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Uberização – Jogo da Argumentação

O trabalho de plataforma tem-se tornado algo cada vez  mais frequente.  O fenômeno da uberização,
expressão utilizada para retratar as mais variadas formas de trabalho por aplicativos, ganhou dimensões jamais
imaginadas. As multifuncionalidades que a gig economy pode proporcionar através das conexões de rede criou
postos de trabalho atípicos que, pela sua própria natureza, acabam não se encaixando nos formatos tradicionais.
Não apenas no Brasil, mas em vários países nos quais essa nova modalidade de trabalho vem sendo utilizada,
crescem as discussões em torno da conformação legal do trabalho por aplicativos. Constituiria uma relação de
emprego, dentro de sua clássica conceituação? Hão de ser ampliados os limites da subordinação para o fim de
enquadrar  o  trabalhador  de  plataforma  no  rol  dos  empregados?  Ou  seria  o  trabalhador  de  plataforma  um
profissional autônomo, com liberdade de atuação e plena aptidão para definir, sem interferências, os rumos de sua
atividade? Há quem diga que os modelos dicotômicos (empregado vs autônomo) não comportam a figura, sendo
necessária  a criação de um terceiro  modelo  (como há em outros países),  que conferisse ao trabalhador por
aplicativos o  status de parassubordinado. Seria esta a melhor solução? Alguns argumentos pesam em favor da
caracterização do vínculo de emprego. A Uber, por exemplo, vem sendo alvo de medidas judiciais em diversos
países. Na California, berço nas mais bem sucedidas start ups do mundo, o famoso caso Dymanex lançou mão do
ABC test para identificar se o motorista do famoso aplicativo seria ou não um autônomo. No teste, três perguntas
são formuladas, cada qual com uma finalidade específica: 

A) Está o trabalhador livre do controle e direção do tomador de serviços no que se refere ao desempenho
do trabalho, tanto nos termos do contrato como em relação à própria realidade fática? 
B) O trabalhador presta serviços que estejam fora do escopo usual dos negócios do tomador? 
C) O trabalhador está habitualmente envolvido em um comércio, ocupação ou negócio estabelecido de
forma independente e cuja natureza é semelhante ao trabalho prestado ao tomador de serviços? 

 
Aplicado o teste, o Tribunal da Califórnia concluiu que os motoristas de plataforma não são independent

contractors (autônomos),  segundo  o  modelo  daquele  estado  norte  americano  (recorde-se  que  nos  EUA  a
legislação trabalhista pode ser estadual). 

Em novembro de 2019,  o  governo  de Genebra determinou a suspensão das atividades da Uber por
considerar  que a companhia não cumpre a legislação local,  já  que considera os condutores como sócios da
empresa  e  não  como  empregados.  Em  2017,  no  Reino  Unido,  o  Employment  Tribunal considerou  que  os
motoristas da Uber são dependet workers, na medida em que seu trabalho é realizado em condições que não lhes
permite o enquadramento como autônomos. A Corte enfrentou questões delicadas como: a) se a Uber é ou não
uma  empresa  de  transporte?  b)  Se  os  motoristas  da  Uber  são  considerados  parceiros  da  companhia  ou
verdadeiros trabalhadores? b) Se a Uber assume ou não os riscos da atividade desempenhada? Dentre outras.

No  Brasil,  as  reclamações  trabalhistas  contra  os  aplicativos  de  transporte  vêm-se  multiplicando.  Há
precedentes em ambos os sentidos. Decisões que consideram os trabalhadores de aplicativos como verdadeiros
empregados. Outras que os enquadram como autônomos ou, até mesmo, parceiros da plataforma.  Críticas não
faltam,  notadamente  quando  o  vínculo  de  emprego  é  reconhecido.  Há  quem  diga  se  tratar  de  decisões
ideologizadas  e  que  se  amparam  em  interpretações  enviesadas  dos  princípios  constitucionais.  Há  quem
argumente trata-se  de ativismo judicial,  mediante  uso de artifícios hermenêuticos.  Há,  ainda,  quem se valha
dessas decisões para reforçar a ideia de que a Justiça do Trabalho atrapalha a economia e que, portanto, merece
ser extinta. 

Por sua vez, a Uber e demais empresas por aplicativos têm sustentado o argumento no sentido de que
não passam de plataformas de tecnologia, cuja a função é exclusivamente conectar interesses entre pessoas
(profissional e usuário)

Em meio as polêmicas e considerando que, no Brasil, não existe a figura do parassubordinado, queremos
saber: você acredita que os trabalhadores de plataforma devem ou não ser considerados AUTÔNOMOS? 
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