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RESUMO 

O presente trabalho visa examinar se há ou não o reconhecimento do vínculo 
empregatício entre motoristas e a empresa Uber Tecnologia do Brasil pela justiça do 
trabalho de Belo Horizonte. A inovação tecnológica quanto ao transporte privado 
individual trouxe consigo muitos conflitos e questionamentos. Para tanto, 
inicialmente foram elencadas os pressupostos jurídicos para configurar a existência 
da relação de emprego. Ato contínuo, foi pesquisado os aspectos inerentes aos 
motoristas para inserção à plataforma. Posteriormente, procedeu-se analisar a sua 
regulamentação com amparo na Constituição Federativa do Brasil, a Lei de 
Mobilidade Urbana – Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, na Lei nº 10.900, de 08 
de janeiro de 2016 sobre o credenciamento de transporte individual remunerado de 
passageiros no Município de Belo Horizonte e demais legislações esparsas. Por fim 
foi realizada a uma análise nas decisões contraditórias pelo judiciário em Belo 
Horizonte, acerca do vínculo existente ou não entre as partes envolvidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo Uber, Vínculo empregatício, Motoristas-parceiros  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da atual inovação tecnológica de transporte privado individual que chegou ao 

mundo inteiro, ganhando destaque por ser um meio prático, de fácil acesso e com 

preço acessível o aplicativo Uber trouxe consigo muitas controvérsias. 

 

É nesse cenário que o presente trabalho tem como intuito justamente estudar a 

fundo os aspectos acerca dos direitos que estão sendo empregados na existência 

ou não do vínculo empregatício entre os motoristas cadastrados no aplicativo Uber 

pela Justiça do Trabalho em Belo Horizonte.  

 

A justificativa para a escolha do presente tema gira em torno da atualidade da 

discussão sobre a existência ou não da relação de emprego entre os motoristas 

parceiros e a empresa. 

É importante esclarecer o que seria a empresa Uber, objeto de estudo do presente 

trabalho. O Uber é um aplicativo que concede às pessoas requisitarem um serviço 

de transporte através do smartphone.  

Feita esta breve digressão, às hipóteses a serem abordadas neste estudo são: a 

primeira delas é que o Uber não está regulamentado no ordenamento pátrio, pois é 

o novo meio tecnológico que oferece serviço de transporte por um aplicativo no 

celular. Já a segunda hipótese que tentar-se-á provar é a de que é legítima essa 

atividade. A terceira hipótese é a análise dos magistrados que atuam na Justiça de 

Trabalho em Belo Horizonte, quanto à existência ou não do vínculo empregatício. 

Para atingir o objetivo geral do presente estudo, qual seja, concluir sé há o 

reconhecimento do vinculo entre o motorista e a Uber, com o referido ordenamento 

jurídico, traçou-se como objetivos específicos, o estudo dos requisitos para 

configurarem a relação de emprego, a regulamentação presente e as decisões pelo 

poder judiciário do trabalho.   

No que tange à metodologia de pesquisa utilizada, esta consistiu em pesquisas 

doutrinárias e legislativas, na qual se darão as referências. 
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Por fim, faz-se necessário apresentar um panorama geral de como o trabalho foi 

estruturado: o desenvolvimento do tema foi subdividido em quatro capítulos, sendo 

que, no primeiro é apresentada a diferença entre relação de trabalho e emprego. No 

segundo capítulo será analisado os pressupostos necessários para configurarem o 

vinculo empregatício. No terceiro capítulo é apresentada a origem da Uber e suas 

especificidades. Por fim, no quarto capítulo, tomando por base as discussões 

trazidas pelos magistrados da Justiça do Trabalho em Belo horizonte, inicialmente 

foi analisada a decisão que não reconheceu o vínculo e finalmente, foram elencadas 

e examinadas as condições que reconheceram o vínculo empregatício com respaldo 

no ordenamento jurídico brasileiro. 
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2. DIREITO DO TRABALHO 

 

2.1 RELAÇÃO DE TRABALHO E EMPREGO 

De princípio, é importante diferenciar as definições de relação de trabalho e relação 

de emprego. De acordo com o doutrinador Maurício Delgado Godinho: 

“A primeira expressão tem caráter genérico: refere-se a todas as relações 

jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em 
uma obrigação de fazer consubstanciada em labor humano. Refere-se, pois, 
a toda modalidade de contratação de trabalho humano modernamente 
admissível. A expressão relação de trabalho englobaria, desse modo, a 
relação de emprego, a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho 
eventual, de trabalho avulso e outras modalidades de pactuação de 
prestação de labor (como trabalho de estágio, etc.). Traduz, portanto, o 
gênero a que se acomodam todas as formas de pactuação de prestação de 
trabalho existentes no mundo jurídico atual. [...] (DELGADO, 2009, pág. 
270) 

Conforme excerto acima, o conceito de relação de trabalho é um gênero, refere-se a 

todas as relações jurídicas que possuem o labor humano como objeto, ou seja, é 

uma prestação em uma obrigação de fazer que tenha como contraprestação 

recebimento em quantia. Para melhor entendimento um exemplo: o pintor que é 

chamado para realizar a pintura de uma casa, ele estará trocando seu trabalho por 

uma remuneração, durante o tempo que estiver executando a atividade, o pintor 

encontra-se vinculado ao contratante por um contrato de prestação de serviço, 

segundo as normas do Código Civil Brasileiro. Mas essa relação não configura uma 

relação de emprego.  

Relação de emprego é espécie, está regulamentada pela CLT – Consolidação das 

Leis do Trabalho e leis complementares, para existir a relação de emprego é 

indispensável que o trabalho seja exercido por pessoa física, pessoalidade, não 

eventualidade, onerosidade e subordinação.   

Voltando ao exemplo supracitado, é possível perceber a inexistência de um dos 

requisitos necessários para configurar uma relação de emprego, como a não 

eventualidade, o pintor não exerce sua função de forma habitual (todos os dias, 

algumas vezes na semana ou até mesmo uma vez por semana), sua atividade é 

exercida eventualmente.  
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Um exemplo de relação de emprego é um garçom que trabalha todas as sextas, 

sábados e domingos em um restaurante, mesmo ele trabalhando somente aos finais 

de semana, tem a habitualidade na prestação de serviço.  

Assim toda relação de emprego pode ser considerada como relação de trabalho, 

mas nem toda relação de trabalho pode ser considerada como relação de emprego, 

pois a relação de emprego é uma das espécies da relação de trabalho, que é um 

gênero.  

 

2.2 ESPÉCIES DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

Conforme disposto no artigo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho para 

configurar um empregado é preciso estar presentes os seguintes requisitos: pessoa 

física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. 

 

2.2.1 Pessoa física 

O primeiro fator fático-jurídico para configurar o vínculo empregatício é que o 

trabalho seja realizado por uma pessoa física (ou natural), o bem jurídico tutelado 

por esse ordenamento jurídico refere-se às pessoas naturais não podendo ser 

gozado por pessoas jurídicas. 

Maurício Godinho Delgado conceitua a pessoa física:  

"A prestação de serviços que o Direito do Trabalho toma em consideração 
é aquela pactuada por uma pessoa física. Os bens jurídicos tutelados pelo 
Direito do Trabalho importam à pessoa física, não podendo ser usufruídos 
por pessoas jurídicas. Assim, a figura do trabalhador há de ser, sempre, 
uma pessoa natural”; (DELGADO, 2009, pág. 270.). 

Continua dizendo que: 

“a própria palavra trabalho já denota, necessariamente, atividade realizada 

por pessoa natural, ao passo que o verbete serviço abrange obrigação de 
fazer realizada quer por pessoa física, quer pela jurídica.” (Delgado, 2008, 
pág. 291.). 
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Logo, todo trabalhador deve ser sempre, uma pessoa física. 

Por essa razão, existem várias fraudações com intuito de burlar o Direito do 

trabalho, como acontece quando um empregador contrata o empregado como 

pessoa jurídica para afastar o vínculo de emprego e se eximir dos pagamentos 

trabalhistas.  Contudo, basta comprová-la para declarar a nulidade deste ato, 

reconhecendo o vínculo.  

 

2.2.2 Pessoalidade 

O segundo fator fático-jurídico para configurar o vínculo empregatício que, de certa 

maneira, está relacionada ao requisito da pessoa física é a pessoalidade. 

Este requisito tem por finalidade estipular que a relação empregatícia do 

empregado pessoa natural tenha caráter intuitu personae, ou seja, a prestação de 

serviços será executada exclusivamente pelo mesmo empregado, uma vez que o 

empregador firmou contrato com um indivíduo e devendo este executar o trabalho 

acordado. 

Mauricio Godinho Delgado diz que: 

“É essencial à configuração da relação de emprego que a prestação do 
trabalho, pela pessoa natural, tenha efetivo caráter de infungibilidade, no 
que tange ao trabalhador. A relação jurídica pactuada – ou a efetivamente 
cumprida – deve ser, desse modo, intuitu personae com respeito ao 
prestador de serviços, que não poderá, assim, fazer-se substituir 
intermitentemente por outro trabalhador ao longo da concretização dos 
serviços pactuados”. (DELGADO, 2008, pág. 292.). 

O trabalho tem que ser prestado pela pessoa que foi contratada, não podendo ser 

executada por outrem. Nesse sentido, os tribunais de trabalho entendem:  

 

“VÍNCULO EMPREGATÍCIO - PESSOALIDADE - A configuração do vínculo 
de emprego exige a tipificação de todos os requisitos do art. 3º da CLT. 
Havendo prova de que o interessado poderia ser substituído por outra 
pessoa, fica descaracterizado o vínculo de emprego pela falta da 
pessoalidade.” (TRT 15ª R. - Proc. 27515/03 - (2053/04) - 2ª T. - Rel. Juiz 
José Pitas - DOESP 06.02.2004 - p. 60).  
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“VÍNCULO EMPREGATÍCIO AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE - NÃO-
CARACTERIZAÇÃO - A prestação de serviços com o concurso de terceiros, 
afasta a pessoalidade, requisito essencial do contrato de trabalho. (TRT 15ª 
R. - RO 14958/2000 - Rel. Juiz Luiz Antônio Lazarim - DOESP 28.01.2002).  

 

Deste modo, não havendo o requisito pessoalidade, desvincula-se a relação de 

empregado, pela inexistência de seu segundo elemento fático-jurídico. 

 

2.2.3 Não eventualidade 

O terceiro fator fático-jurídico para configurar o vínculo empregatício é a não 

eventualidade. Trata-se de um elemento que é caracterizado pela prestação de 

serviço de forma contínua. O significado de eventualidade é tudo aquilo que não é 

habitual, contínuo.  

Conforme o texto do artigo 3º da CLT, “Considera-se empregado toda pessoa física 

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

deste e mediante salário”. Exige-se que a prestação de serviço para obter o 

reconhecimento de um vínculo empregatício, não seja esporádica, ocasional, 

eventual, e sim, que exista uma regularidade no exercício do labor humano. 

Na maioria dos casos, o trabalho é exercido diariamente, mas para configurar a não-

eventualidade o trabalho pode ser realizado em alguns dias da semana, como por 

exemplo um garçom que trabalha todos aos finais de semana, sexta, sábado e 

domingo com horário determinado. Observe que não há necessidade do trabalho ser 

feito diariamente, é preciso que haja uma regularidade na prestação dos serviços e 

que o trabalho não seja executado de forma esporádica como uma vez a cada 

quatorze dias. 

Portanto, habitual pode ser considerado o trabalho realizado toda 

quinta-feira. Tal labor é habitual, regular, ou seja, não-eventual. O fato do 
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empregado trabalhar apenas nas quintas-feiras, mas em todas, não torna de seu 

serviço ocasional.  Ele será habitual. 

 

2.2.4 Onerosidade 

O quarto fator fático-jurídico para configurar o vínculo empregatício é a onerosidade. 

Surge, em toda relação de emprego, direitos e obrigações entre o empregador e o 

empregado, pois o empregado contratado deverá prestar os serviços e o 

empregador tem a obrigação de pagar a contraprestação, que é a remuneração, 

caracterizando assim a onerosidade.  

 

2.2.5 Subordinação  

O último fator fático-jurídico para configurar o vínculo empregatício é a subordinação 

que é o aspecto de maior relevância para definir a relação de emprego “É o 

elemento essencial para a afirmação da relação de emprego e, desta forma, é o que 

irá identificar o trabalhador tutelado pela CLT. É o divisor de águas entre o trabalho 

autônomo e o trabalho subordinado”. (LOCKMANN, 2010, p. 29). 

O artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dispõe: "Considera-se 

empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste mediante salário". Não há a expressão 

“subordinação” o dispositivo legal utiliza o termo “dependência”. Contudo, Camino 

bem observa (2004, p. 190), “as expressões subordinação e dependência são 

indicadoras do mesmo fenômeno de vulnerabilidade e da inferioridade do 

empregado”. Ou seja, tanto a subordinação quanto à dependência remonta à ideia 

de sujeição pessoal, noção de hierarquia.  

Não há conceito legal para definir o que vem a ser a subordinação. A doutrina 

entende que a subordinação classifica-se, inquestionavelmente, como um fenômeno 
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jurídico, derivado do contrato estabelecido entre trabalhador e tomador de serviços, 

pelo qual o primeiro acolhe o direcionamento objetivo do segundo sobre a forma de 

efetuação da prestação do trabalho. (DELGADO, 2007, p. 303) 

A subordinação é uma ligação entre empregado e empregador no qual o primeiro é 

um colaborador sujeito a obrigações emanadas do empregador que exerce o poder 

de direção. 
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3. A EMPRESA UBER 

 

3.1 ORIGEM DA UBER 

 

 

Em dezembro do ano de 2008, em Paris, foi realizada a LeWeb que é uma das 

maiores conferências de tecnologia, onde reúne grandes empreendedores. Travis 

Kalanick e Garret Camp participaram desse evento que venderam suas ideias 

tornando-os recém-milionários. Travis Kalanick criou uma ferramenta de 

compartilhamento de arquivos chamada Red Swoosh vendida por US$ 20 milhões e 

Garret Camp criou o StumbleUpon, um programa de busca da web, vendido para 

eBay por US$ 75 milhões.  

 

Após o evento, Travis Kalanick e Garret Camp procuram por um táxi para voltar ao 

hotel, mas como estava nevando muito na cidade tiveram dificuldades de conseguir 

encontrar. Então pensaram em uma simples solução: criar um serviço no qual seria 

possível acionar um carro com motorista particular que poderiam ser chamados 

usando apenas um toque na tela do celular. 

 

Retornaram a cidade de San Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, onde hoje 

fica localizada a sede mundial da empresa, aperfeiçoaram a ideia e no mês de 

março do ano de 2009 foi instituída a empresa, a princípio com o nome de UberCab, 

onde a palavra Uber tem origem alemã que assemelha com a palavra “above” em 

inglês, que traduzindo significa acima, sendo muito utilizado pela gíria inglês 

americano como superior, o maioral, o melhor. E “cab” interpretado para o português 

significa táxi. 

Em julho de 2010, foi inserido oficialmente o aplicativo UberCab aos smartphones, 

acessível para celulares com sistema operacional Android e para iPhones que 

indicavam a localização dos passageiros através do GPS (Sistema de 

Posicionamento Global). O serviço era realizado por carros de luxo, tendo como 

exemplo Cadillac Escalade e Mercedes-Benz S550.  

 

https://www.sinonimos.com.br/superior/
https://www.sinonimos.com.br/maioral/
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Com o aplicativo criado e disponível para os aparelhos smartphones, a grande 

indagação era como inserir esse novo método de serviço aos motoristas que já 

exerciam essa atividade (normalmente em parceria com hotéis). Esses motoristas 

tiveram uma influência primordial para o crescimento da empresa. 

Outro fato que foi essencial para o progresso da empresa, aconteceu quando uma 

secretária de transportes da cidade de San Francisco insatisfeita com o nome da 

empresa UberCab e com serviço prestado deu publicidade nas imprensas e nos 

fundos da capital de ventura. Essa repercussão foi o marco para a empresa Uber 

expandir no Estado americano  

Desentendimentos, brigas e polêmicas sempre estiveram presentes na trajetória da 

empresa. Naquela época o valor da corrida era equivalente a cinco vezes o valor 

cobrado pelos taxistas. Mesmo sendo uma diferença significativa não afastou o 

público-alvo, que era os empresários e investidores bem-sucedidos. O sucesso do 

aplicativo também poderia ser esclarecido pela simplicidade do serviço. Com um 

aparelho o passageiro abre o aplicativo, chama um carro, faz a corrida 

confortavelmente e nem necessita retirar a carteira, pois o pagamento era efetivado 

por meios digitais, ou seja, não precisava deixar dinheiro ou gorjetas. Tornando o 

Uber um aplicativo diferenciado.  

No final do ano de 2010, o Uber conseguiu o primeiro financiamento de risco através 

de um grupo de investidores e já no começo de 2011 alcançaram mais de US$ 11.5 

milhões (R$ 35.375.145,70) em investimentos resultando na ampliação do serviço 

para a cidade de Nova York. Mas essa trajetória não deixou de passar por alguns 

inconvenientes. A instituição que delibera sobre as limusines e táxis na cidade não 

aprovou a concorrência e das seis bases do Uber conseguiram fechar cinco. 

Levando em consideração que o Uber se constitui basicamente através de 

plataformas digitais, essa providencia não impediu que o serviço continuasse em 

pleno funcionamento. Pouco tempo depois, o serviço foi inserido em outras grandes 

cidades americanas como Boston, Seatte, capital Washington e Chicago. A primeira 

cidade que não pertence aos Estados Unidos que recebeu o serviço foi Paris, antes 

da realização da conferência internacional “LeWeb” onde a demanda por táxis era 

grande. 
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No ano de 2012, a empresa criou a UberX que é uma opção onde permite que 

qualquer proprietário de veículo torne um motorista. Surgindo a partir desse 

momento vários problemas, pois a empresa encontrava em constante atrito com 

quesitos legais. Quando usavam o GPS de um aparelho celular para achar a 

localização do veículo mais próximo ao usuário, o Uber interferia nas centrais de 

rádio dos táxis. Ao expandir para cada nova cidade gerava conflitos com prefeituras, 

órgãos oficiais que não eram a favor do serviço e aos taxistas. Mesmo com esses 

embates a empresa continuou seguindo em frente. 

Nesse mesmo ano, iniciaram-se testes para inserção dos táxis convencionais por 

meio do aplicativo. E introduziram o UberChopper, que era um serviço de táxis aéreo 

realizado por um helicóptero por US$ 3.000 entre as cidades de Hamptons e Nova 

York. A empresa crescia consideravelmente por vários continentes. 

Em 2013 a empresa começou a criar novos experimentos ao serviço, tal como, uma 

opção ao aplicativo que possibilitava aos usuários chamarem um carrinho de sorvete 

pele smartphone. 

 O aplicativo Uber foi introduzido no Brasil no dia 15 de maio de 2014, tendo inicio na 

cidade do Rio de Janeiro, que pouco tempo depois passou a ser usado em São 

Paulo e, não diferente dos outros países, a Uber também passou por alguns 

conflitos, principalmente com os inúmeros protestos dos taxistas. 

Ainda em 2014, ingressaram no mercado chinês. E em 2015 fizeram vários testes 

para oferecer novos tipos de serviços, tais como, serviço para entrega de comida 

chamada de UberFresh. Em Santa Mônica, cidade californiana, criou-se a UberPool 

possibilidade dos passageiros dividirem a corrida para lugares próximos e O 

UberRush serviço para entregas rápidas de documentos, pacotes e encomendas. 

O Uber apresentou a criação de um novo recurso, o Trip Experiences que durante o 

trajeto os passageiros pudessem receber conteúdos e notificações personalizados 

de terceiros desenvolvedores, como por exemplo, informações atualizadas sobre o 

restaurante que estariam prestes a ir.  

De acordo com o site da Uber, as pesquisas apontam que a empresa em setembro 

de 2016 estava presente em 70 países, com mais de 480 cidades (julho de 2016) 

contando com a colaboração de 8.000 funcionários pelo mundo e cerca de mais de 
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1.5 milhão de motoristas parceiros ativos e mais de 50 milhões de usuários pelo 

mundo atingindo em média 5 milhões de viagens por dia. 

No Brasil, a Uber conta com mais de 50 mil motoristas parceiros e mais de 13 

milhões de usuários.  

Em 24 de dezembro de 2015, a empresa completou 1 bilhão de viagens no mundo e 

em 16 de junho de 2016 2 bilhões, apenas 6 meses depois de atingirem a primeira 

marca. 

 

3.2 ASPECTOS INERENTES AO MOTORISTA 

 

A empresa desde sempre passou por muitos conflitos, outro motivo que trouxe 

bastante discórdia era a escolha e avaliação dos motoristas, o Uber não possuía 

motoristas contratados e nem carros, a empresa trabalha com cadastramento de 

parceiros ao serviço, mas eram exigidos alguns critérios para serem aceitos. No 

Brasil, para tornar-se um motorista parceiro da Uber, os candidatos interessados 

precisam ter habilitação especial, ou seja, ser um motorista profissional que possua 

o registro do EAR para exercer atividade remunerada constando no campo de 

observação da CNH – Carteira Nacional de Habilitação. 

Para realizar o cadastro, o interessado deverá acessar o site da Uber e preencher os 

campos como o nome e sobrenome, o e-mail, o número de telefone, criar uma 

senha, a cidade e o código de identificação (opcional), após colocar esses dados é 

só enviar que a empresa irá checar as informações e verificar o atestado de 

antecedentes criminais.  

Outro requisito é que os proprietários deverão possuir veículos pré-estabelecidos 

conforme o tipo de serviço.  O UberBlack é um serviço que disponibiliza carros de 

luxo, devendo possuir 4 portas e 5 lugares, ar condicionado, bancos de couro, 

veículos sedan e suv e de cor preta como, por exemplo, Ford Fusion, Volkswagen 

Jetta Toyota Corolla, e Honda Civic, conforme descreve-se em anexo A- Modelos de 

carros aceitos no UberBlack. Os motoristas deverão estar vestidos com traje social, 

normalmente, em tempo integral, além de oferecer garrafas de água gelada e balas 

à disposição do passageiro. O UberBlack tem custos mais elevados, os passageiros 
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pagam uma taxa mais alta e a Uber cobra 20% do motorista.  A tarifa base é de 

R$5,00, o preço por minuto é R$0,40 e o preço por quilometro é R$2,42.  

O UberX é um serviço que oferece carros mais simples podendo ser qualquer 

veículo como modelo do ano de 2008 ou mais novo, com 4 portas e 5 lugares e ar 

condicionado. Exceto carros com placa vermelha, vans, pick-ups e caminhonetes 

nem veículos com sistema de suspensão ou freios com alteração, plotados e com 

adesivos. O Uber cobra do motorista que presta serviço no UberX 25%, sendo a 

tarifa base no valor de R$3,00, o preço por minuto R$0,35 e o preço por quilômetro 

R$1,43. 

Os valores alteram conforme a cidade e o tipo de serviço, algumas já têm o preço 

definitivo, onde o usuário já é informado quanto ao preço da viagem antes de 

solicitar o Uber, mas o valor a ser cobrado é sempre a soma do valor inicial + valor 

por Km + valor por minuto do trajeto. 

Existem outros tipos de serviços oferecidos pela Uber em outras cidades do mundo, 

conforme descreve-se na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Outros serviços oferecidos pela Uber 

 

UberSUV Carros com mais lugares e conforto, do tipo SUV 

UberLUX Veículos de marcas de luxo para locomover-se com classe pelas ruas 

UberPOOL Disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro, este serviço permite que você 

divida a viagem com outros usuários que estão em um trajeto similar ao seu, 

colocando mais pessoas em menos carros. O preço é ainda mais competitivo do 

que o uberX, mas pode gerar um tempo de deslocamento um pouco maior em 

função de adequações na rota. A vantagem para usuários é o preço mais 

competitivo, já para motoristas parceiros significa mais viagens por hora, e ganhos 

ainda maiores. O sistema se encarrega de encontrar quem deseja ir para um 

destino próximo ao seu. O valor também é dividido (o preço é aproximadamente 

50% do valor do UberX).  

UberTAXI Táxis convencionais, sem precisar esticar o braço e esperar na calçada. 

UberPOP Carros compactos fazem as viagens, com preço ainda mais competitivo que o 

uberX 

UberFRESH Entrega de almoço, com cardápio fixo todos os dias, que funciona apenas na 

cidade de Los Angeles.  
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 UberRUSH Serviço de courier por bicicleta, disponível apenas em Nova York.  

UberEATS Serviço que permite ao usuário solicitar refeições dos restaurantes mais 

badalados da cidade, onde quer que esteja. Está disponível, em fase inicial, 

apenas em São Paulo 

Fonte: UBER TECHNOLOGIES INC. Uber. Disponível em: >https://www.uber.com/pt-BR/< 

 

O motorista para iniciar o trabalho precisa ligar o app, não existe horário fixo para 

acessar a plataforma, possuem flexibilidade para trabalhar no local, horário e como 

quiserem. 

Os motoristas cadastrados no aplicativo próprio para parceiros é necessário fazer o 

login colocando a senha pessoal e intransferível. Caso haja mais de um carro 

cadastrado após esse procedimento o motorista poderá escolher com qual carro vai 

dirigir, Ao receber uma chamada de um usuário a tela do aplicativo pisca e é emitido 

um som. Somente após aceitar a viagem é que o aplicativo mostrará quem é o 

passageiro, e a localização. 

Quando o passageiro entra carro, dar-se inicio a viagem pelo aplicativo.  

Chegando ao destino solicitado, o motorista encerra a viagem e o aplicativo mostra o 

preço da viagem. Em seguida o usuário avalia por nota entre 1 a 5 estrelas 

 

3.3 REGULAMENTAÇÃO UBER EM BELO HORIZONTE 

 

Em junho de 2015 foi realizada uma pesquisa pela a Associação InternetLab de 

Pesquisa em Direito e Tecnologia sobre a regulação do aplicativo Uber no país 

levando em consideração dois aspectos: 1) o aplicativo Uber oferece um serviço 

ilegal, tendo em vista não possuir regulamentação específica, e 2) os motoristas 

incorrem no exercício ilegal da profissão de taxista, visto não terem autorização para 

desempenharem essa função, sendo, por isso, um serviço de transporte clandestino 

(ZANATTA; PAULA; KIRA, 2015, p.5). 

O primeiro aspecto encontra-se embasado no artigo 12 da Lei nº 12.587/2012 

Política Nacional de Mobilidade Urbana que dispõe: “Os serviços de utilidade pública 

https://www.uber.com/pt-BR/
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de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e 

fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de 

segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia 

dos valores máximos das tarifas a serem cobradas”. 

Porém, conforme o princípio da legalidade disposto no artigo 5º, inciso II, da 

Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”, ou seja, não pode dizer que o aplicativo Uber é ilegal 

devido à ausência de regulamentação, enquanto não houver uma norma que o 

proíba, poderá ter a prestação dos serviços oferecidos pelo aplicativo, o que não 

significa que não seja necessária a sua regulamentação, pelo contrário, deve 

estabelecer as diretrizes para o seu funcionamento.  

O segundo aspecto encontra fundamentação no artigo 2º da Lei nº 12.468/2011 “É 

atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo automotor, 

próprio ou de terceiros, para o transporte público individual remunerado de 

passageiros, cuja capacidade será de, no máximo, 7 (sete) passageiros.”. 

Porém, a Uber é uma empresa tecnológica e não de transporte, além disso, a sua 

prestação de serviço é voltada ao transporte privado individual e não um transporte 

público individual.  

Não há previsão legal quanto à definição de “transporte privado individual”, o que 

não torna o Uber ilegal ou clandestino.  

O Uber não realiza transporte público individual de passageiros pelo fato de não está 

aberto ao público, pois é necessário possuir o aplicativo para fazer seu uso e, além 

do mais, o motorista de acordo com sua conveniência pode ou não aceitar ao 

chamado para realizar a corrida. Já os taxistas para lhe atender, basta fazer um 

sinal com a mão. Além do mais, o veículo automotor utilizado para o transporte não 

de aluguel e sim particular. 

Para sanar esse conflito no dia 08 de janeiro de 2016 foi sancionado pelo prefeito 

Marcio Lacerda a Lei nº 10.900 que trata do credenciamento de pessoas jurídicas 

que deverão ser devidamente licenciados  pela Empresa de Transportes e Trânsito 

de Belo Horizonte S/A BHTrans para exercerem atividade de transporte individual 

remunerada conforme o artigo 1º que dispõem: “Esta lei estabelece normas sobre o 
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credenciamento de pessoas jurídicas que operam e/ou administram aplicativos 

baseados em dispositivos de tecnologia móvel ou quaisquer outros sistemas 

georreferenciados destinados à captação, disponibilização e intermediação de 

serviços de transporte individual remunerado de passageiros no Município, bem 

como sobre os dispositivos de segurança e controle da atividade e as penalidades 

aplicáveis em caso de descumprimento, que tinha previsão para sua regulamentação 

ser feita em até 60 dias” “Art. 7º Compete à BHTrans regulamentar esta lei, mediante 

portaria, no prazo de 60 (sessenta) dias”. 

Conforme citado acima, a Lei Municipal nº 10.900 dispõe sobre a obrigatoriedade 

do credenciamento ao BHTrans - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 

Horizonte dos motoristas que transportam passageiros sob pena de sanção 

conforme artigo 5º da mesma lei. “A utilização de aplicativos para captação, 

disponibilização e intermediação de serviços de transporte individual remunerado de 

passageiros em desacordo com o disposto nesta lei sujeitará as pessoas jurídicas 

referidas em seu art. 1º à aplicação de multa administrativa no valor de R$30.000,00 

(trinta mil reais), sem prejuízo das demais sanções cabíveis, notadamente as 

previstas na Lei Municipal nº 10.309, de 21 de novembro de 2011. 

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa prevista no caput deste artigo 

terá seu valor aplicado em dobro.” 

 

Porém, essa lei trata somente do transporte individual público autorizado pela 

BHTrans, o Uber, no entanto, é um serviço que exerce atividade de transporte 

privado, ou seja, através de um aplicativo um particular contrata com um outro 

particular, que é uma atividade legal conforme fundamento na Constituição Federal e 

na Lei de Mobilidade Urbana – Lei nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012. 

 

Com isso, motorista da Uber entrou com mandado de segurança preventivo com 

pedido de liminar contra a Guarda Municipal de Belo Horizonte, requerendo que não 

seja impedido de realizar o transporte privado individual de passageiros por meio do 

aplicativo Uber que foi concedido pela Justiça. 

 

Conforme a Assessoria de Comunicação Institucional – Ascom retirada no sítio do 

TJMG, como bem observa o juiz, o Uber presta serviço de transporte individual 



26 
 

privado, sendo diferente dos serviços prestados pelos taxistas, ressaltando que “está 

atendendo interesse público e melhoria na mobilidade urbana, tendo em vista a 

imensa demanda de transporte individual na cidade”. (Disponível em : 

http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/justica-concede-a-motorista-do-uber-

direito-de-prestar-o-servico-2.htm#/>. Acesso em: 05 de abril de 2017). 

A atividade do Uber não pode ser considerada clandestina, “uma vez que não há 

manifesta violação ao ordenamento jurídico, pelo contrário, a Constituição Federal 

consagra como direito fundamental a livre iniciativa, o livre exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão”. (Disponível em : 

http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/justica-concede-a-motorista-do-uber-

direito-de-prestar-o-servico-2.htm#/>. Acesso em: 05 de abril de 2017). 

O serviço está disponível apenas para usuários de smartphones “que 

espontaneamente aderiram ao aplicativo, assemelhando-se, dessa forma, à 

contratação no próprio domicílio de motorista particular, pois se tem liberdade de 

escolha baseada na satisfação quanto ao serviço, não se adentrando nos direitos 

trabalhistas, por óbvio”, frisou o magistrado. (Disponível em : 

http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/justica-concede-a-motorista-do-uber-

direito-de-prestar-o-servico-2.htm#/>. Acesso em: 05 de abril de 2017). 

De acordo com o julgamento do Juiz Maurício Leitão Linhares da 1ª Vara dos Feitos 

da Fazenda Pública de Belo Horizonte foi deferido a liminar, o motorista não poderá 

ser abdicado de exercer sua atividade através do aplicativo Uber, alegando que a 

ação restritiva da Guarda Municipal sobre os motoristas do Uber, poderia 

comprometer a subsistência do autor da ação e de sua família. (Disponível em : 

http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/justica-concede-a-motorista-do-uber-

direito-de-prestar-o-servico-2.htm#/>. Acesso em: 05 de abril de 2017). 
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4 JULGADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE 

 

4.1 DECISÃO QUE NÃO RECONHECE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região analisou ação trabalhista onde o 

reclamante, ora antigo motorista da empresa Uber, pleiteou requerendo o vínculo 

empregatício com as reclamadas UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, UBER 

INTERNATIONAL B.V. e UBER INTERNATIONAL HOLDING B.V., alegando em seu 

depoimento que teve o início da sua atividade como motorista no dia 01/06/2016, 

sendo dispensado imotivadamente no dia 21/11/2016, sem o recebimento as verbas 

rescisórias. Conforme a necessidade dos clientes, realizava jornadas de trabalho de 

dez a onze horas por dia em horários diversificados, mas principalmente noturnos. 

Afirma que de segunda a quinta feira, iniciava a jornada por volta das 15/16h às 

22/23h e, de sexta feira a domingo, das 15/16h às 02/03h, recebendo semanalmente 

o valor de R$504,42 em média. Alega que a Uber, através do aplicativo monitora o 

serviço realizado entre os motoristas e os passageiros, fixando a tarifa pelo serviço, 

no qual, retém 25% ou 30% do valor pago pelos clientes repassando semanalmente 

o restante da quantia recebida ao motorista. Os fundamentos usados para que fosse 

reconhecido o vínculo trabalhista era que o motorista “não detém toda a autonomia 

para o exercício da atividade” e que “o sistema implantado não permitirá jamais uma 

remuneração justa pelo extenuante trabalho”. 

As reclamadas for sua vez contestaram afirmando que “não prestam serviços de 

transporte, não funcionam como transportadoras, nem operam como agente para o 

transporte de passageiro”. Afirma que o reclamante é um usuário da plataforma 

concedido por elas e que não lhes prestou serviços. Alegou que não há 

subordinação pelos motoristas, trata-se de profissionais autônomos, inexistindo 

exclusividade. Por meio de uma plataforma digital, elas prestam serviço aos 

motoristas, facilitando a comunicação com os passageiros, tendo total autonomia 

para estabelecer quais dias e horários quisessem conectar ao aplicativo, e para 

manter a parceria com elas a única exigência seria "a constante promoção de 

experiências positivas para os usuários". Salientam que, o reclamante foi inserido 

como motorista parceiro após o envio dos documentos solicitados, aceitado 

voluntariamente as condições que foram apresentadas para utilizar a plataforma 
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Uber. Alegam que: “o reclamante não recebeu nenhuma remuneração por parte das 

reclamadas e que foi ele quem as remunerou pela utilização do aplicativo”. 

Contestam, dessa forma, a pretendida caracterização do vínculo empregatício entre 

as partes e pugnam pela total improcedência dos pedidos iniciais. 

Conforme os artigos 2º e 3º da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho para 

configurar o vínculo empregatício é necessário caracterizar os seguintes 

pressupostos: a pessoa física, a pessoalidade, a subordinação jurídica, a 

onerosidade e a não eventualidade na prestação dos serviços. 

Segundo o juiz:  

“Apenas o somatório de todos esses pressupostos tem por consequência a 
caracterização do vínculo de emprego. No caso, o conjunto probatório 
produzido revela a ausência de subordinação do reclamante para com as 
reclamadas, o que inviabiliza o pretendido reconhecimento do vínculo 
empregatício”. (SICKERT, Filipe de Souza - TRT-BH 0011863-
62.2016.5.03.0137- 03ª região). 

 

Em vários fragmentos do depoimento do reclamante fica expressa a ausência da 

subordinação: 

(...) que os vídeos do escritório exibiram modos de comportamento com o 
cliente, deixando claro que não se tratavam de regras obrigatórias, mas 
que, para que o reclamante obtivesse uma boa pontuação e permanecesse 
ativo, era recomendado seguir as instruções, como estar bem trajado, 
descer do carro e abrir a porta para o passageiro, manter o carro limpo, bem 
regularizado, com água, balas e doces e o que pudesse acrescentar, tudo 
isso para que os clientes fizessem uma boa avaliação do serviço prestado 
pelo autor. (SICKERT, Filipe de Souza - TRT-BH 0011863-
62.2016.5.03.0137- 03ª região). 

O reclamante ainda afirmou que tinha total liberdade referente aos horários que 

usaria o aplicativo:  

(...) que a Uber deu liberdade para o depoente utilizar o aplicativo em 
qualquer horário; que poderia prestar o serviço em qualquer horário e 
quantas vezes por semana quisesse; que a Uber não determinava horário 
de trabalho; (...) que não tinha que comunicar haver ligado ou desligado o 
aplicativo; (...). (SICKERT, Filipe de Souza - TRT-BH 0011863-
62.2016.5.03.0137- 03ª região). 

Para tanto não existia regras quanto aos horários para usar o aplicativo, o 

reclamante afirmou que saiu de férias, durante um certo período, sem ter a 

obrigação de prestar informação às reclamadas a respeito: "(...) que ficou fora da 
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plataforma porque saiu de férias alguns dias, não havendo tido que informar ninguém da Uber 

quando saiu de férias; (...)”. 

Nem mesmo os itinerários das corridas eram determinadas pelas reclamadas: "(...) 

que o itinerário da viagem é definido pelo cliente; que se este não souber o itinerário, 

é definido pelo WAZE ou GPS, vinculados ao aplicativo da Uber; (...)”. 

O juiz Filipe de Souza Sickert julgou improcedente o pedido alegando: 

“não se constituindo as reclamadas como empresas de transporte de 
passageiros, mas como de fornecimento de serviços de tecnologias, não 
vejo como afirmar que o autor estivesse inserido, como empregado, na 
estrutura empresarial, sob a ótica da subordinação estrutural. (...). Lei n. 
13.103/2015 não possui previsão de que todos aqueles que exerçam a 
atividade de motorista sejam considerados empregados. Pelo contrário, 
admite a coexistência de motoristas autônomos e de motoristas 
empregados.(...), a análise conjunta da prova documental e da prova oral 
revela a inexistência da subordinação jurídica a que se refere o art. 3º, 
caput, da CLT, razão pela qual julgo improcedente o pleito de 
reconhecimento de vínculo de emprego entre o autor e as reclamadas.” 
(SICKERT, Filipe de Souza - TRT-BH 0011863-62.2016.5.03.0137- 03ª 
região). 

 

O juiz analisou a causa e julgou improcedendo o pedido argumentando a falta do 

pressuposto jurídico, elencada no artigo 3º “Considera-se empregado toda pessoa 

física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário.”, uma vez, que na falta de algum desses 

requisitos não será considerada para os devidos fins a existência de vínculo 

empregatício entre as partes. 

 

4.2 DECISÃO QUE RECONHECE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

No dia 13 de fevereiro de 2017, na 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte o Juiz do 

Trabalho, Márcio Toledo Gonçalves, analisou o julgamento da Reclamação 

Trabalhista ajuizada em desfavor do UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA . 

O requerente em seu depoimento alegou ter iniciado o serviço de motorista na 

empresa no dia 20 de fevereiro de 2015, sendo dispensado no dia 18 de dezembro 

de 2015, de modo unilateral e abusivo, sem receber as verbas trabalhistas; recebia 

mensamente salário entre R$4.000,00 a R$7.000,00; em todo contrato de trabalho 



30 
 

excedia em média 2 horas da jornada, trabalhou inclusive em período noturno e em 

feriados sem receber os pagamentos equivalentes.  

Em contestação a requerida afirma que é uma empresa que utiliza a plataforma 

digital permitindo aos usuários do aplicativo solicitar transporte individual privado a 

um dos motoristas parceiros. Alega que o reclamante é quem os contratou através 

de uma prestação de serviço para captar e conquistar clientes. Aduz que não havia 

habitualidade entre as partes por não ter dias e horários obrigatórios para realizar as 

atividades e nem pessoalidade, pois os usuários poderiam ser atendidos por 

qualquer um dos motoristas disponíveis na plataforma. Afirmam que “o reclamante 

não recebeu nenhuma remuneração e que foi ele quem a remunerou pela utilização 

do aplicativo”.  Contestam, dessa forma, a pretendida caracterização do vínculo 

empregatício entre as partes e pugnam pela total improcedência dos pedidos 

iniciais. 

Ao analisar o caso concreto e seu enquadramento jurídico acerca da existência ou 

não dos requisitos para reconhecimento da relação de emprego foi comprovada a 

presença dos pressupostos. 

O primeiro facto-jurídico é a pessoa física e pessoalidade que ficaram caracterizadas 

quando a reclamada exige que seja realizado um pré-cadastro pessoal em sua 

plataforma dos candidatos interessados, onde devem apresentar alguns 

documentos, tais como, Carteira de Habilitação Nacional e atestado de bons 

antecedentes. 

A testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo em seu depoimento afirmou que na 

época de sua contratação foi realizada uma entrevista pessoal:  

"(...) que participou de uma entrevista pessoal, que a entrevista foi com 
Michele, na antiga sede que ficava, acha, que no Gutierrez, que ficou lá de 
8h da manhã até 12h participando de uma integração, que mais ou menos 
uns 20 motorista participaram (...)”. (GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 
0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª Turma.) 

 

O depoente Sr. Charles Soares Figueiredo ainda afirmou: 

"(...) que não poderia colocar ninguém para ficar em seu lugar, que isso 
seria uma falta grave, com punição de bloqueio definitivo da plataforma 
(...)." (GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. 
– 3ª Turma.). 
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O Uber no seu site eletrônico estabelece: 

“Os termos e condições da Uber não permitem o compartilhamento das 

contas dos motoristas parceiros. O uso da sua conta por outro motorista se 
constitui como um sério problema de segurança. Se soubermos que um 
motorista não corresponde ao perfil do motorista parceiro exibido pelo 
aplicativo do passageiro, a conta será suspensa imediatamente e ficará 
pendente para investigação." (Disponível em: 
<https://help.uber.com/h/1d93388d-cf19-408f-9c41-3dbdd34d44/>. Acesso 
em: 07 de fevereiro de 2017) 

Deste modo fica expresso o vínculo de pessoalidade existente entre as partes. 

O outro fato-jurídico é a onerosidade que consiste na obrigação de pagar a 

contraprestação pelos serviços prestados. 

A reclamada pagava os motoristas parceiros pelo serviço de transporte, além de 

remunerá-los com prêmios oferecidos quando realizavam as condições estipuladas, 

conforme o depoimento do Sr. Saadi Alves de Aquino, ex-coordenador de operações 

da ré:  

"(...) que próximo ao Carnaval, por exemplo, o motorista ativado que 

completasse 50 viagens em 3 meses ganharia R$ 1.000,00 (mil reais); (...) 

que no dia do protesto do taxista, no início de 2016, a empresa investigada 

já sabia que faltariam motoristas na cidade então programou uma promoção 

especial para o motorista que consiste em cumprir alguns requisitos, por 

exemplo, ficar online 8 ou mais horas, completar 10 ou mais viagens e ter 

uma média de nota acima de 4,7 e, então, o motorista ganharia 50% a mais 

de todas as viagens completadas nesse período e com esse padrão (...)." 

(GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª 

Turma.). 

 

O Sr. Saadi Alves de Aquino, relatou que eram pagos aos motoristas o tempo que 

ficavam a disposição:  

"(...) que para fazer essa expansão de mercado criavam-se promoções para 

incentivar o motorista a ficar no local, por exemplo, em Niterói; que essas 

promoções eram no sentido de garantir um preço mínimo por hora; que, por 

exemplo, se o motorista ficasse online 8 horas no local da expansão, 

garantia-se R$25,00 a hora, no mínimo, ainda que não tivesse viagem 

alguma;(...)." (GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 0011359-

34.2016.5.03.0112. – 3ª Turma.). 

 

O ex-empregado que exerceu o cargo de gerente de operações e logística da 

reclamada o Sr. Augusto César Duarte relatou: 
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 "(...) a UBER garantia valores mínimos de receita por hora para 
determinados blocos de horários, que seriam de R$20,00 a 30,00 por hora 
para os motoristas que ficassem online em determinados blocos de horas, 
com requisitos de taxa de aceitação de 85%, taxas de viagens completadas 
cujo valor seria algo em torno de 85% e número mínimo de viagens 
completadas por hora; que preenchidos esses requisitos, se o faturamento 
fosse menor que o valor mínimo garantido pela hora, a UBER pagava a 
diferença (...)." (GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 0011359-
34.2016.5.03.0112. – 3ª Turma.). 

 

O Uber, no seu site eletrônico, mostra que mesmo em viagens gratuitas os 

motoristas eram remunerados: 

'Alguns usuários possuem descontos ou promoções, e este valor é 
descontado também das viagens em dinheiro, por isso o valor pode ser 
reduzido ou até R$0. Não se preocupe, estes descontos são custos da Uber 
e você receberá normalmente o valor da viagem em seu extrato' (Disponível 
em: < https://www.uber.com/pt-BR/drive/resources/pagamentos-em-dinheiro 
Acesso em: 11 de fevereiro de 2017). 

Os pagamentos dos usuários eram feitos para a Uber, que tirava o seu percentual e 

o restante do dinheiro era repassado ao motorista que realizou o transporte, ou seja, 

a ré além de intermediar a relação entre passageiros e motoristas, ela recolhe por 

cada serviço prestado e depois paga o trabalhador. 

Segundo o juiz Marcio Toledo Gonçalves: 

“Não resta dúvida, nesse cenário, que a roupagem utilizada pela ré para 
tentativa de afastar o pressuposto da onerosidade não tem qualquer amparo 
fático”. A prestação de serviço se constitui como relação onerosa, em que o 
autor ativava-se na expectativa de contraprestação de índole econômica 
(onerosidade subjetiva) e o trabalho desenvolvido era devidamente 
remunerado pela ré (onerosidade objetiva). (GONCALVES, Marcio Toledo. 
TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª Turma.). 

  

O terceiro fato-jurídico é a não eventualidade, trata-se de um elemento que é 

caracterizado pela prestação de serviço de forma contínua. 

 

Conforme depoimento Sr. Saadi Alves de Aquino: 

 

"(...) se o motorista ficar mais de um mês sem pegar qualquer viagem, o 
motorista seria inativo; que seria fácil voltar a ficar ativo, se fosse à empresa 
e manifestasse interesse; que eram enviados emails, (...), para que o 
motorista "ficasse com medo" e voltasse a se ativar na plataforma; que 
como gestor tinha por meta incentivar os motoristas a estarem ativos 
(...)."(GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 
3ª Turma.). 



33 
 

A testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo declarou: 

 

"(...) que recebeu um email que não se lembra a data dizendo que se não 
fizesse pelo menos uma viagem no prazo de uma semana, seria excluído 
da plataforma, mas não houve exclusão (...)."(GONCALVES, Marcio Toledo. 
TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª Turma.). 

 
 

Deste modo, fica caracterizado a não eventualidade da atividade realizada, onde a 

ré estipulava exigências aos motoristas. 

 

O ultimo fato-jurídico é a subordinação é o aspecto de maior relevância para definir a 

relação de emprego, mesmo não existindo um conceito legal para definir o que vem 

a ser a subordinação. Segundo o doutrinador Maurício Godinho Delgado 

subordinação seria: ["(...) a subordinação jurídica, elemento cardeal da relação de 

emprego, pode se manifestar em qualquer das seguintes dimensões: a clássica , por 

meio da intensidade de ordens do tomador de serviços sobre a pessoa física que os 

presta; a objetiva , pela correspondência dos serviços deste aos objetivos 

perseguidos pelo tomador (harmonização do trabalho do obreiro aos fins do 

empreendimento); a estrutural, mediante a integração do trabalhador à dinâmica 

organizativa e operacional do tomador de serviços, incorporando e se submetendo à 

sua cultura corporativa dominante (...)."] (DELGADO, 2009, pág. 310) 

 

Desta maneira, não resta dúvidas que há a relação de subordinação do motorista a 

Uber, uma vez que o autor teria de cumprir com as exigências estabelecidas pela ré 

quanto ao desenvolvimento da prestação de serviço e aos controles contínuos, além 

do mais, caso descumprisse alguma dessas regras estipuladas ou comportasse de 

maneira inadequada conforme julgamento da ré seria aplicado sanções 

disciplinares.  

O Sr. Charles Soares Figueiredo em seu depoimento relatou:  

 

"(...) que nessa oportunidade passaram por orientações de como tratar o 
cliente, como abrir a porta, como tratar o cliente, como ter água e bala 
dentro do carro, que são obrigatórios, que teriam que manter a água gelada 
e estarem sempre se terno e gravata, guarda-chuva no porta malas; que o 
uso de terno e gravata era só para Uber Black, que também foi passado que 
o ar condicionado sempre deveria estar ligado, o carro limpo e lavado e o 
motorista sempre bem apresentado”. (GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-
BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª Turma.). 
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Sra. Iris Morena Sousa e Freund, ex-gerente de marketing da ré, afirmou:  
 

"(...) que na época em que a depoente trabalhou os interessados tinham 
que comparecer na sede da Uber para receber treinamento de cerca de 
duas ou três horas, oportunidade na qual eram repassadas informações 
relativas à forma de utilização do aplicativo, à forma como os motoristas 
poderiam se comportar e como deveriam se vestir; que aqueles motoristas 
que recebiam avaliação baixa eram convocados para refazer o treinamento 
sob pena de serem excluídos do aplicativo (...)."(GONCALVES, Marcio 
Toledo. TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª Turma.). 

 
 

E em outro fragmento do mesmo depoimento:  
 
"(...) que havia orientação do Uber em relação ao comportamento dos 
motoristas no sentido de que deveriam abrir a porta para o cliente, 
disponibilizar água e balas, comportar-se com educação, etc.(...) 
(GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª 
Turma.). 

O Sr. Saadi Mendes de Aquino em seu depoimento ainda declara: 

 

"(...) que (a Uber) mantem o padrão de atendimento pela avaliação do 
cliente e por recomendações de estilo: os melhores motoristas geralmente 
(e ai se listavam o que a empresa entende por um bom padrão de 
atendimento ao cliente, como ter balas e água disponíveis, usar trajes 
sociais, volume do som e uma rádio neutra, deixar o ar condicionado ligado, 
perguntar se o passageiro tem um caminho de preferência ou prefere a 
navegação, abrir a porta do carro e não falar muito com o passageiro)(...). 
(GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª 
Turma.). 

 
 

O Sr. Charles Soares Figueiredo expõe:  

(...) que todo o passageiro avalia o motorista ao final da corrida, que a 
avaliação é medida por estrelas e que o máximo são cinco estrelas e que no 
mínimo, uma; que essa avaliação é o que mantém o motorista na 
plataforma; se o motorista obtiver avaliação com uma estrela, a Uber manda 
um questionário no próprio aplicativo, perguntando para o passageiro o que 
ocorreu na viagem; que para o motorista a Uber não manda nada, ficando 
apenas o motorista ciente da porcentagem de estrelas, ou seja, de uma 
média de sua nota; que quando o passageiro chama, aparece a foto do 
motorista e sua nota média; que para ser mantido na plataforma, deveria 
obter nota mínima de 4.7; que três semanas abaixo dessa nota, o acesso à 
plataforma seria encerrado; (...)" (GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 
0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª Turma.). 

 

O Sr. Saadi Alves de Aquino, ex-coordenador de operações da empresa, explicou: 

 

"(...) se o motorista ficasse com média entre 4,4 e 4,7, tomaria os "ganchos" 
(de dois dias a cada vez) e teria nova chance, até três vezes, antes de ser 
desativado; que se ficasse com média abaixo de 4,4 era desativado 
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diretamente, sem que pudesse aplicar novamente; que caso aplicasse 
novamente, não mais seria aceito. (...)”.(GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-
BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª Turma.). 

 

A ré controlava a mão de obra dos motoristas cadastrados: 

 

"(...) que não podem entregar cartão para cliente dentro do carro, que isso 
implica em falta grave com punição de bloqueio; (...) que no caso do 
passageiro reportar alguma conduta grave por parte do motorista, o 
motorista teria a plataforma bloqueada; que confirmada à falta, o motorista 

seria bloqueado (...)." (testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo). 
(GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª 
Turma.). 

 
Se o motorista recusasse as corridas solicitadas, sofriam sanções, eram 

suspendidos do sistema ou até mesmo banidos:  

 

"(...) que se o motorista recusar de 5 a 6 corridas seria bloqueado por 
algumas horas; que quando se refere à recusa de viagem, quer dizer que o 
aplicativo acionou noticiando uma corrida para o motorista, mas o mesmo 
não aceitou (...)." (testemunha Sr. Charles Soares Figueiredo). 
(GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª 
Turma.). 

 
 
 "(...) que também havia a hipótese de um bloqueio temporário ("gancho") 
que ocorria quando o motorista não aceitava mais do que 80% das viagens 
e esses ganchos eram progressivos, ou seja, 10 minutos, 2 horas e até 12 
horas off-line, ou seja, bloqueado; que esse gancho era automático do 
sistema e não passava por qualquer avaliação humana (...)." (ex-
coordenador de operações da empresa, Sr. Saadi Alves de Aquino). 
(GONCALVES, Marcio Toledo. TRT-BH 0011359-34.2016.5.03.0112. – 3ª 
Turma.). 

 

Conforme os depoimentos supracitados, restam evidencias da subordinação, 

quando a ré determina a maneira de como os motoristas devem exercer sua 

atividade, da avaliação que eram submetidos pelos usuários e das sanções 

impostas controlando todo o serviço prestado. 

 

Deste modo, existindo todos os pressupostos que caracterizam o vínculo 

empregatício elencados no artigo. 3º da CLT, o Juiz Titular de Vara do Trabalho 

Marcio Toledo Gonçalves julgou procedente o pedido do requerente reconhecendo a 

relação de emprego entre as partes envolvidas. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo do presente trabalho, procurou-se examinar se há ou não o vínculo 

empregatício entre os motoristas e a Uber Tecnologia do Brasil através dos 

pressupostos dispostos pela CLT- Consolidação das Leis do Trabalho e com 

fundamento em decisões analisadas pela Justiça do Trabalho no município de Belo 

Horizonte. Dessa forma, ao final, podemos elencar duas conclusões a que 

chegamos por meio deste estudo: 

Conclusão 1: A Uber Tecnologia do Brasil não é ilegal 

Diante da complexidade da natureza jurídica quanto à inovação tecnológica de 

transporte, compreende-se que não há inconstitucionalidade que abrange esta 

atividade. 

 Averiguou-se que a Constituição Federal nos termos do art. 5º, inciso II, através do 

princípio da legalidade, que na falta de uma regulamentação específica, não há 

qualquer impedimento legal, assegurando assim o exercício da prestação dos 

serviços oferecidos pelo aplicativo.   

Conclusão 2: Reconhecimento do vínculo empregatício entre motoristas e a 

Uber Tecnologia do Brasil 

Verificou-se que apesar da controvérsia existente em torno do tema, o melhor 

entendimento legitima a relação de emprego entre os motoristas e a Uber, tendo em 

vista o artigo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho estipula os requisitos para 

configuração do vínculo. 

Ficou comprovado em vários fragmentos da sentença o reconhecimento desses 

preceitos, ao mencionar que somente o motorista cadastrado poderá exercer a 

atividade para o Uber, sob prejuízo de serem bloqueados da plataforma caso 

descumpridos, além da entrevista realizada na sede da empresa, desde modo, estão 

presentes os requisitos da pessoa física e pessoalidade na prestação do serviço.  

Após conclusa a viagem o usuário paga o Uber, que retira seu percentual que varia 

de acordo com o tipo de serviço fornecido, e aos finais de semana o restante do 
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dinheiro era repassado àquele motorista que realizou a corrida, caracterizando 

assim a onerosidade. 

A não eventualidade está presente quando a empresa determina que, se caso o 

motorista não realizasse pelo menos uma corrida ao decorrer do mês poderia ser 

inativo da plataforma. 

E o último aspecto, a subordinação foi comprovado quando a empresa oferecia 

treinamento aos motoristas, orientando como deveria ser seu comportamento com 

os clientes, como por exemplo, abrir a porta do carro, estar bem apresentado e ser 

educado; determinava o traje que usariam no caso do Uber Black; a obrigatoriedade 

de ter água e bala dentro do carro.  

Os motoristas eram submetidos à avaliação dos usuários que variavam de uma a 

cinco estrelas, sendo esta, determinante para continuarem ou não cadastrados na 

plataforma. 

Caso os motoristas não atendessem as obrigatoriedades estipuladas, seriam 

bloqueados da plataforma.  

 

Deste modo, estando presentes todos os pressupostos, não resta dúvidas do 

reconhecimento do vínculo empregatício entre os motoristas e a Uber. 
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ANEXO A- Modelos de carros aceitos no UberBlack 

 

Marca Modelo Ano 

Audi A3 2015 

Audi A4 2012 

Audi Q3 2012 

Audi Q5 2012 

Audi Q7 2012 

BMW 3-series 2012 

BMW 5-series 2012 

BMW X1 2012 

BMW X3 2012 

BMW X5 2012 

BMW X6 2012 

Chevrolet Captiva 2012 

Chevrolet Cruze 2015 

Chevrolet Malibu 2012 

Chrysler 300 2012 

Citroen C4 Lounge 2015 

Citroen C5 2012 

Dodge Journey 2011 

Fiat Freemont 2012 

Ford Edge 2012 

Ford Focus 2015 

Ford Fusion 2012 

Honda Accord 2012 
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Marca Modelo Ano 

Honda CR-V 2012 

Honda Civic 2015 

Honda HR-V 2012 

Suzuki Grand Vitara 2012 

Hyundai Azera 2012 

Hyundai Elantra 2015 

Hyundai Santa Fe 2012 

Hyundai Sonata 2012 

Hyundai Veracruz 2012 

Hyundai ix35 2012 

JAC Motors T6 2012 

Kia Cadenza 2012 

Kia Cerato 2015 

Kia Mohave 2012 

Kia Optima 2015 

Kia Sorento 2012 

Kia Sportage 2015 

Mercedes-Benz B-Class 2012 

Mercedes-Benz C-Class 2012 

Mercedes-Benz E-Class 2012 

Mercedes-Benz GLA-Class 2012 

Mercedes-Benz M-Class 2012 

Mercedes-Benz S-Class 2012 

Mitsubishi ASX 2012 
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Marca Modelo Ano 

Mitsubishi Airtrek 2012 

Mitsubishi Lancer 2015 

Mitsubishi Outlander 2012 

Mitsubishi Pajero 2012 

Nissan Altima 2012 

Nissan Sentra 2015 

Nissan Kicks 2016 

Peugeot 408 2015 

Peugeot 508 2012 

Porsche Cayenne 2012 

Renault Fluence 2015 

Suzuki S40 2012 

Toyota Camry 2012 

Toyota Corolla 2015 

Toyota RAV4 2012 

Vokswagen Jetta 2015 

Volkswagen Passat 2012 

Volkswagen Tiguan 2012 

Volvo S60 2012 

Volvo XC60 2012 

Volvo XC90 2012 
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