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Atualizações Jurídicas Relevantes  

Volume 14 – Abril/2022 

Neste capítulo, abordar-se-ão as principais atualizações jurídicas e jurisprudenciais, e as mais 

recentes e relevantes jurisprudências firmadas pelos Tribunais Superiores, notadamente o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. No universo Jurídico é fundamental 

manter-se bem-informado. Para isto, conte sempre conosco. 

Vamos juntos! 

1. Jurisprudências Recentes 

 

1.1 Supremo Tribunal Federal - STF 

1.1.1 Autoridade fiscal pode anular atos praticados para dissimular 

tributo, decide STF 

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a validade 

de dispositivo do Código Tributário Nacional (CTN) que permite à autoridade fiscal 

desconsiderar atos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do 

tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. A decisão foi tomada 

no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2446, na sessão virtual encerrada 

em 8/4. 

A ação foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) contra o artigo 1º da Lei Complementar 104/2001, que acrescentou o parágrafo único 

ao artigo 116 do CTN. Entre outros pontos, a confederação alega que o dispositivo permite à 

autoridade fiscal tributar fato gerador não ocorrido e previsto em lei. 
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No voto condutor do julgamento, a relatora, ministra Cármen Lúcia, explicou que a eficácia 

plena da norma em questão depende de lei para estabelecer procedimentos a serem 

seguidos. Apesar de tentativas, o parágrafo único do artigo 116 do CTN ainda não foi 

regulamentado. 

Para a relatora, também não procede a alegação da confederação de que a previsão retira 

incentivo ou estabelece proibição ao planejamento tributário das pessoas físicas ou jurídicas. Na 

sua avaliação, a norma não proíbe o contribuinte de buscar economia fiscal pelas vias legítimas, 

realizando suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixar de pagar tributos quando 

não for configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao afastar a alegação da Confederação Nacional do Comércio, de ofensa ao princípio da 

legalidade, a ministra observou que a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada 

aos atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação de 

fato gerador que, além de estar previsto em lei, já tenha se materializado. Ou seja, o Fisco 

estará autorizado apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a uma hipótese de incidência 

estabelecida em lei e que tenha se realizado. 

Apesar das tentativas ainda não há regulamentação para o parágrafo único do Art. 116 

do CTN. Vejamos o que traz a letra do dispositivo: 

 

Art. 116. "Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador 

do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados 

os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária." 
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A ministra explicou, ainda, que a denominação “norma antielisão”, como a regra é 

conhecida, é inapropriada, pois o dispositivo trata de combate à evasão fiscal, instituto 

diverso. Na elisão fiscal, há diminuição lícita dos valores tributários devidos, pois o contribuinte 

evita a relação jurídica geradora da obrigação tributária, enquanto, na evasão fiscal, o 

contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador para omitir-se ao pagamento da obrigação 

tributária devida. 

Votaram no mesmo sentido a ministra Rosa Weber e os ministros Marco Aurélio 

(aposentado), Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Nunes Marques e Luís Roberto 

Barroso. 

O ministro Ricardo Lewandowski divergiu, por entender que, por ser uma medida 

extrema, a nulidade ou a desconsideração de atos e negócios jurídicos alegadamente 

simulados cabe ao Judiciário, e não à autoridade administrativa. Seguiu esse entendimento 

o ministro Alexandre de Moraes. 

1.1.2 Prazo de exercício para cálculo de aposentadoria no serviço 

público não se aplica a promoção no mesmo cargo 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a jurisprudência de que a aposentadoria no 

serviço público, no caso de promoção no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está 

condicionada ao prazo de cinco anos de efetivo exercício para o cálculo dos proventos. A 

decisão, unânime, se deu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1322195, com 

repercussão geral reconhecida (Tema 1.207). 

O prazo de cinco anos é previsto no artigo 40, parágrafo 1°, inciso III, da Constituição 

Federal. Mas, segundo o entendimento do STF, a promoção por acesso a classe mais elevada 

em carreira escalonada constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a 

cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 

A ação foi originalmente apresentada por um servidor público de São Paulo que alegava 

que, no momento de sua aposentadoria, atuava como Investigador de Polícia Classe Especial, 

mas seus proventos foram calculados pela São Paulo Previdência (SPPREV), gestora do regime 
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de previdência dos servidores públicos do estado, com base na remuneração de Investigador 

de Polícia 1ª Classe, por ter permanecido menos de cinco anos na classe superior. 

Ao julgar o caso, o Colégio Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (TJ-SP) reconheceu o direito ao recebimento dos proventos da classe especial, 

por entender que a promoção à classe posterior dentro do mesmo cargo não caracteriza 

provimento originário, mas derivado. 

No STF, a SPPREV argumentava que essa interpretação permitiria pedidos de proventos 

de aposentadoria de determinado nível de uma carreira sem a permanência nele pelo período 

constitucionalmente exigido, com graves consequências sociais, econômicas e jurídicas. No caso 

concreto, sustentava que o servidor havia se aposentado após a vigência da Emenda 

Constitucional 20/1998, que incluiu a exigência de cinco anos no cargo efetivo para 

aposentadoria voluntária. 

  

 

 

 

 

 

O decisium do STJ fixou a seguinte tese:  

 

“A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa 

ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins 

de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, 

§ 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e 

pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 

47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.” 

 

 

Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, 

observou que a matéria tem alto potencial de repetitividade, podendo repercutir sobre os 
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direitos dos integrantes do serviço público não só do Estado de São Paulo, como também da 

União e dos demais entes da federação. 

Quanto ao mérito do recurso, o presidente afirmou que o entendimento do TJ-SP está 

em sintonia com o do Supremo. Assim, considerando a necessidade de atribuir racionalidade 

ao sistema de precedentes qualificados e de prevenir o recebimento de novos recursos 

extraordinários, se manifestou pela reafirmação da jurisprudência dominante. 

O RE foi desprovido, e o colegiado aprovou a seguinte tese de repercussão geral: “A 

promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo 

diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo 

mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição 

Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda 

Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela 

alteração de classe”. 

1.2 Superior Tribunal de Justiça 

1.2.1 Erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa 

causa para afastar intempestividade do recurso 

 A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, decidiu que o 

erro em sistema eletrônico de tribunal na indicação do término do prazo recursal é apto a 

configurar justa causa, prevista no artigo 223, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil de 

2015 (CPC), para afastar a intempestividade do recurso. 

Segundo o colegiado, a falha induzida por informação equivocada no sistema eletrônico 

deve ser levada em consideração para a aferição da tempestividade do recurso, em respeito aos 

princípios da boa-fé e da confiança. 

Com o julgamento dos embargos de divergência, a Corte Especial pacificou 

entendimentos distintos existentes entre a Primeira e a Terceira Seção do STJ. 

O acórdão embargado – proferido pela Quinta Turma, integrante da Terceira Seção – 

entendeu que o erro do Judiciário não isentaria o advogado de provar, por documento 
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idôneo, no ato de interposição do recurso, o feriado local. Já o acórdão paradigma – proferido 

pela Segunda Turma, integrante da Primeira Seção – julgou que a falha do sistema eletrônico 

do tribunal pode configurar a justa causa prevista no artigo 223, parágrafo 1º, do CPC/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos a letra do dispositivo citado e a fundamentação da relatoria do processo: 

 

Cumpre observar, desde logo, que a controvérsia não reside na necessidade de o 

recorrente comprovar a existência de feriado local no ato de interposição do recurso, 

questão já exaustivamente examinada e decidida no âmbito desta Corte Especial, no 

sentido de que a única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado 

local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme 

entendimento assentado no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020, DJe 28/02/2020, com modulação dos efeitos, 

reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021. 

A questão controvertida é se o erro do sistema eletrônico do Tribunal a quo na 

indicação do término do prazo recursal seria apto a configurar justa causa para afastar 

a intempestividade do recurso ou se, a despeito da falha, seria ônus indeclinável do 

advogado diligenciar sobre a comprovação do feriado local e, por conseguinte, do prazo 

recursal. 

 

A meu sentir, embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as 

formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a 

parte indicar motivo justo para o seu descumprimento, a fim de mitigar a exigência, 

in verbis:  

 



 

11 

 

Art. 223 - Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato 

processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa. 

§ 1º - Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu 

de praticar o ato por si ou por mandatário. 

§ 2º - Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe 

assinar. 

 

Conforme destacado no precedente indicado no voto do aresto paradigma, "[a]inda que 

os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam 

a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se 

reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante 

(art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal". 

 

 

 

De acordo com a relatora dos embargos, ministra Laurita Vaz, embora seja ônus do 

advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e os prazos previstos em lei, o CPC 

abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu descumprimento, a fim de 

afastar a intempestividade do recurso. 

"Considerando o avanço das ferramentas tecnológicas e a larga utilização da internet para 

divulgação de dados processuais, eventuais falhas do próprio Poder Judiciário na prestação 

dessas informações não podem prejudicar as partes", declarou a ministra. 

Laurita Vaz apontou que o erro do sistema eletrônico do tribunal de origem na indicação 

do término do prazo recursal torna possível a configuração da justa causa para afastar a 

intempestividade. Esse entendimento, concluiu a magistrada, tem por base a confiança nos 

dados fornecidos pelo Poder Judiciário em seu sistema eletrônico, não sendo admissível 

punir a parte que confiou na informação. 
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1.2.2 Fornecedor pode ser responsabilizado por defeito oculto 

apresentado em produto fora do prazo de garantia 

 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a responsabilidade 

do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando 

vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos. Para o 

colegiado, nessa hipótese, a responsabilidade civil do fornecedor ficará caracterizada se não 

houver prova de que o problema foi ocasionado pelo uso inadequado do produto pelo 

consumidor. 

Com esse entendimento, os ministros reformaram acórdão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJSP) e restabeleceram a sentença que condenou o fornecedor a consertar ou 

substituir dois eletrodomésticos de uma consumidora, bem como a indenizá-la em R$ 5 mil 

por danos morais. 

Segundo o processo, após três anos e sete meses da compra, a geladeira passou a 

funcionar de forma intermitente, e o micro-ondas, a aquecer apenas a parte superior do 

alimento. A consumidora procurou a fornecedora, mas foi informada de que deveria agendar a 

visita de um técnico e pagar por ela. 

  

 

 

 

 

 

A decisão do STJ estabelece um importante precedente nos termos de litígios que se 

referem a defeitos ocultos em produtos. Assim, o voto do relator ao estabelecer o caminho de 

análise das relações entre a casualidade das hipóteses de defeito e as obrigações legisladas para 

as relações de consumo surgem como aspectos importantes. Vejamos abaixo a fundamentação 

do voto do Ministro Relator. 
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A questão submetida a julgamento cinge-se à verificação da responsabilidade da 

empresa recorrida, na condição de fornecedora de produtos, por vícios apresentados 

em eletrodomésticos que, segundo a moldura fática delineada pela Corte local, surgiram 

após 3 (três) anos e 7 (sete) meses da sua aquisição, ou 2 (dois) anos e 7 (sete) meses 

depois de escoado o prazo da garantia contratual. Antes de mais nada, é importante 

destacar que a matéria posta a desate já foi objeto de pontual exame no âmbito desta 

Corte Superior, pela Quarta Turma, por ocasião do julgamento do REsp nº 984.106/SC, na 

assentada de 4/10/2012, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, que gerou o acórdão 

assim ementado: Naquela oportunidade, algumas premissas importantes foram fixadas, 

merecendo a devida recapitulação. Em primeiro lugar, ficou estabelecido que o ônus da 

prova quanto à natureza do vício cabe ao fornecedor porque milita em favor do 

consumidor "eventual déficit em matéria probatória". Também foi afirmado que o 

prazo de decadência para que se reclame dos defeitos surgidos no produto não se 

confunde com o prazo de garantia pela qualidade do produto - que pode ser 

convencional ou legal. Destacou-se, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor não 

determina o prazo de garantia legal para que o fornecedor responda pelos vícios do 

produto. Há apenas um prazo decadencial para que, constatado o defeito, possa o 

consumidor pleitear a reparação. A jurisprudência, por sua vez, não hesita em relação ao 

entendimento de que, "se o defeito surgiu dentro da garantia contratual, certamente o 

fornecedor por ele responderá, mesmo porque nem corre o prazo decadencial nesse 

período" (REsp 547.794/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

15/2/2011). A dificuldade, no entanto, apresenta-se quando o defeito aparece após o 

prazo de garantia contratual, hipótese retratada nos autos. Nessas situações, em virtude 

da ausência de um prazo legal preestabelecido para limitar a responsabilidade do 

fornecedor, consagrou-se, a partir de valiosos provimentos doutrinários, o entendimento 

de que o fornecedor não é eternamente responsável pelos vícios observados nos 

produtos colocados em circulação, mas a sua responsabilidade deve ser ponderada, 

de forma casuística, pelo magistrado, a partir do conceito de "vida útil do produto", 

silogismo que foi desenvolvido no precedente supracitado. Nesse cenário, os vícios 

observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de 

vida útil do produto. Logo, não tendo sido produzida nenhuma prova de que o mau 

funcionamento dos produtos decorreu do uso inadequado pelo consumidor, é 

evidente a responsabilidade da fornecedora, na hipótese. Ante o exposto, conheço do 

recurso especial para dar-lhe parcial provimento, a fim de restabelecer integralmente a 

sentença de mérito. 
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O relator, ministro Villas Bôas Cueva, lembrou que essa matéria já foi objeto de exame 

pontual pela Quarta Turma, no julgamento do REsp 984.106, em 2012. 

Segundo o magistrado, na ocasião, foram estabelecidas premissas importantes, como a 

de que o ônus da prova quanto à natureza do vício cabe ao fornecedor, pois "eventual déficit 

em matéria probatória" conta a favor do consumidor. Também foi afirmado naquele 

julgamento que o prazo de decadência para reclamar dos defeitos que aparecem com o uso 

não se confunde com o prazo de garantia pela qualidade do produto – o qual pode ser 

convencional ou legal. 

"Destacou-se, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não determina o 

prazo de garantia legal para que o fornecedor responda pelos vícios do produto. Há apenas um 

prazo decadencial para que, constatado o defeito, possa o consumidor pleitear a reparação", 

disse Villas Bôas Cueva. 

Ele afirmou que é tranquila a responsabilidade do fornecedor pelos defeitos surgidos 

durante a garantia contratual, havendo dificuldade, no entanto, quando o problema aparece 

após esse prazo – como no caso em análise. 

O relator explicou que, nessas situações, em virtude da ausência de um prazo legal 

preestabelecido para limitar a responsabilidade do fornecedor, consagrou-se o entendimento 

de que ele "não é eternamente responsável pelos vícios observados nos produtos colocados 

em circulação, mas a sua responsabilidade deve ser ponderada, de forma casuística, pelo 

magistrado, a partir do conceito de vida útil do produto". 

De acordo com o ministro, o parágrafo 3º do artigo 26 do CDC, em relação ao vício 

oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor 

ser responsabilizado pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. 

No caso, Villas Bôas Cueva verificou que a sentença considerou que o tempo de vida útil 

de ambos os produtos é de nove anos, conforme documento apresentado pela consumidora. 

Como o fornecedor não impugnou essa informação, ressaltou o ministro, o TJSP não poderia 

tê-la desconsiderado. 
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"Nesse cenário, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente 

apareceram durante o período de vida útil do produto. Logo, não tendo sido produzida 

nenhuma prova de que o mau funcionamento dos produtos decorreu do uso inadequado pelo 

consumidor, é evidente a responsabilidade da fornecedora na hipótese", concluiu. 

1.3 Tribunal Superior do Trabalho 

1.3.1 3ª Turma reconhece vínculo de emprego entre motorista e Uber 

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego 

entre um motorista de aplicativo e a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Para a maioria do 

colegiado, estão presentes, no caso, os elementos que caracterizam a relação de emprego: a 

prestação de trabalho por pessoa humana, com pessoalidade, onerosidade, não 

eventualidade e subordinação. 

Na reclamação trabalhista, o motorista, de Queimados, município da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), disse que trabalhara para a plataforma digital durante dois 

meses, após comprar um veículo enquadrado nos padrões da Uber. Segundo seu relato, ele 

atuava de segunda a sábado, totalizando 13 horas diárias e 78 semanais, sempre monitorado 

de forma on-line pelo aplicativo. No terceiro mês, foi desligado imotivadamente.  

A Uber, em sua defesa, sustentou que não houve nenhum acordo para pagamento de 

comissões sobre o valor das viagens. Para a empresa, na realidade, quem a contratou foi o 

motorista, que, em contraprestação ao uso da plataforma digital, concordara em pagar o valor 

correspondente a 20% ou 25% de cada viagem. Por fim, alegou que o motorista assumira todos 

os riscos do negócio.  

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ) negou o vínculo de emprego, por 

entender que a Uber é uma empresa de tecnologia, e não de transporte. De acordo com a 

decisão, o motorista tinha plena liberdade de definir os dias e os horários de trabalho e descanso 

e a quantidade de corridas, não recebia ordens e fazia, por contra própria, a manutenção de 

seu veículo.  
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O relator do recurso de revista do motorista, ministro Mauricio Godinho Delgado, 

observou que a solução do caso exige o exame e a reflexão sobre as novas e complexas 

fórmulas de contratação da prestação laborativa, distintas do sistema tradicional, e que se 

desenvolvem por meio de plataformas e aplicativos digitais, softwares e produtos semelhantes, 

“todos cuidadosamente instituídos, preservados e geridos por sofisticadas (e, às vezes, 

gigantescas) empresas multinacionais e, até mesmo, nacionais”. 

Embora essa nova estrutura facilite a prestação de serviços, o ministro pondera que a 

lógica de seu funcionamento tem sido apreendida por grandes corporações como oportunidade 

para reduzir suas estruturas e o custo do trabalho. A seu ver, a discussão deve ter como 

ponto de partida a função civilizatória do direito do trabalho. 

Godinho Delgado lembrou que não há legislação que regule a questão de motoristas de 

aplicativo, visando assegurar direitos a essa categoria que já alcançava cerca de um milhão de 

profissionais no Brasil, antes da pandemia. “Cabe, portanto, ao magistrado fazer o 

enquadramento das normas no fato”, destacou. 

 

 

 

 

Vejamos as características das relações empregatícias conforme a CLT: 

 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os 

riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 

eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.  

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de 

trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 

 

Pela leitura do presente artigo, nota-se que a própria legislação trouxe os chamados 

elementos fático-jurídicos para a caracterização de uma relação empregatícia, quais sejam: 

trabalho por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e 
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onerosidade. Destaca-se que para o trabalhador ser considerado empregado é necessário o 

preenchimento de todos esses requisitos cumulativamente, pois, a ausência de pelo menos um 

deles descaracteriza a relação de emprego. Vejamos agora cada um desses requisitos de forma 

detalhada. 

 

• Pessoa física: O empregado será sempre pessoa natural. De acordo com o Ministro 

Maurício Godinho Delgado, “os bens jurídicos (e mesmos éticos) tutelados pelo Direito 

do Trabalho (vida, saúde, integridade física e psíquica, segurança, igualdade em sentido 

substancial, bem estar, lazer, etc.) importam à pessoa física, não podendo, em grande 

parte, ser usufruídos por pessoas jurídicas”. Nesse sentido, apenas a figura do 

empregador é que poderia ser pessoa física ou jurídica, ou, ainda, ente 

despersonalizado. É oportuno salientar que, na realidade concreta, existem tentativas de 

mascarar típicas relações de emprego, utilizando-se como artifício a contratação de 

pessoa jurídica para prestação de um serviço, em substituição de uma pessoa natural. 

Tal prática é conhecida como “pejotização”. No entanto, se estiverem presentes os 

elementos fático-jurídicos da relação empregatícia, poderá ser reconhecida a fraude e 

desconsiderada a constituição da pessoa jurídica, mediante aplicação do princípio da 

primazia da realidade. 

• Pessoalidade: Quando há vínculo de emprego, o trabalho é intuitu personae 

(personalíssimo) quanto ao empregado. Logo, não poderá fazer-se substituir 

intermitentemente por outro trabalhador. Por outro lado, não existe pessoalidade para o 

empregador, recaindo sobre este, inclusive, o instituto da sucessão trabalhista. 

• Não eventualidade: A prestação de serviço deve ser habitual, constante e regular. Se a 

pessoa trabalha de modo apenas eventual, haverá relação de trabalho, mas não uma 

relação de emprego. Assim, teríamos a figura do trabalhador eventual, cujo labor é 

realizado de forma esporádica.  Para compreender a ideia de permanência, é preciso 

distingui-la do conceito de continuidade. A teoria da continuidade é adotada pela Lei 

Complementar no 150/2015 (Lei dos Empregados Domésticos), a qual prevê que 

trabalhado contínuo é o que ocorre por mais de 2 dias na semana. Assim, se o trabalhador 

laborar até 2 dias por semana, não poderá ser considerado empregado doméstico. Já 

para os empregados celetistas, tal requisito não se aplica. Isto é, de acordo com a CLT, 
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ainda que o trabalhador labore apenas 1 única vez na semana, haverá vínculo de 

emprego.  

OBSERVAÇÃO: Ainda em relação ao elemento da não eventualidade, é importante ressaltar 

que sua ideia abrange tanto atividades-fim, como atividades-meio. Isto é, o caráter de 

permanência pode se dar, por exemplo, na elaboração do produto ou serviço produzido pela 

empresa (atividade-fim), bem como na realização de limpeza ou serviço de manutenção das 

instalações do estabelecimento (atividade-meio). Por fim, é importante ressaltar que o 

mesmo empregado pode ter mais de uma relação de emprego, com distintos 

empregadores e ainda assim permanecer o caráter 

• Subordinação jurídica: é considerado o elemento mais marcante para tipificar o vínculo 

de emprego. Tal requisito configura “situação jurídica derivada do contrato de 

trabalho, pela qual o empregado compromete-se a acolher o poder de direção 

empresarial no modo de realização de sua prestação de serviço.” Muito já se discutiu 

acerca da natureza da subordinação, havendo três principais posições doutrinárias sobre 

o tema: 

• Dependência econômica: o empregado possuiria uma dependência econômica em 

relação ao seu patrão 

• Dependência técnica: o conhecimento técnico do processo produtivo pertence ao 

empregador e, por isso, o trabalhador estaria a ele subordinado. 

• Dependência jurídica: o contrato de trabalho, bem como o poder diretivo do 

empregador possuem caráter jurídico. Atualmente, é pacífico que a subordinação, como 

elemento da relação empregatícia, configura um fenômeno jurídico. 

• Onerosidade: o trabalho exige uma contraprestação por parte do empregador, que é a 

remuneração, seja salário fixo, comissões ou utilidades. Para análise desse elemento é 

preciso identificar o animus contrahendi, isto é, a intenção das partes, especialmente a 

do prestador de serviços, perante o contrato que se firma. Caso o empregado tenha 

disponibilizado sua força de trabalho com interesse econômico, objetivando receber 

contraprestação, estará configurada a onerosidade. Em caso de não haver tal intenção, 

não poderemos entender a relação como vínculo de emprego, a exemplo do trabalho 

voluntário. 
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Nesse sentido, o ministro assinalou que a relação empregatícia ocorre quando estão 

reunidos seus cinco elementos fático-jurídicos constitutivos: prestação de trabalho por 

pessoa física a outrem, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e sob 

subordinação. Todos eles, a seu ver, estão fortemente comprovados no caso.  

Em relação à pessoalidade, os elementos demonstram que o motorista se inscrevera na 

Uber mediante cadastro individual, com a apresentação de dados pessoais e bancários, e era 

submetido a um sistema de avaliação individualizada, a partir das notas atribuídas pela clientela. 

A onerosidade, por sua vez, decorre do repasse de 70% a 80% do valor pago pelos 

passageiros. Essa percentagem elevada se justificaria pelo fato de o motorista ter de arcar com 

todos os custos do transporte (manutenção do veículo, gasolina, provedor de internet, celular, 

etc.). 

No entender do relator, a não eventualidade também ficou comprovada: embora a relação 

tenha perdurado por menos de dois meses, durante esse período, o serviço foi prestado 

permanentemente todos os dias, com controle da plataforma sobre o tempo à sua disposição. 

Finalmente, sobre a subordinação, o ministro considera que o monitoramento tecnológico, ou 

“subordinação algorítmica”, talvez seja superior a outras situações trabalhistas tradicionais. 

Ficou vencido, no julgamento, o ministro Agra Belmonte, para quem a questão envolve 

um fenômeno mundial e um novo modelo de relação de trabalho com muitas questões 

ainda não decididas pela legislação brasileiro. O ministro entende que, para decidir pelo 

reconhecimento do vínculo, seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento vedado 

pela Súmula 126 do TST.  

Com o reconhecimento de vínculo, a Turma determinou o retorno dos autos à 66ª Vara 

do Trabalho do Rio de Janeiro (RJ), para o prosseguimento da análise dos demais pedidos. 
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QUADRO SINÓTICO 

 

 

  JURISPRUDÊNCIAS RECENTES 

ADI 2446 
Autoridade fiscal pode anular atos praticados para dissimular tributo, decide STF; 

RE 1322195 
Prazo de exercício para cálculo de aposentadoria no serviço público não se aplica 

a promoção no mesmo cargo; 

EAREsp 1.759.860. 
Erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar 

intempestividade do recurso; 

REsp 1.787.287. 
Fornecedor pode ser responsabilizado por defeito oculto apresentado em produto 

fora do prazo de garantia; 

RR-100353-

02.2017.5.01.0066 

3ª Turma reconhece vínculo de emprego entre motorista e Uber. 
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LEGISLAÇÃO COMPILADA 

 
⮚ Artigo 1º da Lei Complementar 104/2001; 

⮚ Artigo 116 do CTN; 

⮚ Artigo 40, parágrafo 1°, inciso III, da Constituição Federal; 

⮚ Emenda Constitucional 20/1998; 

⮚ Emenda Constitucional 41/2003; 

⮚ Emenda Constitucional 47/2005; 

⮚ Artigo 223, parágrafo 1º CPC; 

⮚ Artigo 26, parágrafo 3º do CDC. 
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