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Resumo 

A cobertura previdenciária se sustenta na filiação ao sistema tradicional de 

subordinação. O gozo dos direitos previstos está ancorado nas diretrizes e critérios 

claramente estabelecidos na legislação vigente. As transformações sociais que nos 

levaram a demandar prestação de serviço particular fomentaram, também, a 

economia informal e on demand. Este processo colaborou com a evolução da 

uberização das relações trabalhistas que tem gerado um duplo desamparo, inicia-se 

com o desamparo de um contrato formal, e culmina em desfiliação previdenciária. 

Apesar de tangenciar, o presente trabalho esbarra também nas questões de déficit 

previdenciário, dado que, a arrecadação está sempre limitada a parcela filiada e 

contribuinte e esta discussão atual tem sido extremamente discutida. A realidade já 

tem despertado a necessidade de jurisdição específica, porém nenhuma iniciativa de 

fato solucionou a questão. Diversos casos já geraram processos judiciais e ao serem 

julgados chegaram a resultados distintos, destacando ainda mais a necessidade de 

discutir e legislar sobre o tema.  

Palavras-chave: uberização; cobertura previdenciária; desfiliação. 

Abstract 

The social security coverage relies on the affiliation to the traditional subordination 

system. The access to the benefits depends on the compliance with the guidelines 

and prerequisites established by current laws. The social transformations led us not 

only to demand more private services but also foment the informal and on-demand 

economy. This process contributes with uberization of labor relations and create a 

double helplessness scenario, the formal contract and social security disaffiliation. 

Furthermore, this project touches in the current social security system deficit 

discussion, given that the tax revenues are limited to the affiliated group. The reality 

has already shown the specific jurisdiction need, however no initiative actually solved 

the problem. Several cases have already started legal procedures and, while in 

judgement, reached to different outcome, proving the necessity mentioned. 

Key-words: uberization; social security coverage; disaffiliation. 
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Introdução 

As transformações sociais se retroalimentam, um evento desencadeado por 

certa movimentação gera novos processos de transformação. Das evoluções 

tecnológicas que centralizaram na internet grande parte das operações realizadas 

atualmente pela sociedade às transformações sociais que modificaram nossa forma 

de consumir, são adventos que não poderiam ser previstos há poucas décadas e 

apresentam grande potencial transformador, em diversos aspectos.  

O processo legislativo brasileiro compreende a conjuntura corrente, além de 

apresentar pouca sensibilidade às mudanças, levando tempo para que essas 

mudanças gerem impacto efetivo na legislação. Diante disto, a Constituição Federal, 

de 1988, quando constituída não englobava tais cenários. Um fato é que a legislação 

previdenciária previa cobertura e filiação pelo preenchimento dos critérios e 

requisitos estritamente estabelecidos e as novas demandas quando não 

enquadradas na filiação, são também, desenquadradas das coberturas.  

A evolução das formas consumo da sociedade têm gerado a necessidade de 

inovação nas ofertas para atender a tais demandas, o presente trabalho visa ao 

longo do diálogo entre o cenário trabalhista atual, particularmente o processo de 

uberização das relações trabalhistas, e o impacto na proteção social, evidenciar os 

critérios que justificam a desfiliação previdenciária vivida pelos trabalhadores em 

situação de uberização. Além disso, pretende-se observar se as iniciativas de 

proteção se mostram efetivas na promoção de garantias previdenciárias. 

Serão discutidos ao longo deste trabalho, na primeira seção temas 

relacionados à seguridade, previdência e trabalho, discorrendo das definições de 

conceitos básicos para abordagem dos temas aos aparados legais que sustentam a 

estrutura atual. Em seguida, a segunda seção intitulada uberização, direitos e 

precarização, foi reservada ao debate dos escapes à legislação e configuração 

prevista. 
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1. Seguridade, Previdência e Trabalho 

1.1 Seguridade social  

Enquanto o mundo presenciava, após quase 70 anos de poder, a queda do 

que marcou uma das eras mais relevantes para a história do mundo que hoje 

conhecemos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o Brasil do fim 

da década de 1980 início da década de 90 vivia os impactos da redemocratização, 

instabilidade política, endividamento e inflação, heranças do recente período de 

ditadura militar vivido no país. As teorias nacionalistas e de forte influência estatal 

perdiam força diante do neoliberalismo sugerido, e foi isso que acabou levando 

Fernando Collor à presidência na primeira eleição direta após o fim da ditadura 

militar no Brasil. Ele incentivava a privatização, além da diminuição da intervenção 

estatal e livre comércio. 

 No entanto, em 1988, tinha havido a promulgação de uma nova Constituição 

Federal, com previsão de um sistema de Seguridade Social robusto e abrangente. A 

própria Constituição traz todos os dispositivos competentes para prever estrutura da 

seguridade social. Nesse contexto foi assinada em 24 julho de 1991, a lei 8.2121, 

designada a dispor sobre a organização da Seguridade Social e institui seu plano de 

custeio, define em seu Art. 1º que “a seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinado a 

assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social”. Neste 

mesmo texto da lei, tem-se garantida a universalidade dos direitos concedidos à 

população, da cobertura e do atendimento. Todavia, em um dos princípios de seu 

parágrafo único o texto menciona a descentralização da gestão, contando com a 

participação dos trabalhadores e empresários. Fica, assim, evidente a necessidade 

da existência de critérios para sua efetiva realização, o estabelecimento desses 

critérios facilita a gestão e sustenta a autarquia. 

Dentre estes dispositivos que preveem a estrutura da seguridade social 

podemos citar o que vem definido no texto original, da lei 8.212, como princípios e 

 
1 BRASIL. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Dispõe sobre a 
organização da Seguridade Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, 25 jul. 1991. 
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diretrizes. Dentre eles, o princípio da solidariedade, que contraria uma ideia 

individualista e permite a participação social na redução das desigualdades. A 

universalidade da cobertura e do atendimento, que visa garantir o alcance do maior 

número de atendidos, com a melhor qualidade possível, assegurando também, por 

outro princípio, a irredutibilidade do valor dos benefícios. O princípio da uniformidade 

e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, buscando 

reduzir a desigualdade de tratamentos.  

Segundo Melik e Ritson (2010)2, em 1880, na Alemanha, o chanceler Otto 

Von Bismarck implementou o que viria a ser o primeiro sistema de aposentadoria 

pública. A princípio, previa-se a concessão do benefício aos 70 anos de idade, e 

cerca de 35 anos depois a idade foi reduzida para 65 anos. Manobras como esta se 

fazem necessárias ao longo do tempo, especialmente considerando o aumento da 

expectativa de vida, particularmente em países desenvolvidos, como é o caso da 

Alemanha. Além da transformação da pirâmide etária, deve-se levar em conta a 

variação do número de filhos por mulher, seja em função do aumento e 

popularização de métodos contraceptivos ou inserção da mulher no mercado de 

trabalho, fato que evidencia a necessidade de um planejamento familiar. Os fatores 

que dificultam a implementação e manutenção de um sistema previdenciário são 

diversos, fato que justifica a iniciativa tardia de implementação em outros países, 

como é o caso do Brasil. 

Ricardo Westin, publicou em 2019, no Senado Notícias3 um histórico do 

Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo ele, apenas em 1923, foram 

contemplados no Brasil os precursores do benefício previdenciário assegurado por 

uma lei federal, os trabalhadores das ferroviárias privadas. A lei em questão é 

conhecida como a lei Eloy Chaves, porque foi proposta pelo então deputado federal. 

É considerada, historicamente, como o alicerce para o sistema previdenciário que 

temos atualmente, porém, é válido mencionar que ao longo dos anos o modelo 

 
2 MELIK, James; RITSON, Alex. Na Alemanha, sistema de previdência criado por Bismarck é 
ameaçado. BBC News Brasil, 15 set. 2010. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/09/100915_eleicoes_aposenta_alemanha_ji>.  
3 WESTIN. Ricardo. Primeira lei da Previdência, de 1923, permitia aposentadoria aos 50 anos. 
Senado Federal, 3 jun. 2019. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-
s/primeira-lei-da-previdencia-de-1923-permitia-aposentadoria-aos-50-
anos#:~:text=Data%20de%201923%20a%20lei,a%20origem%20da%20Previd%C3%AAncia%20Soci
al> 
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inicial sofreu alterações, fazendo com que a estrutura que temos hoje seja distinta 

deste padrão primário.  A lei determinava que cada companhia ferroviária deveria 

estabelecer uma caixa de aposentadorias e pensões, uma CAP, destinada a 

fornecer esses benefícios na velhice de seus colaboradores e o fundo era composto 

por recolhimento tanto dos empregados quanto dos empregadores. No decorrer da 

década de 1920, o ramo portuário, marítimo e da aviação também foi contemplado 

pela obrigatoriedade da instituição da CAP. Nas décadas seguintes, tudo foi sendo 

mais institucionalizado com a criação dos IAPs, Institutos de Aposentadoria e 

Pensão, estes voltados ao gerenciamento de toda uma classe trabalhadora. A partir 

dessa manobra, passaram a ser fixos e padronizados os valores de contribuição e 

benefícios concedidos. Em 1966, extinguem-se as unidades citadas e dá-se início a 

um único instituto, chamado INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, que 

viria a ser, em 1990, o atual Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. 

A seguridade social atualmente é estruturada de uma forma sistêmica na qual 

aparelhos e componentes diferentes contribuem para um mesmo objetivo, sendo 

seus 3 pilares a Assistência Social, a Saúde e a Previdência Social, atendendo 

públicos-alvo variados a partir das competências conferidas a esses pilares. Essas 

frentes podem ser diferenciadas pela exigência ou não de contribuição, pela 

abrangência da cobertura ou, ainda, pelo foco em que a seguridade se propõe a 

assistir e assegurar. 

A seguridade social tem como principais objetivos garantir uma sobrevivência 

digna ao ser humano, promovendo proteção àqueles que estão em situação de 

vulnerabilidade, buscando a proteção da família, por exemplo, desde a maternidade 

à velhice, por meio da Assistência Social, restrita apenas aqueles que, de fato, 

necessitem, sem exigência de contribuição, na prática funciona como uma 

redistribuição e transferência de renda. Ela encontra-se regida particularmente pela 

Lei 8.742, a Lei Orgânica da Assistência Social. A história aponta para seu início em 

16014, na Inglaterra, com o Poor Relief Act5, a lei dos pobres, que surgiu para 

regulamentar uma instituição de auxílio e socorro público, direcionada à população 

 
4 DIREITO previdenciário. Bonilha advogados. 
5 THE poorest of the poor. The Guardian. London, 14 apr. 2007. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/news/2007/apr/14/guardianspecial4.guardianspecial218>. Acesso em: 
23 set. 2022. 
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carente. O sistema era financiado pelos impostos recolhidos dos donos das terras e 

administrados pelas paróquias, através dos juízes da comarca, incumbidos de eleger 

os inspetores que fariam a gestão adequada dos recursos e distribuição aos 

necessitados que viviam em situação precária. Apesar das diferenças estruturais 

deste sistema com o que vigora hoje no Brasil, é inegável que houve grande 

influência. A assistência social como conhecemos hoje foi popularizada como LOAS, 

ou ainda BPC, o Benefício de Prestação Continuada, um dos programas previsto na 

LOAS, e consiste, basicamente, na garantia, ao idoso com mais de 65 anos ou 

pessoa com deficiência, de um salário mínimo. O BPC não exige contribuição para 

ser beneficiário, este está condicionado à condição impeditiva de gerar renda por 

parte do beneficiário. A LOAS6, define a assistência social em ser Art. 1º como 

sendo 

Direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas. 

Proteger, promover e recuperar a saúde da população brasileira, prevenir 

riscos no âmbito sanitário e fazer controle epidemiológico através de um segmento 

autônomo da seguridade social, encontra-se o Sistema Único de Saúde (SUS) para 

atender as necessidades básicas. Nesta frente a Lei 8.0807, de 1990, regula em todo 

o território nacional as ações e serviços de saúde. Além disso, ela determina a 

garantia da saúde como direito fundamental do ser humano, conforme estabelecido 

pela Constituição Federal. 

Proteger o trabalhador e seus dependentes num momento de invalidez do 

provedor, seja ela permanente ou temporária, por meio de licença maternidade 

remunerada, pensão por morte, auxílio doença, e também, aposentadoria por tempo 

de contribuição, garantindo certa estabilidade no padrão de consumo da família, 

compete ao pilar compreendido pela previdência social, tema a ser ainda discutido. 

 
6 BRASIL. Lei Orgânica da assistência social (1993). Lei nº 13467, de 7 de dezembro de 1993. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm>. Acesso em: 23 
set. 2022 

7 __________. Constituição (1990). Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Acesso em: 23 set. 2022. 
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As políticas desenvolvidas e mantidas por esses ramos de atuação da 

seguridade são todas voltadas aos mesmos objetivos. As operações são custeadas 

por recursos públicos e rateadas, teoricamente, de maneira que o sistema seja 

sustentável e sua aplicabilidade permaneça a longo prazo. 

1.2 Previdência social 

A seguridade é definida pelo dicionário Globo8 como “ato ou qualidade de 

quem é previdente; faculdade ou ação de prever; precaução”, ou ainda pela mesma 

fonte: “segurança”, que nos leva a definição de “ato ou efeito de segurar; estado do 

que se acha seguro; certeza; confiança; convicção; firmeza; amparo”. O Art. 2019 da 

Constituição de 1988 a define como: 

A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de 
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, na forma da lei. 

Regime Geral de Previdência Social10 é o termo apropriado para descrever o 

sistema que gerencia a contribuição e os benefícios dos trabalhadores do ramo 

privado, especialmente sob a alçada do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. 

Existe ainda outro regime, o Regime Próprio da Previdência Social, RPPS, este 

assegura os benefícios dos servidores públicos da Federação, desde a União, aos 

Estados e o Distrito Federal. A adoção, pelos órgãos públicos, do RGPS ou RPPS, é 

de livre escolha. O financiamento do RPPS é diferenciado, uma vez que os próprios 

entes se custeiam integralmente, havendo sim a possibilidade de organizar o 

sistema por meio da repartição simples, como também através do regime de 

capitalização, onde os recursos captados são aplicados na forma de ativos 

financeiros. 

 
8 FERNANDES. Francisco. LUFT. Celso P. GUIMARÃES. Marques. Dicionário Brasileiro Globo. 43ª 
ed. São Paulo: Globo, 1996. 
9 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Art. 201.  Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 26 set. 2022 

10 ______________. Ministério do Trabalho e Previdência. RGPS e RPPS: o que é a previdência 
pública. Ministério do Trabalho e Previdência, 2021. Disponível em: < https://www.gov.br/trabalho-e-
previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/mais-informacoes/arquivos/pbefrgps_el.pdf >, 
p. 5  
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Já o RGPS11 não pode ser custeado de outra forma a não ser por meio da 

repartição simples, que é firmado no princípio da solidariedade, ou pacto 

intergeracional, e orienta não apenas as medidas planejadas e praticadas pelo 

Estado, como também permite que seja colocado em prática o dever coletivo dos 

cidadãos de colaborar com o financiamento da Seguridade Social. Consiste em um 

financiamento contínuo e coletivo, que estabelece a manutenção do sistema sob a 

captação dos recursos recolhidos no momento atual para custear o pagamento dos 

benefícios aos atuais beneficiários, em um esquema de transferência de renda.  O 

Artigo 201, mencionado acima é explícito em dizer que manobras são necessárias 

para manter o equilíbrio atuarial, econômico e financeiro do sistema, o Fator 

Previdenciário é um desses recursos, ele é a fórmula utilizada para calcular o valor a 

ser recebido pelo beneficiário. Este cálculo considera o tempo de contribuição, a 

idade do contribuinte na abertura do processo, a expectativa de vida individual do 

mesmo e, por fim, uma alíquota fixa, atualizada periodicamente, que neste ano está 

no valor de 0,31. Logo, vale mencionar que existe um trade off a ser considerado 

pelo contribuinte, uma vez que a configuração da fórmula não vai beneficiar duas 

vezes o mesmo indivíduo. Optando por se aposentar cedo, o mesmo assume o 

baixo valor de benefício, e considera-se a recíproca como verdadeira. Apesar de 

parecer apenas uma questão econômica e contra os princípios da seguridade social, 

cálculos como este são extremamente importantes para manutenção e equilíbrio do 

sistema, mas este perdeu sua finalidade quase que integralmente após a última 

reforma previdenciária, permanecendo apenas em casos específicos, como é o caso 

da transição, ou o “pedágio”. A nova reforma da previdência reestruturou o sistema 

de cálculos, porém, para que a parcela da população que já se encontrava em vias 

de se aposentar não fosse prejudicada pelas transformações, ficaram estabelecidos 

também mecanismos de transição, como a permanência do fator previdenciário, 

onde serão consideradas as contribuições e regras vigentes até então, com 

modificações menos incisivas do que as previstas pela reforma para substituir as 

regras anteriores.  

Além disso, Paulo Tafner, economista e doutor em ciências políticas, afirma 

que: 

 
11 Ibidem, p. 6 
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Alguns analistas veem a previdência como um programa social destinado a 
garantir a todos os inativos um benefício mínimo de forma não relacionada à 
contribuição. Nessa modalidade, a previdência poderia ser entendida como 
um programa de renda mínima universal e sem correspondência 
contributiva [...] um sistema assistencial e redistributivo12 

No entanto, é importante esclarecer que apesar dessa constatação, o objeto 

de interesse neste momento é a cobertura por tempo de serviço, aquela que é sim, 

relacionada à contribuição, como prevê o Art. 201. 

Outra categorização da previdência social compete ao regime adotado, e, 

consequentemente, os riscos inerentes. Podendo ser o regime de capitalização ou 

repartição simples. O regime de capitalização consiste em uma espécie de fundo 

pessoal, onde a responsabilidade do acúmulo recai sobre o depositante, que gozará 

do direito de aposentadoria a partir do montante acumulado ao longo de sua vida 

produtiva. Enquanto o regime de repartição simples, vigente no Brasil atualmente, 

consiste na transferência de renda do contribuinte ao beneficiário, é administrado 

integralmente por órgãos de repartições públicas e conta com as contribuições 

socias deste período para custear os benefícios do mesmo período.  O principal 

risco do sistema de capitalização se refere a capacidade de provisionar com 

eficiência, já que se os agentes acumularem montante superior ou inferior ao 

necessário para o consumo enfrentarão cada um, suas desvantagens, seja por 

poupar muito, ir a óbito antes do usufruir totalmente o benefício, ou não poupar o 

suficiente e passar parte da vida sem renda suficiente para custear suas 

necessidades. Já quando se refere ao sistema de repartição simples seria o risco de 

os órgãos competentes não preverem ou administrarem com precisão as 

contribuições necessárias e chegarem a um momento onde a concessão dos 

benefícios àqueles que estão contribuindo, ou que são contemplados por outros 

critérios, torne o sistema como um todo insuficiente. O potencial prejudicial à 

economia e sociedade do país é de magnitude indescritível. Fica assim mais que 

evidente a necessidade de um sistema muito bem estabelecido para que a proteção 

do trabalhador e o sustento do lar sejam efetivamente garantidos. 

 
12 TAFNER, Paulo. Seguridade e previdência: Conceitos fundamentais. Previdência no Brasil: 
Debates, dilemas e escolhas, p. 36, 2007. Disponível em: 
<http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/4615/material/Arq07_Cap01Seg
uridade_21.pdf>. Acesso em: 25 maio 2022. 
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1.3 Tipos e relações de trabalho 

Como previamente introduzido, um dos principais objetos de estudo deste 

projeto é a aposentadoria por tempo de contribuição, aquela de filiação obrigatória. 

Vale, portanto, discorrer brevemente sobre relações de trabalho e o que as 

caracteriza como tal. 

O direito do trabalho é regido pelo Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, 

um compilado, de todos os códigos previamente em vigor, sancionada em 1943 no 

mandato de Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, com objetivo de 

melhorar a regulamentação das relações trabalhistas fossem elas individuais ou 

coletivas. Não apenas as relações de trabalho e as partes envolvidas nos contratos, 

como empregado e empregador, foram melhor definidas, mas também as 

consequências das mesmas, como é o caso da associação com a previdência 

social. 

         A CLT13 define em seu Art. 3º que empregado é caracterizado por toda 

pessoa física que presta serviço de maneira não eventual a figura de um 

empregador contanto que seja remunerado por esta atividade. O empregado é 

aquele que participa da relação empregatícia prevista pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas. A relação trabalhista por sua vez tem seus próprios critérios. Além da 

onerosidade devida ao colaborador pela prestação de serviço, a não eventualidade 

do exercício do vínculo também é expressa nos termos desta lei, a atividade precisa 

ser exercida com certa constância e habitualidade. Ainda há como critério distintivo a 

pessoalidade, ou seja, a relação estabelecida pelas partes é intransferível quanto ao 

empregado, a substituição profissional não é aceita, uma vez que desconfiguraria o 

contrato que é titulado. E, por fim, a subordinação hierárquica também é prevista nos 

termos da lei. A atividade laboral fica sujeita a relação de poder exercida pelo 

empregador, vale dizer que a subordinação não está relacionada à pessoa do 

empregador, mas sim, condicionada à relação trabalhista ali estabelecida. 

 
13 BRASIL. Constituição (2017). Lei nº 13467, de 13 de julho de 2017. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF. Altera A Consolidação das Leis do Trabalho (Clt). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm. 
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         Quanto ao empregador, este é definido por Amauri Mascaro Nascimento14 

como sendo todo sujeito que exerça relação empregatícia com seus empregados, 

seja este empregador dotado de personalidade jurídica ou não, e independente de 

sua atividade ser ou não voltada a fins lucrativos. 

         Sabe-se também que a manutenção das relações empregatícias é onerosa ao 

empregador, desde a contratação até a demissão de seus funcionários. Não apenas 

no que diz respeito à remuneração mensal da equipe, custos de férias, Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 13º salário, os afastamentos temporário 

inferiores a 15 dias, os adicionais por serviço perigoso ou insalubre, além de ajudas 

de custo como vale transporte, fornecimento de alimentação. Além das obrigações 

impostas a este em consequência apenas de ter funcionários admitidos, tais como a 

gestão em si, da equipe, realização de laudos e o cuidado com a saúde e segurança 

no trabalho, contribuição patronal sobre a folha de pagamento ou ainda que 

dispensado de tal, contribuição patronal sobre receita bruta, contribuição com outras 

entidades que visam maior benefício social e educacional da sociedade, aquelas 

conhecidas como Sistema S, os benefícios definidos em convenção coletiva, além 

de inúmeras outros encargos. Sendo assim, a possibilidade de deter mão de obra 

para prestação de serviços estando dispensado de todos os compromissos legais 

atrelados a isso é, de fato, tentadora. 

         Aumento do desemprego, ineficiência dos órgãos públicos em gerar novos 

empregos, elevação dos números de pessoas nas áreas urbanas, dificuldade em 

gerir atividades sazonais, aumento da burocracia governamental, facilitação das 

fiscalizações, baixo índice de escolaridade no país, esses e inúmeros outros fatores 

atrelados uns aos outros criaram um contexto onde, a curto prazo, o trabalho 

informal aparenta ser extremamente benéfico a ambas as partes. As grandes 

exigências são deixadas de lado, em um acordo tácito, onde há, de fato, uma dupla 

coincidência de desejos, e a longo prazo as eventuais moras também são 

conscientemente ignoradas. A cada dia, a economia informal toma mais conta da 

realidade, particularmente no Brasil, e com o advento da internet as relações 

 
14 Leite, C.H. B. Curso de Direito do Trabalho. Editora Saraiva, 2022. 9786553622944. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622944/. p. 134  
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informais ampliaram os horizontes, nem mesmo a barreira territorial tem sido hábil o 

suficiente para impedir o desenvolvimento desta área. 

         Parte do problema é que as leis trabalhistas já são consolidadas e 

organizadas de maneira que explicitam a condicionalidade dos direitos aos deveres. 

Basicamente, para gozar dos direitos ali previstos precisa-se estar em conformidade 

com os deveres e pré-requisitos ali pronunciados. 

         Como já anteriormente citado, o usufruto dos benefícios previdenciários por 

tempo de contribuição é de filiação obrigatória e caráter contributivo, fato previsto no 

Art. 201 da Constituição Federal. Sendo assim, a cobertura e proteção prevista por 

ela está totalmente vinculada ao sistema tradicional, aquele que segue todos os pré-

requisitos, sem muito espaço para incluir situações fáticas de informalidade. O 

material publicado pela OIT, em 2006, sobre a economia informal afirma que os 

aderidos são quase sempre trabalhadores que não teriam outra fonte de rendimento 

senão esta. E ainda reforça no tópico de número 6 das conclusões relativas ao 

trabalho digno e à economia informal que: 

 A maior parte daqueles que entram na economia informal não o fazem por 
escolha, mas por necessidade absoluta. Nomeadamente em situações de 
forte desemprego, de subemprego e de pobreza, a economia informal é 
uma fonte potencial de criação de empregos e de rendimentos, pelo facto de 
ter um acesso relativamente fácil, mesmo sem muita instrução ou 
qualificações, nem grandes meios técnicos ou financeiros. É raro, porém, 
que os empregos assim criados correspondam aos critérios de trabalho 
digno. A economia informal permite também satisfazer as necessidades dos 
consumidores pobres, oferecendo bens e serviços acessíveis a preços 
baixos15. 

         Presenciamos então uma realidade onde os trabalhadores desassistidos pelo 

sistema que os garante direito, enquanto prestadores de serviço, já são frutos de 

uma baixa perspectiva quanto ao presente e ao futuro antes mesmo de se 

vincularem, ainda que informalmente, ao tomador de serviço que os insere na 

economia informal. Ignorar que a economia informal em sua maioria é composta por 

membros extremamente suscetíveis é compactuar e perpetuar tal opressão. É 

reforçar um impeditivo de pleno exercício da cidadania, direito básico e 

constitucional. 

 
15 OIT. Organização Internacional do Trabalho. A OIT e a economia informal. Disponível em: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
lisbon/documents/publication/wcms_714564.pdf.  Acesso em: 18 set 2022. 
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1.4 Déficit e reforma da previdência 

Ao longo das últimas décadas a necessidade de uma reforma previdenciária 

tem sido tópico de amplas discussões, além de dividir opiniões e posicionamentos, 

toca em diversas áreas do conhecimento, diz respeito a inúmeros interesses e 

agentes aos quais certas atividades lhes competem, sendo assim, as justificativas 

são cada vez mais variadas e as fundamentações se enraízam em conceitos e 

realidades muito amplas. Deste modo, dada a complexidade da questão, não 

compete a este trabalho discutir de forma simplista todo o contexto e conjunto de 

fatores que levaram às conclusões e decisões mais recentes no que diz respeito à 

reforma previdenciária. 

Dentre os motivos elencados, a diminuição na taxa de natalidade tem sido um 

dos que mais se destacam, uma vez que, quando foi pensada, a previdência social 

foi desenhada a partir de um sistema chamado repartição simples, explicado 

anteriormente. A SEADE, a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, em 

uma publicação de setembro de 202116, sustenta esta afirmação ao comparar o 

número médio de filhos por mulher, no estado de São Paulo, entre 2000 e 2020 e 

constatando uma queda de 25%, com números que variam de 2,08 para 1,56. 

Sendo assim, é notável que a variação na taxa de natalidade impacta diretamente 

no resultado do recolhimento. Porém, vale dizer que o crescimento do número de 

trabalhadores informais, seja qual for a razão que o justifique, tem potencial 

prejudicial de força similar, este aumento impacta diretamente no resultado do 

recolhimento, na sustentabilidade a longo prazo do sistema, em si, e na suficiência e 

universalidade, fatores que são considerados pilares básicos de qualquer regime 

previdenciário. 

Ana Amélia Camarano, em seu livro intitulado “Novo Regime Demográfico”, 

onde organiza ideias sobre os desdobramentos da transição demográfica, discute 

em certo momento que o aumento da informalidade também é um dos fatores 

limitantes ao aumento da parcela filiada e contribuinte à previdência social. Os níveis 

de desemprego no Brasil têm apresentado crescimento, diante disso, a economia 
 

16 FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS (SEADE). Entre 2000 e 2020, o 
número de filhos passou de 2,08 filhos por mulher para 1,56. Disponível em: 
https://www.seade.gov.br/entre-2000-e-2020-o-numero-medio-de-filhos-passou-de-208-filhos-por-
mulher-para-156/. Acesso em: 20 set. 2022. 
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informal se apresentou como recurso, como alternativa ou fonte de renda, fato que 

foge do desenho inicial previsto para a previdência social e, consequentemente, o 

equilíbrio previsto para a mesma também pode ser comprometido.  

2. Uberização, Direitos e Precarização 

2.1 Trabalho informal 

Olhando especificamente para um recorte dos últimos anos, uma realidade 

onde, por motivos variados, a sociedade tem requisitado mais serviços on demand17, 

e, ao mesmo tempo, quase que de maneira equivalente, a mesma sociedade tem se 

mobilizado para suprir essa demanda, notamos, nesse contexto, o surgimento de 

uma relação de trabalho muito específica, aqui falamos de aplicativos de entrega, de 

carona, entre outros, um fenômeno conhecido como “uberização”. Basicamente, o 

termo se refere às relações de trabalho sem vínculo empregatício firmado, sem 

contratos de trabalho formalizados e, consequentemente, sem a cobertura dos 

direitos trabalhistas inerentes a este contrato. O termo se aplica atualmente a todas 

as empresas aderentes ao movimento, mas se relaciona com a empresa Uber 

Technologies Inc por ter sido as relações desta o estopim para os movimentos de 

reivindicação ao redor do mundo. O ponto é que, seja qual for o fato que justifique, 

esse novo recurso se apresentou como uma alternativa viável à população 

brasileira. Pode-se justificar a viabilidade dos prestadores do serviço com a 

necessidade crescente de aumento de renda, dada a crise econômica que o país 

tem enfrentado nos últimos anos, além do alto índice de desemprego como já citado 

anteriormente. Por parte dos usuários tomadores do serviço, temos a facilidade e 

transferência do custo ao prestador, por exemplo extingue-se a necessidade de 

possuir um veículo e arcar com todos os seus custos se houver a possibilidade de 

chamar por um, em um aplicativo de carona, juntamente com as facilidades que o 

mesmo serviço proporciona, por tirar a dificuldade de encontrar vagas para 

estacionamento, ou ainda, reduzir o custo de vida por não incluir seguro do bem ou 

combustível nos gastos mensais.  Além disso, torna-se possível compartilhar custos 

de corrida com parceiros, que apesar de poder ser, facilmente, substituído pelos 

 
17 Serviços, especialmente de locomoção, on demand dizem respeito ao transporte de passageiros ou 
bens entre origens e destinos específicos, sob a solicitação de um usuário. 
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gastos nos aplicativos, ainda pode oferecer um custo benefício superior ao de ter um 

veículo particular. 

Como mencionado anteriormente, todo o modelo trabalhista e previdenciário 

atual obedece a uma sistematização bem estruturada, com obrigações claramente 

estabelecidas ao empregado e ao empregador. O empregado é definido no art. 3º da 

CLT como aquele que possui vínculo oneroso, não eventual, com pessoalidade, e 

subordinação. Por sua vez, a remuneração é devida ao trabalhador pelo exercício de 

sua profissão que gera a obrigatoriedade de se filiar ao INSS por meio do 

recolhimento em folha de pagamento, como previsto na Lei 8212/91 em seu Art. 12º, 

no inciso I, a transferência da contribuição à União compete às responsabilidades do 

empregador, que a faz juntamente com outros tributos estabelecidos a este 

recolhimento, dito isto, é evidente que o novo modelo foge dos parâmetros e, 

consequentemente, não fornece os benefícios condicionados aos deveres. 

Vale ainda dizer que, a primazia da realidade é outro princípio central do 

direito do trabalho. Portanto, discutir as novas formas de trabalho, que fujam de 

todos estes critérios bem delimitados, e que não se encaixam em nenhuma outra 

especificidade previstas em lei, ainda que na teoria não seja possível perceber o 

estabelecimento de vínculo empregatício, exatamente por essas lacunas, ainda 

assim é de extrema importância ao direito trabalhista se atentar a essas novas 

configurações. A realidade é que as plataformas têm transformado, não apenas o 

dia a dia das pessoas que entram neste ramo, mas também tem impactos na vida a 

longo prazo desses e seus familiares, quando se trata, por exemplo, de cobertura 

previdenciária, objeto de estudo deste projeto. 

A dinâmica real das relações uberizadas é genérica o suficiente para englobar 

diversos ramos econômicos, não tem restrição quanto às áreas de ocupação, nem 

nível de qualificação. Abílio18, 2020, centraliza a particularidade na eliminação de 

freios legais à exploração do trabalho, por meio da legitimação, legalização e 

banalização das transferências, tanto de custos quanto de riscos. Compreende uma 

performance de transformação do trabalhador autônomo, reduzido a um auto 

gerente subordinado e, constantemente disponível ao trabalho, que está, ao mesmo 
 

18 ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: a era do trabalhador just-in-time?1. Estudos Avançados, 
[S.L.], v. 34, n. 98, p. 111-126, abr. 2020. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0103-
4014.2020.3498.008.    
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tempo, desprovido de toda e qualquer proteção, garantia, limites e direitos. Além de 

uma forma de controle inovadora exercida sobre o prestador de serviço, por meio de 

algoritmos, capazes de cruzar e administrar dados, traçar estratégias e tomar 

decisões, as quais os usuários nem compreendem o funcionamento do mecanismo 

empregado, mas este determina, muitas vezes, a permanência ou relevância do 

prestador de serviço na plataforma. Esta ausência do controle de jornada, a 

flexibilidade tão intensa que permite a ausência sem justificativa, a duração da 

relação apenas durante a prestação do serviço são fatores que desconfiguram o 

enquadramento e cobertura da Consolidação das leis trabalhistas.  

Gizela Maria Bodi (2011) fala sobre a dificuldade de contabilizar o trabalho 

informal, não apenas por uma questão de dados. Mesmo quando se pensa em 

políticas públicas, por exemplo, números são imprescindíveis para qualquer ação. 

Gizela escreve que o trabalho informal “é caracterizado em sua essência como 

atividade desempenhada sem qualquer representação documental19”, não sendo 

possível comprovar sua existência. Complementando a discussão Ana Amélia 

Camarano (2014), em “Novo Regime Demográfico20”, pág. 297, retoma a dificuldade 

de definir este amplo mercado em crescimento, mas afirma que quase sempre a 

definição fica sendo pela forma de inserção no mercado de trabalho, ou ainda, “a 

soma de trabalhadores por conta própria que não contribuem para a previdência e 

sem carteira assinada”. Em contrapartida, as empresas que têm seus empregados 

no regime tradicional têm vivenciado uma nova leva, imposta pelo Governo Federal, 

de obrigações, em alguns casos, aplicação de normas já estabelecidas pela CLT. A 

centralização das ferramentas competentes aos departamentos responsáveis por 

gerenciar a vida laboral dos empregados, juntamente com os sistemas 

automatizados que geram multas por descumprimento de prazos e obrigações, 

levam os empregadores a obedecer a tais legislações e normas com mais rigor.  

Ao passo que as relações informais crescem, a realidade brasileira no quesito 

fiscalização das relações trabalhistas tem estado cada vez mais sensível. A 

Organização Internacional do Trabalho, após uma conferência internacional, que 

 
19 BODI, Gizela Maria.  O Trabalho Informal Perante o Sistema de Previdência Social, à Luz da Teoria 
Comunicacional do Direito. 2011. Dissertação (Mestrado em direito) - Pontifícia Universidade Católica, 
São Paulo, 2011. 
20 CAMARANO. Ana Amélia (Org.). Novo Regime Demográfico: uma nova relação entre população e 
desenvolvimento? Rio de Janeiro: IPEA, 2014. 
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teve seu resultado publicado pelo escritório de Lisboa em 2006, em um material 

intitulado “A OIT e a economia informal”, voltada às discussões da dignidade do 

trabalho informal, reforça, nas conclusões publicadas, a necessidade da discussão e 

evidencia também a linha tênue e que separa a suposta autonomia da desfiliação 

neste cenário. A primeira conclusão, página 6, aponta que:  

É preciso, agora, considerar essa imensidão de trabalhadores e de 
empresas que por vezes não são reconhecidos nem protegidos por 
nenhuma moldura legal ou regulamentar, e que se caracterizam por uma 
grande vulnerabilidade e uma grande pobreza, e compensar esses défices 
de trabalho digno. 

 Ainda na mesma publicação, discute-se a dificuldade de chegar a um 

consenso, de definir se a prática da informalidade ou a evolução da economia 

informal deve ser combatida ou regulamentada, uma vez que diversos conflitos 

podem ser encontrados, sendo, por exemplo, a justificativa de que a economia 

informal trata-se apenas de uma consequência da incapacidade do Estado de prover 

e garantir a existência de oportunidades dignas – e formais – a todos, além de se 

constatar que regulamentando ou não, esta é uma realidade cada vez mais sólida.  

De um lado, estão os que denunciam a economia informal como 
sendo um antro de concorrência desleal, de más condições de trabalho e de 
violações de princípios fundamentais; do outro, posicionam-se aqueles que 
dizem que essa é a economia real em muitos países onde o setor formal é 
limitado e destacam o seu potencial em matéria de absorção de mão-de-
obra e de redução da pobreza. 

Sobretudo, trata-se de seres humanos ávidos pela sobrevivência, trata-se de 

uma parcela significativa da população que já está em situação de carência, a 

ausência de possibilidades os coloca sob estas condições de reforço e 

desigualdades, portanto, não se trata de punir os elos vulneráveis. 

As regras legalmente constituídas, e previamente citadas, constituem a 

institucionalização do mundo trabalhista. Elas definem o que deve ser o 

comportamento e conduta dos estabelecimentos que tomam serviço e, 

consequentemente, a realidade vivida nos espaços laborais pelos indivíduos que 

prestam serviço. 

Quando falamos do capitalismo de plataforma, ou especificamente da 

uberização, que é o desígnio adequado para grandes corporações que apenas 

intermediam as relações entre usuários no papel de fornecedores/prestadores de 

serviço com usuários tomadores/consumidores, por meio da tecnologia, esbarramos 
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exatamente na não institucionalização deste ambiente, fato discutido ao longo deste 

trabalho. Ricardo Luiz Coltro Antunes, afirma que isso é uma consequência de um 

lento processo de corrosão quase arquitetado que o trabalho vem sofrendo há 

décadas. Segundo ele, em seu curso “O privilégio da servidão”21, disponibilizado no 

Youtube e vinculado ao lançamento do seu livro de mesmo nome publicado em 

2018, o advento do taylorismo e fordismo nas décadas passadas e, sobretudo, 

posteriormente, o toyotismo flexível, juntamente com uma pressão não explícita 

exercida pelo atual sistema financeiro para quebrar os direitos do trabalho que foram 

conquistados ao longo das últimas décadas desde a revolução industrial na década 

de 50, são os precursores do atual cenário. Segundo Antunes, toda essa conjuntura 

foi o que promoveu, por exemplo, o trabalho intermitente em várias áreas de 

atuação, todos predominantemente desprovidos de direitos. Segundo ele, isso gerou 

uma classe trabalhadora diferenciada, e ao mesmo tempo, o trabalho intermitente e 

o “uberizado” carregam inúmeras semelhanças. Ele afirma que o fordismo foi 

desenhado para aumentar a produtividade, ao passo que reduzia os custos de 

produção, portanto produzir em larga escala, desumanizar o colaborador, acumular 

grandes quantidades e pagar menos por unidade eram os resultados obtidos. Já o 

taylorismo visava o maior aproveitamento da mão de obra contratada, configurando 

um sistema que premia aqueles que se sobressaem e vencem o tempo 

cronometrado, que pode ser visto basicamente como a institucionalização da 

exploração do proletariado ou sistematização da disciplina exagerada, fato que 

intensifica a desumanização do colaborador. Para permanecer no sistema não se 

pode construir uma rede de apoio, já que para se destacar precisa superar todos os 

colegas, o lucro pela produtividade acontece em detrimento de um ambiente de 

trabalho tranquilo e humanizado. E, então, por fim, o toyotismo flexível é a 

articulação da demanda acumulada por meio de um ajuste da produção em função 

deste acúmulo, aqui há o desenvolvimento de uma parcela ociosa de colaboradores 

que aguardam pela produção. Este modelo apresenta pouca projeção para a 

construção de um plano de carreira, uma vez que isso exigiria qualificação 

profissional, incompatível com uma produção que é regida apenas pela demanda e 

convocação à prestação de serviço. 

 
21 ANTUNES. Ricardo. O novo proletariado da era digital. Youtube, 2019. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=aJMuvpqwuBc> 
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No decorrer de sua narrativa, Antunes conclui ainda que o caso da Uber 

segue sendo o mais emblemático, em suas palavras. Em sua perspectiva, o 

trabalhador assalariado, da referida empresa, é disfarçado de um autônomo, que é 

responsável pelo seu instrumento de trabalho e os riscos inerentes a ele, pelos 

gastos com alimentação, além de, obviamente, estar encarregado de arcar com 

suas contribuições previdenciárias. Toda esta conjunção exime a empresa do 

cumprimento das obrigações trabalhistas. 

2.2 Trabalhos de plataforma  

 O trabalho informal, nos padrões de formalidade que conhecemos hoje, tem 

sido uma realidade desde as primeiras relações de trabalho estabelecidas. Há 

indícios do primeiro “pacto de locação de serviços22”, no art. 1236 da Lei 3671, o 

Código Civil Brasileiro de 1916, vigente até o começo dos anos 2000. Porém, a 

evolução exponencial da tecnologia e aderência significativa, especialmente pelos 

centros urbanos, trouxe o novo modelo de trabalho, referido por muitos como 

trabalho de plataforma ou ainda trabalho de aplicativo. Como já mencionado 

anteriormente, o direito do trabalho e a legislação trabalhista se estruturam sobre 

diversos tópicos, dentre eles a preferência por contratos escritos acima dos tácitos, 

exatamente pela formalidade como princípio do estabelecimento da relação 

trabalhista. A partir disso que Gizela Maria Bodi (2011) destaca um dos primeiros 

pontos que determinam um trabalho informal, sendo este a ausência de 

documentação, fato que dificulta a prova de existência deste contrato, ainda que 

tácito, e, consequentemente, a reivindicação de direitos devidos.  

 Ludmila Costhek Abílio, pesquisadora da Cesit – Centro de Estudos Sindicais 

e de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de 

Campinas - categoriza23 em três possíveis relações de trabalho que obedecem a 

esta lógica. Crowdwork, on-demand e platform labour, sempre com a intenção de 

considerar as diversas perspectivas em que cada um deles atua, ainda que o 

trabalho conectado por plataformas digitais seja o que os vincule de alguma forma. 

 
22 OLIVEIRA, Silvia Rabello Neves. Contrato de trabalho. JUSBrasil, 2016. Disponível em: < 
https://silviarabello.jusbrasil.com.br/artigos/347901776/contrato-de-trabalho>. 
23 ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: a era do trabalhador just-in-time?1. Estudos Avançados, 
[S.L.], v. 34, n. 98, p. 111-126, abr. 2020. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0103-
4014.2020.3498.008.    
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Podemos diferenciá-los ou descrevê-los como sendo crowdwork junção de crowd e 

outsourcing, na prática uma gestão de produção coletiva, já on-demand totalmente 

pautada na demanda e necessidade, sendo uma busca constante apenas por 

atender os pedidos dos clientes, de um lado os produtos são vendidos com 

propostas de atender da melhor forma possível, com a ideia de possibilitar 

protagonismo e experiência personalizada, porém, esses benefícios se estendem 

apenas aos clientes e consumidores, nada disso contempla os colaboradores. E, por 

fim, platform labour é aquele que acontece, é gerenciado e monitorado através de 

plataformas digitais. Outro ponto importante destacado por ela é que não se trata 

apenas de um mero resultado da inovação tecnológica, ela ressalta que não 

podemos entender este fenômeno como evolução apenas, uma vez que não há 

reflexos positivos de evolução social que superem os negativos, os agentes que 

servem a esta lógica são, em sua maioria, os mesmos já fragilizados pelas periferias 

que habitam. É como se para se sujeitar a lógicas como esta, houvesse um certo pré 

requisito da carência de opções. 

 A narrativa apelativa convence pela fábula do empreendedorismo e do 

trabalho autônomo, quando deveria, na verdade, trazer como rótulos desamparo e 

vulnerabilidade, trata-se da ausência de um vínculo, instabilidade salarial, que 

culmina em jornadas de trabalho extenuantes e falta de acompanhamento da saúde 

e segurança no ambiente de trabalho. Presta-se serviço, nesta estrutura, regido por 

um termo de adesão, cláusulas prontas e, basicamente, “li, concordo e aceito”. O 

aderido sente-se parte do negócio, uma vez que a jornada não vai ser administrada 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas e sim pela demanda, além de teoricamente 

pela sua própria organização. Apresenta-se uma proposta autônoma, livre e 

rentável, para que o aderido viva uma realidade exaustiva, exploradora e 

desumanizada. 

2.3 Uberização  

 Desde que foi fundada, em 2009, a empresa Uber Technologies Inc. tem 

transformado e reconfigurado a mobilização urbana especialmente nas grandes 

cidades. Surgiu com a proposta audaciosa de viabilizar e agilizar o transporte 

privado e tem sido bem sucedida no que se propôs. Enfrentou uma sociedade “Dona 
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de mais nada” tema discutido por Felipe Carvalho24, administrador por formação e 

diretor do projeto “Caçador de Carros”, ele discorreu em novembro de 2021, em sua 

coluna no Uol, a nova realidade da geração atual. Segundo ele, o progresso nos tem 

levado a contratar mais serviços de locação nas mais distintas áreas, de veículos a 

casas até os serviços de streaming substituindo a mídia física. Nos tornamos 

usuários e “possuidores” rotativos, demandamos o que supre a necessidade 

momentânea, e ao passo que essa necessidade se transforma, a “posse” é 

substituída. Este fenômeno bem característico da sociedade atual e que pode ser 

observada em diversos outros setores, pode ser uma resposta a questão econômica 

e de renda, mas independente da razão que o justifique esta já é uma realidade. 

Diante desta sociedade a empresa Uber e outras do mesmo ramo de atuação 

cresceram de forma desenfreada nos últimos anos, como podemos ver no mapa 

produzido por Leandro Duarte, financiado pelo Ministério Público do Trabalho de 

Minas Gerais.  

 
24 CARVALHO. Felipe. Donos de mais nada: por que o futuro dos carros é o serviço de aluguel? UOL, 
São Paulo, 11 nov. 2022. Disponível em: <https://www.uol.com.br/carros/colunas/cacador-de-
carros/2021/11/11/voce-ainda-vai-ter-um-carro-alugado.htm >. 
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  Mas foi apenas em 2016 que os olhos de toda a população mundial se 

voltaram à empresa e ao movimento que esta representava. Dessa vez não se 

tratava de quão rentável ela era, nem de quanta transformação ela trazia no dia a 

dia e na mobilidade urbana de seus usuários. A empresa foi projetada de forma que 

seu lucro viesse a ela a partir de uma porcentagem recolhida de cada corrida 

realizada, sendo apenas o restante transferido ao motorista. Ao passo que a 

empresa foi se tornando parte da vida dos seres humanos ao redor do mundo e seu 

poder de influência se transformando, ela tomou uma decisão unilateral de aumentar 

a taxa retida por eles a cada corrida. Um movimento como este, por mais simples 
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que pareça faz com que os usuários-colaboradores precisem trabalhar mais horas 

semanais que o permitido em seus países para garantir, em vários casos, menos 

que um salário mínimo por mês, é preciso aumentar o número de horas disponíveis 

para garantir ao mínimo a mesma receita que se tinha e manter o padrão de vida 

atual. Manifestações passaram a ser vistas em diversos locais do mundo, de Nova 

York a Paris. Após esses manifestos o termo Uberização deixou de ser apenas 

vinculado ao aplicativo de carona e se expandiu a todas as empresas que 

intermediam a demanda a seus “trabalhadores” informais, sem vínculo de trabalho 

estabelecido, em uma transferência de custos, responsabilidade e risco, além da 

gestão da jornada, da remuneração e ferramenta de trabalho pelos próprios 

usuários-colaboradores, termo específico que as plataformas categorizam seus 

prestadores de serviço.  

  Ludmila Costhek Abílio quando categoriza o trabalhador destas plataformas 

como o trabalhador da era just-in-time pontua que é um sistema complexo, que está 

fortemente relacionado com uma nova forma de controle e ao mesmo tempo, uma 

flexibilização do trabalho, por meio da banalização da transferência de custos, riscos 

e da gestão da própria sobrevivência, eliminação de freios legais à exploração do 

trabalho, desassociação das garantias e limites do trabalho, controle de jornada pela 

produtividade, e justifica ainda o “just-in-time” pela disponibilidade integral e imediata 

diante de um chamado, gerando uma indistinção entre tempo de trabalho e 

descanso, porém sendo remunerado apenas pelo que produz, sem risco de 

demissão, já que não há risco de contratação, além da terceirização do controle de 

qualidade aos próprios usuários, que ranqueiam os prestadores de serviço 

aumentando ainda mais a competitividade entre eles, e, consequentemente, o tempo 

disponível para atender a demanda quando for chamado são os pontos estruturais 

que mantém o sistema funcionando e garante que continuará assim, toda a 

argumentação guiada por Abílio (2020)25 conclui que   

A ausência de qualquer garantia ou obrigação por parte das empresas 
quanto à remuneração e à carga de trabalho oferecida vem obrigando o 
trabalhador a exercer jornadas extensas, a abolir dias de descanso, além de 
ter de aderir a mais de uma empresa-aplicativo para poder garantir sua 
remuneração. 

 
25 ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização: a era do trabalhador just-in-time?1. Estudos Avançados, 
[S.L.], v. 34, n. 98, p. 111-126, abr. 2020. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0103-
4014.2020.3498.008.    
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[...] 

É um modo de vida sempre precário, arriscado, desprotegido, explorado 
está agora organizadamente subsumido e controlado por algumas 
empresas que se tornam gigantes no mercado 

É o retrato do retrocesso, é a retomada da vulnerabilidade prevista por Robert 

Castel, em seu artigo A dinâmica dos processos de marginalização: da 

vulnerabilidade a marginalização26, pág. 30, onde ele ressalta, também, não ter 

relação apenas com o aumento do desemprego, mas aponta ser sobretudo um 

fenômeno de desestabilização de uma fração do mercado de trabalho, aliada a 

precarização do trabalho, a fragilização dos serviços de apoio e o escape da 

segurança no ambiente laboral pelo desuso dos  contratos formais, ou ainda da 

continuidade rompida pela alternância entre trabalhos intermitentes, especialmente 

para a parcela mais jovem da população. 

 Esses novos modelos se apresentam com a proposta de permitir autonomia e 

liberdade ao trabalhador, Robert Castel, no entanto, adota uma visão um tanto 

realista do cenário, ele define aqueles que não se adaptam perfeitamente aos 

avanços da modernidade como sendo marginais, se referindo aos abandonados 

pelo progresso, que não atingiram com êxito as exigências do desenvolvimento. A 

CLT tem uma proposta de induzir e garantir que a proteção social dos trabalhadores 

acompanhe os progressos da modernidade, percebemos que esses novos modelos 

não incorporados ou estritamente regulamentados pela CLT permitem o 

descompasso desses dois processos, aumentando então a parcela de 

marginalizados. Castel trata também, pág. 29, da vulnerabilidade no contexto atual, 

dos marginalizados pela institucionalização, sendo eles aqueles que se rendem ao 

sistema, as formas de nomadismo da sociedade moderna.  Dito isto, é digno de nota 

que, o trabalhador informal que já é precarizado, agora é desfiliado e, quando 

improdutivo, desassistido. 

  

 
26 CASTEL, R. A dinâmica dos processos de marginalização: da vulnerabilidade a 
“desfiliação”. Caderno CRH, [S. l.], v. 10, n. 26, 2006. DOI: 10.9771/ccrh.v10i26.18664. Disponível 
em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/18664>. 
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2.4 Transformações causadas pela uberização e as diferenças para 

a subordinação tradicional 

 O panorama do Brasil e do mundo foi fortemente impactado pelas mudanças 

que empresas como a Uber, suas concorrentes diretas e todas as outras similares à 

categoria ao surgirem e atingir tantos adeptos e usuários trouxeram. De maneira 

sintetizada podemos dizer que a mobilidade urbana foi vigorosamente transformada 

e facilitada. Houve a possibilidade da diminuição de custos com transporte, tanto 

para quem fornece a carona, quanto para aqueles que a tomam, uma vez que há o 

compartilhamento dos gastos, além da possível diminuição do número veículos em 

circulação, fato que reduz a emissão de gases estufa. Além disso, há uma potencial 

diminuição do número de alcoolizados conduzindo veículos, considerando que agora 

existem opções mais seguras para se locomover quando sob influência de álcool. 

Pensando apenas nos consumidores ou no meio ambiente podemos elencar 

vantagens da utilização em massa desses mecanismos de mobilização.  

 Porém, sabemos que o barateamento excessivo de um processo produtivo 

esconde alguma transferência. Seja ela de custo ou de risco e, no geral, sabemos 

que o quadro societário não será responsável por arcar com esse desnível, 

provavelmente os elos fracos da relação serão os prejudicados.  

 Como já citado anteriormente, ao passo que a subordinação tradicional tem 

ampliado as formas de controle e fiscalização das aplicações trabalhistas a 

uberização massificou as brechas da legislação e do direito do trabalho. Muitas 

regras e normas que deveriam ser aplicadas às relações deixam de ser exatamente 

pela forma da relação, pela ausência do vínculo caracterizado de trabalho. A 

legislação trabalhista compete aos vínculos de trabalho, aos contratos estabelecidos 

e seus direitos, fazer parte de uma relação que não se configura nos parâmetros 

estabelecidos não isenta o empregador das obrigações que lhe seriam impostas, 

mas na prática é o que acontece. Além disso, em razão das já citadas, baixas 

barreiras de entrada temos um cenário onde se institucionaliza a precarização e 

sucateamento da prestação do serviço.     

 Voltando ao escape das obrigações trabalhistas pela ausência do vínculo 

temos o que Robert Castel chama de precarização do trabalho e fragilidade dos 



    

32 
 

suportes relacionais. Castel27, pág. 21, discorre sobre a lógica dos serviços sociais e 

como eles são vinculados a proteções específicas das populações alvo, ou seja, 

uma vez que uma vulnerabilidade é reconhecida o Estado e órgãos competentes se 

organizam para que haja uma estrutura de amparo e assistência, podemos perceber 

o mesmo propósito na legislação trabalhista, dado que o empregado tem pouco ou 

nenhum poder de barganha existe a necessidade de equilibrar os poderes e para 

isto foram regulamentadas as legislações que competem a este cenário, mais um 

quadro transformado e fragilizado pela uberização.  

 Além de tudo, o não vínculo com a previdência social é o que torna a trajetória 

instável e, principalmente, transfere essa mesma carência para o futuro, garantindo 

sua existência até mesmo na velhice. Lembrando que grande parte desses 

trabalhadores são frutos das periferias e dos subúrbios, estes já estão alocados em 

áreas mais vulneráveis, tanto de oportunidade quanto de infraestrutura, são as 

zonas de emergência que estão mais inseridas nessa nova marginalidade, nessa 

perspectiva de alternância entre empregos, subemprego e instabilidade. 

 Por fim, Castel chega à conclusão de que há um duplo desligamento, tanto 

em relação ao trabalho quanto à inserção social. Trata-se de um salário precário na 

existência da relação e ausência de garantias mínimas que seria suprida pelo 

sistema tradicional na extinção da mesma. 

 Ricardo Antunes, anteriormente citado, constrói uma narrativa coerente com a 

de Castel. Com base em suas pesquisas de campo e consolidada carreira como 

sociólogo do trabalho, Antunes pontua, em uma entrevista28 cedida ao canal no 

YouTube da Tv PUC-RIO, 2019, que o trabalho sempre foi vital e necessário para a 

sobrevivência, mas conforme o mundo foi se transformando e o trabalho foi se 

adequando ao mundo digital e a todas demandas atuais, ele também passou a ser 

um instrumento de valorização de riquezas. Passou a depender do maquinário 

informacional para ser realizado, extinguindo os limites da invasão do trabalho na 

vida privada, tudo se mistura e nasce uma escravidão digital. Deixa-se de gerir a 

jornada pelo tempo, pelas horas semanais e passa-se a fazer pela imposição das 
 

27 CASTEL, R. A dinâmica dos processos de marginalização: da vulnerabilidade a 
“desfiliação”. Caderno CRH, [S. l.], v. 10, n. 26, 2006. DOI: 10.9771/ccrh.v10i26.18664. Disponível 
em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/18664>. 
28 ANTUNES. Ricardo. Uberização do trabalho e o proletariado da era digital. Youtube, 2019. 
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=e1aEgvIfz14>. 
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metas. Segundo Antunes, o histórico e evolução das linhas de produção foram 

transformando a realidade do trabalho e guiando o mundo à conjuntura atual. 

Partindo de um cenário onde os serviços, nas décadas passadas, eram 

majoritariamente realizados pelos servidores públicos, fato que os excluía das elites, 

o interesse pelas entidades capitalistas em incorporar este setor foi o que permitiu a 

exploração da fluidez da categoria, popularizar as jornadas sem tempo específico 

para o trabalho, sem limites para estabelecimento de metas, além de ser uma 

realidade onde a regulamentação é tão flexibilizada que lidamos atualmente com a 

desregulamentação da classe como um todo, ainda que normas estão sendo 

publicadas a verdade é que na prática estamos longe de garantir à classe 

prestadora de serviços as plataformas digitais os mesmos direitos que são 

garantidos os subordinados tradicionais. 

2.5 Capitalismo de plataforma e seus casos na mídia  

 Ken Loach, 86 anos, cineasta, diretor e roteirista britânico, mantém um 

histórico de visão cinematográfica carregada de forte crítica social, além de provocar 

e confrontar os telespectadores com questões políticas que repercutem na vida 

cotidiana, através de um realismo quase documental, um cinema produzido para a 

contestação. Inúmeros críticos especializados pontuam as técnicas utilizadas por 

ele, como cortes secos empregados para transmitir a frieza da realidade, além do 

toque de cores que quebra a lógica cinematográfica de equilíbrio e plenitude. Loach 

produz em 2019 o longa intitulado Sorry, we missed you – Sentimos sua falta – que 

retrata a mais possível realidade da classe média-baixa britânica e suas dificuldades 

como família, das necessidades as possibilidades trazidas pelo tão estimado, ou 

nem tanto assim, o capitalismo. Apesar de se tratar de uma representação, uma 

obra produzida com o olhar especializado para comercialização, representa uma 

grande parcela da população não apenas na Inglaterra, como também no Brasil e no 

mundo. Especialmente a classe média, categorizada pelo G129, em abril de 2021, 

como a parcela da população que tem uma renda per capita média variando entre 

 
29 ALVARENGA. Darlan. MARTINS. Raphael. Classe média 'encolhe' na pandemia e já tem mesmo 
'tamanho' da classe baixa. G1. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/17/classe-media-encolhe-na-pandemia-e-ja-tem-
mesmo-tamanho-da-classe-baixa.ghtml> 
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R$667,87 a R$ 3 755,76, como representada no longa, quando impactada por uma 

crise econômica ou financeira, vê na relação autônoma o recurso que faltava, e além 

disso, a possibilidade de empreender.  

 Relações como estas uberizadas apresentam pouquíssimas barreiras de 

entrada, ou seja, quase não manifestam fatores que são potenciais obstáculos para 

iniciar as atividades. Economicamente falando a baixa ocorrência de barreiras 

permitem a ampla aderência do público e reduz tanto a qualidade do serviço quanto 

a capacitação do profissional. No caso específico dos trabalhos de plataforma 

podemos perceber precarização da qualidade, muitas vezes em decorrência da 

necessidade do prestador de serviços em casos como o do motorista, 40 anos, que 

dormiu ao volante e caiu em um córrego com seu passageiro, na cidade de Campo 

Grande, ou ainda, o motorista, 24 anos, que carregava um ex participante de reality 

show que também dormiu enquanto conduzia e causou uma colisão. Os casos de 

exaustão são registrados em uma frequência exorbitante. Apesar de na prática o 

risco e a responsabilidade terem sido transferidos ao colaborador, a grande verdade 

é que este é apenas mais um fator causado pela precarização da relação trabalhista. 

Se houvesse garantia de remuneração minimamente suficiente para prover as 

necessidades do condutor e de seus dependentes seria possível uma 

regulamentação sobre a carga horária segura e permitida. Nos moldes atuais, além 

de inviável estabelecer uma carga limite, é insustentável, já que o motivo para o 

trabalho à exaustão é exatamente a necessidade de atingir uma renda mínima para 

arcar com o custo de vida que tem se elevado, diga-se de passagem. 
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2.6 Iniciativas de proteção 

Zygmunt Bauman (1925-2017), grande pensador, filósofo e sociólogo de 

temas contemporâneos, no livro Modernidade Líquida30, publicado pela primeira vez 

em 2000, discorrendo sobre a ascensão e queda do trabalho, cita a manobra 

realizada por Ford de dobrar os salários de seus colaboradores com o intuito, 

segundo Ford, de fazer com que os bens produzidos por eles se tornassem bens 

consumidos por eles também. Porém, Bauman afirma que a parcela de automóveis 

comprada pelos colaboradores era muito pouco expressiva para, de fato, justificar tal 

enredo. Se tratava de um movimento consciente e intencional por parte de Ford de 

amarrar seus colaboradores de maneira que não houvesse intenção nem 

possibilidade de se desligar. Em parte, havia a intenção de reduzir a rotatividade, 

mas, também, e talvez este com mais afinco, torná-los dependentes do emprego, 

era um processo de imobilização, de mantê-los estagnados onde estavam. O 

sistema funcionava, nas palavras de Bauman, com uma mutualidade de 

dependência, o trabalhador sendo fortemente dependente do emprego para 

sobrevivência, enquanto o capital, para permanecer em crescimento dependia da 

alta empregabilidade e baixa rotatividade nos ambientes laborais. Enquanto discorria 

sobre essas questões, Bauman, que se dispõe a falar sobre o processo 

contemporâneo que liquefaz as relações e intenções humanas, fala também sobre a 

mentalidade do longo prazo, institucionalizada também por relações do modelo 

fordista de produção, inclusive pela forte atuação de sindicatos garantidores do 

Estado e do bem estar geral, e, com o passar do tempo a mentalidade do longo 

prazo se transformou em curto prazo. Ele afirma: 

“Flexibilidade” é o slogan do dia, e quando aplicado ao mercado de 
trabalho augura um fim de “empregado como conhecemos”, anunciando em 
seu lugar o advento do trabalho por contratos de curto prazo, ou sem 
contratos, posições sem cobertura previdenciária, mas com cláusulas “até 
nova ordem”. A vida do trabalho está saturada de incertezas31. 

 De fato, conforme tem sido discutido até este momento, a flexibilidade tem 

transformado as questões conceituais dos contratos, mas também, ou 

especialmente, as questões que competem à vida prática e cotidiana do trabalhador. 

Particularmente nos trabalhos como os acima mencionados, de plataforma, o 

 
30 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2001. 
31 Ibidem, p. 185. 



    

36 
 

contrato “de adesão”, ao fazer o download dos aplicativos, tem substituído o contrato 

formal de trabalho, porém, as cláusulas de proteção e indenização ao trabalhador de 

subordinação tradicional não foram transcritas nesses novos modelos, concretizando 

assim a afirmação, infelizmente, ainda atual de Bauman quando diz que o trabalho 

está saturado de incertezas. Bauman ainda afirma que: 

No mundo do desemprego estrutural ninguém pode se sentir 
verdadeiramente seguro 

[...] 

[flexibilidade] anuncia empregos sem segurança, compromissos ou direitos, 
que oferecem apenas contratos a prazo fixo ou renováveis, demissão sem 
aviso prévio e nenhum direito à compensação32. 

Gizela Maria Bodi, quando fala sobre os problemas da informalidade, destaca 

que não se trata apenas do prejuízo previdenciário por parte dos integrantes da 

categoria, mas também afirma: 

A informalidade deve-se, dentre outras circunstâncias que refogem 
ao pressuposto adotado nesta pesquisa, à não-incidência da norma jurídica 
de filiação sobre a situação fática apresentada, uma vez que a atividade 
informal não está expressa em linguagem competente consoante os 
parâmetros estabelecidos pela teoria das provas no direito previdenciário. 

Gizela ainda conclui que, diante desta constatação, as práticas “trabalhistas” 

dos integrantes deste grupo são vistas como meros eventos de ocorrência para o 

atual sistema previdenciário. Robert Castel, quando escreve sobre o mesmo tema33, 

diz que a precariedade do trabalho tem sido frequentemente vinculada ao reforço da 

vulnerabilidade, este é exatamente o contexto que ele descreve como desfiliação, ou 

seja, conjuntura dos eventos perda do trabalho e isolamento do suporte relacional, 

que neste caso o suporte seria, a priori, a filiação previdenciária. 

Diante desse cenário, é evidente a forte necessidade e relevância do contrato 

e direito do trabalho para assegurar e, de certa forma, garantir relações dignas, 

humanizadas e constitucionais aos trabalhadores, independente da natureza a qual 

estes façam parte. 

 

 
32 Ibidem, p. 202 
33 CASTEL, R. A dinâmica dos processos de marginalização: da vulnerabilidade a 
“desfiliação”. Caderno CRH, [S. l.], v. 10, n. 26, 2006. DOI: 10.9771/ccrh.v10i26.18664. Disponível 
em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/18664>, p. 31 
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2.7 Direito e legislação trabalhista 

 O direito trabalhista é fruto e também objeto de uma sociedade pluralista e 

democrática, visto que seus objetivos estão de acordo com os interesses da 

democracia e que suas diretrizes são inclusivas. Fundamentado em uma sólida base 

jurídica que relaciona empregados e empregadores, além de ser considerado um 

meio para atingir a dignidade humana e a preservação das vontades individuais. É 

também um instrumento integrado de preservação da ordem social. O contrato de 

trabalho, além de sua função explícita de regulamentar e parametrizar a relação de 

prestação de serviço, apresenta também uma função social, de atender aos 

interesses do contratante e o interesse da coletividade, representando o contratado. 

 Carlos Henrique Bezerra Leite34, traça um panorama histórico onde o direito 

pode ser dividido em diversos períodos. No que compete à “pré-história do direito 

trabalhista” e aos vínculos estabelecidos, a escravidão era o vínculo entre homem e 

homem, depois disso o vínculo passou a ser entre homem e terra, no período da 

servidão, e por fim, na era das corporações, vínculo estabelecido entre homem e 

profissão. Depois disso, no período chamado “histórico” pelos estudiosos do direito 

trabalhista, outros três destaques são elencados como as causas do surgimento da 

legislação trabalhista como mecanismo de proteção. A revolução industrial, como 

fator econômico, a revolução francesa como fator político, e finalmente, as 

reivindicações por proteção, com surgimento inclusive dos sindicatos, como fator 

jurídico. No decorrer dos anos, o aparato jurídico foi sendo fortalecido, inclusive 

internacionalmente, com o surgimento de organizações como a OIT – Organização 

internacional do trabalho. No Brasil, da entrada na OIT, aumento de diplomas de 

proteção ao trabalhador, surto industrial, ligas operárias, sindicalismo, a 

consolidação das leis trabalhistas, até o trabalho ser declarado como direito 

fundamental do ser humano, em 1948, foram todos degraus para a evolução do 

interesse, necessidade e, consequente, consolidação desse ramo jurídico 

 Então se fortalece um direito intervencionista, especializado em relações de 

trabalho, que tem por objetivo corrigir as desigualdades sociais e econômicas entre 

 
34 Leite, C.H. B. Curso de Direito do Trabalho. Editora Saraiva, 2022. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622944/, p. 17 
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a força do capital e do trabalho. Baseado em princípios de proteção, 

irrenunciabilidade, continuidade, primazia da realidade, irredutibilidade e isonomia 

salarial, além da, inalterabilidade contratual lesiva. Composto por três grandes 

instituições, o MTE, antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que foi extinto pela 

reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer, através da Lei 13.467/201735, e 

se tornou Ministério do Trabalho e Previdência, ao qual compete a função de 

fiscalizar, o MPT, Ministério Público do Trabalho, ao qual compete a função de 

investigar violações coletivas e os terminais regionais que são os responsáveis pelos 

julgamentos em si. 

2.8 Importância do direito do trabalho 

 Três pontos de vista de especialistas de áreas distintas convergem todos ao 

mesmo ponto. Bauman, afirma que: 

A política de “precarização” conduzida pelos operadores dos mercados de 
trabalho acaba sendo apoiada e reforçada pelas políticas de vida, sejam 
elas adotadas deliberadamente ou apenas por falta de alternativas. Ambas 
convergem para o mesmo resultado: o enfraquecimento e decomposição 
dos laços humanos, das comunidades e das parcerias36 

Já Danyelle Mestre de Souza e Cassiano José Bezerra, autores de “A 

dinâmica a informalidade no Brasil e na Argentina37”, afirmam se tratar de uma 

argumentação em prol de uma proteção a todos os trabalhadores da classe informal, 

e ainda, haver uma necessidade de superar as vulnerabilidades prévias e inerentes 

às condições socioeconômicas dos envolvidos. Segundo eles: 

As precárias condições de habitação e de acesso a um conjunto de bens e 
serviços de uso coletivo que afetam boa parte dessa população, somam-se 
aos desafios que esses trabalhadores enfrentam em termos de saúde e 
segurança no trabalho, decorrentes da desproteção social, do tipo de 
atividade e do local de trabalho. A ausência de registro legal do trabalho 
implica: perda de direitos e benefícios fundamentais como a garantia de 
compensação financeira em caso de doença e acidentes ou licença médica; 
desproteção em termos das condições de trabalho e do maior risco 
associados a atividades de alta periculosidade ou realizadas em locais 
insalubres; ausência de limites para as jornadas de trabalho, 

 
35 BRASIL. Constituição (2017). Lei nº 13467, de 13 de julho de 2017. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF. Altera A Consolidação das Leis do Trabalho (Clt). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm. Acesso em: 10 nov. 2022. 
36 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2001, pág. 204 
37 SOUZA, Danyelle Mestre. TROVÃO. Cassiano José Bezerra Marques. A dinâmica da informalidade 
no Brasil e na Argentina (2012-2019) e a vulnerabilidade da classe trabalhadora. Scielo: Trabalho, 
Educação e Saúde, 2022. 
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comprometendo a saúde psicológica e física do trabalhador; dentre outros 
fatores. 

Enquanto isso, no Tribunal Superior do Trabalho, tem-se discutido casos de 

uberização que dizem respeito exatamente ao estabelecimento de vínculo 

empregatício. Segundo o TST38, até 2019, o número de casos de reclamatória 

trabalhistas chegava a quase 500, cerca de 340 pediam reconhecimento da relação 

de emprego enquanto outros quase 120 recorriam pelo vínculo trabalhista 

propriamente dito. Em situações distintas, dois casos com reclamatória similares 

tiveram decisões divergentes, havendo em um deles o reconhecimento da relação e, 

em outro não, ambos fundamentados na diferença de realidade vivida por cada 

motorista. A ministra Maria Cristina Peduzzi afirma que não há possibilidade de 

caracterizar vínculo de emprego nas relações uberizadas já que essas não cumprem 

os requisitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º da CLT. Segundo ela, o trabalhador 

goza de pleno direito de escolha, para definir onde empenhar seu tempo e 

habilidades diante das demandas, fato que configura, segundo ela, a autonomia, 

enquanto se coberto por uma relação contratual formal, não haveria espaço para 

recusar a execução de tarefas. O ministro Aloysio Corrêa pontua que a maior 

dificuldade diz respeito à nova configuração, por se tratar de uma relação jurídica 

estabelecida entre homem e plataforma, foge do escopo ao qual a CLT regulamenta. 

Outra notícia publicada pelo IG39 tratando do mesmo assunto discorre sobre 

as intenções do Governo Federal de incentivar a formalização desses profissionais. 

Segundo Bruno Dalcomo, o então secretário-executivo da pasta do Ministério do 

trabalho, as ações seriam executadas por meio do programa Renda e Oportunidade, 

programa que envolve três medidas provisórias e um decreto e em por objetivo 

acolher a população afetada pela pandemia do Covid-19, assinado em junho de 

2022. Ainda na mesma notícia, o autor afirma que a proposta se assemelhava ao 

MEI – Microempreendedor individual – gerando contribuição previdenciária e acesso 

a aposentadoria, pensão, auxílio doença e licença maternidade. Luís Felipe Batista 

de Oliveira, secretário do trabalho na data de publicação da reportagem, afirma que 

 
38 PEDIDO de vista suspende julgamento de vínculo empregatício entre motorista e a Uber. Tribunal 
superior do trabalho, 2022. Disponível em: <https://www.tst.jus.br/-/pedido-de-vista-suspende-
julgamento-de-v%C3%ADnculo-empregat%C3%ADcio-entre-motorista-e-a-uber> 
39 KNOTH. Pedro. Governo promete regulamentar trabalho por aplicativo. Ig Economia, 2022. 
Disponível em:<https://economia.ig.com.br/2022-03-29/governo-regulamentar-trabalho-
aplicativo.html> 
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se trata de uma conduta apropriada para garantir segurança necessária aos 

motoristas, além de incorporar a contribuição previdenciária. 

Porém, pode-se perceber que, ainda que normas e regras sejam 

estabelecidas, nenhum movimento tem sido observado para alterar a natureza 

autônoma e flexível da relação estabelecida entre os envolvidos. 
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Conclusão 

 No início do projeto, a pergunta problema e o objetivo, quando alinhados se 

propunham a entender, discutir e relacionar o cenário atual, no que compete a 

uberização das relações trabalhistas, e o impacto disto na filiação e cobertura 

previdenciária. Porém, dada a complexidade dos fenômenos, não houve a intenção 

de explorar, de maneira minuciosa, todos os desdobramentos e modalidades 

previdenciários previstos. O interesse se limitou à desfiliação pela forma e 

estruturação do sistema, com foco na cobertura social. Percebe-se que a desfiliação 

tem ocorrido pela exclusão desses trabalhadores pelos critérios estritamente 

estabelecidos e delimitados. Dada a proporção que esta classe trabalhista tem 

tomado houveram iniciativas do Governo para articular esses profissionais 

uberizados de maneira que haja contribuição, mas em modalidades semelhantes ao 

que os micro empreendedores individuais o fazem atualmente, contudo percebe-se 

uma complacência com a informalidade promovida por grandes plataformas o que 

as exime das responsabilidades trabalhistas devidas. A iniciativa em pauta ainda 

permanece no âmbito da discussão sem grandes efeitos na vida prática, ainda que 

haja possibilidade, não há filiação efetiva e, consequentemente, não há cobertura 

previdenciária da forma adequada. Porém, a necessidade e possibilidade de vias 

não tão incisivas para contornar a situação já têm se mostrado aplicável ao redor do 

mundo, como é o caso da parassuborinação reconhecida pelo Reino Unido, 

segundo o Brasil de Fato40, um portal de notícias, trata-se de uma manobra que não 

equipara aos vínculos estabelecidos pela CLT mas estabelece uma espécie de 

relação que remunera o tempo ocioso a disposição da plataforma, além da filiação a 

um sistema previdenciário vinculado a empresa e a concessão de férias com um 

percentual de remuneração, garantindo o exercício em uma categoria intermediária 

ao empregado e autônomo. Os Estados Unidos, por sua vez, discutem mudanças 

extremamente positivas aos uberizados, mas dada a complexidade não atingiram 

grandes mudanças práticas, enquanto na Alemanha, a discussão chegou ao ponto 

de considera-los, oficialmente, empregados, sustentada pela definição alemã de 

empregado, sendo aquele que se submete a seguir diretrizes do empregador.  

 
40 Avança, em cinco países, luta dos uberizados. Brasil de fato, 05 maio 202. Disponível em: 
<https://outraspalavras.net/outrasmidias/avanca-em-cinco-paises-luta-dos-uberizados/> 
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