenas as visões econômicas flexibilizantes, com intuito de se 

atentar para a ausência de igualdade fática entre empregado e empregador. Logo, o 

Direito do Trabalho poderá opor barreiras ao poder diretivo tecnológico, com fulcro na 

observância dos direitos fundamentais nas relações privadas. 

Sustenta-se que o direito ao trabalho digno continua intrínseco à condição 

humana, não se subvertendo a política econômica ou a tecnologia. Acredita-se que 

somente com o fortalecimento desse ramo jurídico, conseguirá a sociedade alcançar 

a paz e usufruir de verdadeira Justiça Social, uma vez que o trabalho em si é intrínseco 

à natureza humana. O homem não vive sem trabalho. 

Acredita-se no fortalecimento do emprego e do Direito do Trabalho como 

ciência jurídica, pontuando-se a peculiaridade da subordinação nas relações de 

trabalho, diante da evolução da tecnologia da informação. Defende-se o alargamento 

do conceito de relação de emprego para tutelar a prestação de serviços via aplicativos, 

despontando a necessidade de atualização da lei trabalhista para caracterizar o 

trabalhador parassubordinado. 

Não há desenvolvimento na pós-modernidade sem a efetiva tutela de 

direitos sociais trabalhistas. Exsurge-se, portanto, a necessidade de reafirmação do 

Direito do Trabalho enquanto ramo da ciência jurídica e instrumento positivo 

imprescindível para a tutela efetiva dos trabalhadores na pós-modernidade. 

O medo do desemprego não pode nutrir o processo de desregulamentação 

do Direito do Trabalho, deixando sem qualquer tutela as novas relações de trabalho 
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consolidadas por meio da tecnologia. Desta feita, a subordinação inerente aos 

contratos de trabalho deve ser revista de modo a garantir um padrão civilizatório para 

esses trabalhadores. 

O Estado continua sendo o principal garantidor do núcleo intangível mínimo 

dos direitos sociais de segunda dimensão, ditos como de indisponibilidade absoluta, 

enquanto fonte de positivação primária. No entanto, acredita-se que o efetivo debate 

e diálogo entre aqueles que sustentam que na pós-modernidade tudo pode e os que 

defendem e reafirmam a existência de direitos sociais mínimos, é essencial para se 

encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento e a liberdade, fortalecendo-se a 

negociação coletiva. 

Confia-se no fortalecimento do Estado e na positivação de novos direitos 

trabalhistas, criando-se uma verdadeira barreira ao processo de flexibilização e 

desregulamentação, bem como garantindo a tutela adequada às novas relações de 

trabalho com fundamento na subordinação tecnológica. 

Propõe-se a regulamentação das relações trabalhistas havidas entre 

prestadores de serviços mediante o uso de aplicativo, qualificando-se o aplicativo 

como empregador, garantindo ao trabalhador parassubordinado o recebimento do 

salário mínimo proporcional fixado nacionalmente, férias, 13º salário e seguridade 

social. 

Por meio da efetiva regulamentação das novas relações de trabalho, via 

aplicativo, vislumbra-se o desenvolvimento tecnológico como um campo de novos 

empregos, no qual o trabalhador tem papel ativo, melhorando sua qualidade de vida 

e podendo usufruir das liberdades advindas do desenvolvimento econômico. 

Nesse processo, mostra-se imprescindível a atuação sindical no intuito de 

fortalecer a categoria profissional que se forma, a par de, em conjunto com a 

legislação estatal, aumentar os padrões civilizatórios para a classe e promover a 

aproximação e o diálogo, ainda que de forma virtual, entre empregado e empregador. 

Entre os motoristas e entregadores de apps, há um forte movimento que se 

assemelha à sindicalização. Algumas plataformas, como a Appen, têm apostado na 

divulgação de códigos de ética próprios, como uma forma de demonstrar uma espécie 

de "autorregulação" (Lafloufla, 2019). 

Nesse processo, as efetivas mudanças somente ocorrerão enquanto nós, 

como clientes e consumidores, começarmos a nos colocar no lugar dos prestadores 
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de serviços e entender seus anseios, motivações e agonias que justificam o trabalho 

sob demanda. 
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APÊNCIDE - PROJETO DE LEI 

 

Considerando que a evolução tecnológica transformou o mundo das 

relações de trabalho; 

Considerando a prestação de serviços do trabalhador sob demanda; 

Considerando que o avanço da tecnologia é um processo perene; 

Considerando a necessidade de proteção social; 

Considerando que os fundamentos do Estado brasileiro são calcados no 

valor social do trabalho e da livre iniciativa, apresenta-se o seguinte projeto de lei 

acerca da regulamentação da prestação de serviços do trabalhador sob demanda, 

com base no seguinte texto: 

1. A presente lei aplica-se às pessoas físicas que executam de maneira habitual, 

pessoal e direta serviços contratados mediante uso de tecnologia, em especial por 

meio de aplicativo, com fins lucrativos, independentemente de outras ocupações. 

Essa atividade econômica pode ser realizada em período integral, meio período 

ou, ainda, de forma intermitente.   

2. Define-se como parassubordinado o trabalhador que labora por meio de 

aplicativos, plataformas ou outras fontes tecnológicas de cunho imaterial, sem 

controle de jornada, mas de forma onerosa. 

3. Ostenta a qualidade de empregador qualquer meio tecnológico que controle ou 

oriente a prestação de serviço executado diretamente por pessoa física de forma 

habitual e onerosa, desde que agencie qualquer tipo de transporte (mercadorias 

ou pessoas) mediante pagamento direto ao parassubordinado. 

4. A ausência de controle de jornada não retira o caráter de empregador do 

aplicativo e de trabalhador parassubordinado do prestador pessoa física 

5. O trabalhador parassubordinado tem os seguintes direitos básicos individuais: 

a) direito ao trabalho e livre escolha de profissão; 

b) liberdade de iniciativa econômica e direito à livre concorrência. 

6. No exercício de sua atividade profissional, os trabalhadores parassubordinados 

têm os seguintes direitos individuais: 

a) igualdade perante a lei e não ser discriminado, direta ou indiretamente, por 

motivos de nascimento, origem racial ou étnica, sexo, estado civil, religião, 

convicções, deficiência, idade, orientação sexual; 

b) à formação e reciclagem profissional. 
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c) à sua integridade física e proteção adequada de sua segurança e saúde durante 

a prestação dos serviços; 

d) à percepção de remuneração proporcional ao valor do salário mínimo fixado 

nacionalmente; 

e) à conciliação da sua atividade profissional com a vida pessoal e familiar, com o 

direito de suspender sua atividade em situações de nascimento, risco durante a 

gravidez, risco durante a amamentação e adoção; 

f) à assistência social e previdenciária; 

g) férias remuneradas com acréscimo do terço constitucional após doze meses 

de vigência contratual; 

h) recebimento de décimo terceiro salário após doze meses de vigência 

contratual. 

7. O contrato de realização da atividade profissional do trabalhador 

parassubordinado sempre será formalizado por escrito, devendo tal condição ser 

anotada na Carteira Profissional de Trabalho. 

8. O trabalhador parassubordinado pode estabelecer vários contratos 

empregatícios ao mesmo tempo, considerando-se os empregadores 

individualmente. 

9. Quando o contrato não for formalizado por escrito ou para um serviço 

específico, presume-se, salvo prova em contrário, que o contrato tenha sido 

acordado por tempo indeterminado, sendo disciplinado pela Consolidação das 

Leis do Trabalho. 

10. O contrato deve estabelecer as condições de tempo, modo e local de 

execução de referida atividade, bem como outras condições gerais de 

contratação. 

11. A relação contratual entre as partes será encerrada por qualquer um dos pólos 

nas seguintes circunstâncias: 

a) acordo mútuo entre as partes; 

b) causas validamente declaradas no contrato, a menos que constituam abuso de 

direito manifesto; 

c) morte, aposentadoria ou invalidez incompatível com a atividade profissional, de 

acordo com a legislação previdenciária correspondente; 

d) retirada do trabalhador mediante aviso prévio; 

e) vontade do trabalhador parassubordinado mediante comunicação prévia. 
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Parágrafo único. Não motivará a rescisão contratual a circunstância do 

trabalhador não acessar a plataforma digital por lapso temporal de até doze 

meses. 

12. No caso de descumprimento de quaisquer dispositivos dessa lei, o pacto será 

considerado como por prazo indeterminado, auferindo o prestador todos os 

direitos aplicáveis ao empregado celetista. 


