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6. Conclusões 

 

1)Verificar qual a influência das 

mudança provocadas pelo 

desenvolvimento tecnológico para os 

Direitos Sociais;  

2) Analisar o fenômeno da uberização. 

Novas Perspectivas da Sociologia Judiciária no Campo 

dos Direitos Sociais: Caso UBER 

1) O fenômeno da uberização tem 

grande potencial de expansão;  

2) A economia do compartilhamento 

modifica a forma de se perceber as 

relações de  trabalho. 

1. Introdução 

 

2.Objetivos 

 

3. Metodologia 

 

4. Fundamentação 

 

5. Resultados 

 

7. Referências 

 

Com o desenvolvimento de novas 

tecnologias, ocorre o surgimento de 

novos problemas, para os quais a 

ciência jurídica necessita oferecer 

respostas. Recentemente, o 

desenvolvimento da economia 

compartilhada trouxe implicações 

para as relações de trabalho. Um dos 

expoentes dessa nova forma de se 

lidar com a economia, a empresa 

Uber, emprestou o seu nome a um 

novo fenômeno no âmbito do direito 

do trabalho: a uberização. 

A metodologia de base será o estudo da 

bibliografia referente ao assunto, bem 

como a análise da jurisprudência 

pertinente. 
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1) Estudo das produções doutrinárias: 

revisão bibliográfica sobre (i) 

economia compartilhada e os direitos 

sociais e (ii) uberização; 

2) Análise das decisões judiciais que 

lidam com a relação de trabalho tendo 

em vista a evolução tecnológica.  

1) O desenvolvimento da tecnologia 

modificou o modo de se perceber o 

trabalho e a economia; 

2) A jurisprudência ainda não é 

unânime em relação a como se 

desenvolve a relação de emprego 

nas profissões uberizadas. 

4. Fundamentação 


