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RESUMO 

 

 

Este trabalho busca uma melhor compreensão dos princípios constitucionais da livre 

iniciativa e da livre concorrência, positivados, respectivamente, no art. 170, caput e 

inciso IV, da CRFB. Através da análise destes princípios é possível analisar, 

juridicamente, a existência e legalidade do aplicativo Uber no Brasil. A Uber 

apresentou-se como uma nova opção ao transporte privado individual nos dias atuais, 

gerando um evidente conflito com os motoristas de táxi, que, até o momento, exerciam 

o monopólio sobre o transporte individual de passageiros. Entretanto basta um olhar 

afiado sobre a legislação envolvida para ter-se a certeza da diferença das atividades 

exercidas pelos taxistas e pelos motoristas que exercem suas funções através do 

aplicativo Uber. Fica evidente também a legalidade da Uber enquanto empresa de 

tecnologia, e da atividade dos motoristas parceiros, que exercem o transporte 

individual privado. Com uma análise apurada das manifestações sobre o tema – 

autores consagrados e decisões proferidas pelos mais altos órgãos dos Tribunais de 

Justiça Estaduais –, o presente trabalho busca demonstrar a legalidade do aplicativo, 

tendo por base a Constituição e seus princípios, a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, Código Civil e demais legislações esparsas que possibilitam juridicamente a 

prestação de serviço de transporte individual privado. 

 

Palavras-chave: Direito constitucional. Princípios constitucionais. Livre iniciativa. Livre 

concorrência. Aplicativo Uber. Inovação. Intermediação Tecnológica. Transporte 

individual privado. Legalidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 
 
 
 
 

The present paper seeks a better understanding of the constitutional principles of free 

enterprise and competition, presented on art. 170, caput and IV of Brazilian 

Constitution. After the analysis of these principles, it is possible to examine, legally, the 

existence and legality of the Uber app in Brazil. Uber presented itself as a new option 

for the private individual transportation nowadays, generating a harsh conflict with the 

taxi drivers class, who, so far, used to monopolize the market of private transportation. 

However, a sharp look at the legislation involved is enough to make clear the 

differences between the activities exercised by the taxi drivers and those who provide 

their services through Uber’s app. It is also clear Uber’s legality, as a technology 

company and of the activity performed by the driver-partners, who provide individual 

private transportation. By an analysis of the manifestations about the theme – 

acknowledged authors and decisions rendered by the highest bodies of State Courts 

– the present work seeks to demonstrate the legality of the app, based on Brazilian 

Constitution and its principles, the Urban Mobility Nacional Policy, the Civil Code and 

other laws that allow, legally, the exercise of the individual private transportation. 

 

Keywords: Constitutional law. Constitutional principles. Free enterprise. Free 

competition. App Uber. Tech. Individual private transportation. Legality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, faz-se necessário tecer comentários preliminares sobre os 

princípios constitucionais, suas definições, características e aplicações. No Estado 

constitucional democrático, qualquer segmento do direito deve ser compreendido sob 

o prisma dos princípios constitucionais.  

Os princípios são fontes para qualquer ramo do direito, norteando tanto a sua 

formação quanto a sua aplicação. Conforme ensinamento de Celso Antônio Bandeira 

de Mello (1981, p. 230): 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia 

sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de 

critério para a sua exata compreensão e inteligência, 

exatamente por definir a lógica e racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 

harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a 

intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário 

que há por nome sistema jurídico positivo.  

 

De acordo com José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, “princípios são 

ordenações que se irradiam e imantam o sistema de normas, começam por ser a base 

de normas jurídicas e podem estar positivamente incorporados, transformando-se em 

normas-princípios”.1 

Já para De Plácido e Silva, os princípios seriam a própria razão fundamental 

de ser das coisas jurídicas, convertendo-se em perfeitos axiomas, servindo de ponto 

de partida ou de elementos vitais do Direito.2  

Citado por Humberto Ávila (2006), Karl Larenz define os princípios como 

normas de grande relevância para o ordenamento jurídico, na medida em que 

                                                 
1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da constituição. Coimbra: 1991, p. 49. 
2 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 19. edição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 877. 
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estabelecem fundamentos normativos para interpretação e aplicação do Direito, deles 

decorrendo, direta ou indiretamente, normas de comportamento. 

A importância dos princípios para a aplicação do direito está expressa no 

próprio ordenamento jurídico. O artigo 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil, dispõe 

que: “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 

costumes e os princípios gerais do direito” (2006, p. 189) (grifou-se). 

Os princípios têm função preponderantemente hermenêutica. Ao aplicar uma 

determinada norma, o operador do direito deverá observar se ela está em 

consonância com os princípios constitucionais.3 

Neste sentido, os princípios constitucionais podem ser entendidos como o 

fundamento primário de todo o Estado brasileiro. Isto porque muito além de regularem 

as relações jurídicas, também coordenam todo o sistema jurídico de forma a 

proporcionar a consolidação dos valores democráticos, das instituições e do Estado 

Democrático de Direito, a fim de realizar e concretizar os ideais democráticos, bem 

como dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Os princípios ainda são de suma importância porque orientam, condicionam e 

iluminam a interpretação de todas as outras normas jurídicas em geral, influenciando 

até mesmo na interpretação de outras normas magnas. 

Entre as principais características dos princípios, podemos citar a generalidade, 

posto que se aplicam a qualquer situação concreta; a primariedade, eis que deles 

decorrem outros princípios; e a dimensão axiológica, visto que trazem os valores 

éticos que refletem doutrina, um posicionamento político, devendo sofrer alteração 

quando tais valores também se alterarem. 

Assim, a penetração dos valores jurídicos fundamentais dominantes em certa 

sociedade, é, sobretudo, uma das funções dos princípios e da Constituição material, 

com seu núcleo de princípios. 

Com o recente movimento de constitucionalização do direito4, os princípios 

constitucionais passaram a ter importância estratégica no ordenamento jurídico 

                                                 
3 Os princípios servem para garantir a higidez do sistema jurídico, determinando que normas de hierarquia 
inferior guardem respeito a outras postadas, em termos hierárquicos, em patamar superior. Os princípios 
orientam a criação do direito infraconstitucional, funcionando com base sobre a qual o ordenamento jurídico se 
assentará. (MONTENEGRO FILHO, 2006, p.50). 
4 “Como já antes assinalado, a constitucionalização do direito infraconstitucional não tem como sua principal 
marca a inclusão na Lei Maior de normas próprias de outros domínios, mas, sobretudo, a reinterpretação de seus 
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brasileiro. Segundo Luís Roberto Barroso, os princípios constitucionais “viveram um 

vertiginoso processo de ascensão, que os levou de fonte subsidiária do Direito, nas 

hipóteses de lacuna legal, ao centro do sistema jurídico.” (2015, p. 356). 

 Ainda de acordo com Barroso (2015, p. 357) os princípios constitucionais 

podem ser elencados em três distintas ordens. Na primeira delas estariam 

compreendidos os princípios fundamentais do Estado brasileiro. Segundo essa 

classificação, os princípios fundamentais são aqueles que expressam as decisões 

políticas mais importantes ao Estado e que possuem maior grau de abstração, sendo 

a expressão dessas decisões o princípio republicano (art. 1º, caput, da CF), o Estado 

democrático de direito e a dignidade da pessoa humana. 

A segunda classe consiste nos princípios gerais, que são pressupostos ou 

especificações das decisões políticas mencionadas acima. Estes princípios não 

estruturam politicamente o Estado, mas trazem regras de limitação dos poderes, 

carregando mais valoração ética e menos decisão política. Dessa forma, possuem 

maior densidade jurídica e aplicabilidade concreta. Dentre os princípios abrangidos 

por essa classificação, estão o da isonomia e o da legalidade. 

Por fim, a última classe abrange os princípios setoriais, que presidem um 

conjunto específico de normas afetas a determinado tema, capitulo ou título da 

Constituição. Eles se irradiam limitadamente, mas no seu âmbito de atuação são 

supremos. Há princípios setoriais tributários, como o da anterioridade da lei que 

institua ou aumente tributos; da administração pública, como os da moralidade e 

impessoalidade; da ordem econômica, como o da livre concorrência; e da ordem 

social, como o da autonomia universitária, em meio a muitos outros. (BARROSO, 

2015, p. 364). 

À luz destas características e classificações, o presente trabalho buscará fazer 

uma análise dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, para, ao final, 

aplicá-los na resolução da controvérsia acerca da legalidade ou ilegalidade do 

aplicativo Uber no Brasil. 

 

2. A ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

                                                 
institutos sob uma ótica constitucional. À luz de tais premissas, toda interpretação jurídica é também 
interpretação constitucional. Qualquer operação de realização do Direito envolve a aplicação direta ou indireta 
da Lei Maior.” (BARROSO, 2015, p. 402). 
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A ordem econômica tal qual prevista na Constituição Federal de 1988 é 

resultado do confronto entre diversas ideologias, ideias e interesses, estando 

condensada na decisão política fundamental do constituinte acerca dos elementos 

sócio-ideológicos. Ela é composta por fundamentos, fins e princípios que, ao se 

interrelacionarem, promovem a regulação pública da economia. Os fundamentos 

compõem o ponto de partida, os fins explicitam comando-valores, os objetivos a serem 

atingidos. Como instrumentos, estão os princípios. 

As bases deste sistema foram positivadas nos arts. 170 a 192 da Constituição, 

compreendendo os princípios da atividade econômica, a política urbana, a política 

agrícola e fundiária e o sistema financeiro nacional. 

O art. 170 da Constituição Federal enumera uma série de princípios da ordem 

econômica. Os princípios, contudo, não estão limitados apenas aos reproduzidos no 

aludido dispositivo, existindo outros esparsos ao longo do texto constitucional. 

Para fins do presente trabalho, será dado destaque restrito aos princípios da 

livre iniciativa – que, apesar de aparecer no texto constitucional como fundamento da 

ordem econômica e da República Federativa do Brasil, possui também natureza 

principiológica dada sua natureza e importância – e da livre concorrência. 

 

3. O PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA 

 

O princípio da livre iniciativa teve sua origem em meados de 1776. No Brasil, o 

mesmo esteve presente nas Constituições de 1924, 1891, 1934, 1946 e na 

Constituição Federal de 1988 (CERVO, 2014). 

A Constituição Federal atual reserva papel primordial à regulação da livre 

iniciativa, considerando que o referido princípio, além de ser norteador da Ordem 

Econômica, também é fundamento da República Federativa do Brasil, conforme 

dispõe o artigo 1º, in verbis: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da 
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pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; V - o pluralismo político (Grifou-se). 

 

Além disso, o princípio da livre iniciativa encontra previsão constitucional 

também no art. 170: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação;                                

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País. 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de 

qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 

em lei. (Grifou-se). 

 

Conforme leciona Eros Roberto Grau, a livre iniciativa tem um conceito 

extremamente amplo, pois expressa desdobramento da liberdade, considerada desde 

a perspectiva substancial, tanto como resistência ao poder, quanto como reivindicação 

por melhores condições de vida5. 

                                                 
5 Grau, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988. 13. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 202. 
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Petter6, por sua vez, caracteriza a livre iniciativa como: “[...] um dos 

fundamentos da ordem econômica. Pode ser traduzida no direito que todos têm de se 

lançarem ao mercado de produção de bens e serviços por sua conta em risco.” 

Segundo Salomão Calixto7,  

 

[...] a livre iniciativa deve ser desenvolvida num regime de livre 

concorrência. Assim, na organização da economia de mercado, 

deve existir liberdades de iniciativa, se desenvolvendo com mais 

presença da competitividade, mais constante disputa das livres 

negociações.  

 

Nesse mesmo sentido Tavares8 defende que:  

 

[...] a livre iniciativa é como um princípio de decorrência lógica 

da proteção ao princípio da livre concorrência, eis que todos 

devem ter o direito de se inserir no mercado contestando os que 

já se encontram nele, buscando a melhor qualidade dos 

produtos e fixando preços mais competitivos. 

 

Petter9, ressalta que a livre iniciativa: 

 

[...] consiste no poder reconhecido aos particulares de 

desenvolverem uma atividade econômica. É mesmo uma fonte 

axiológica de liberdade perante o Estado e até perante os 

demais indivíduos, um atributo essencial da pessoa humana em 

termos de realização de sua capacidade, suas realizações e seu 

destino. 

 

De acordo com PRADO (2009, p. 35): 

  

                                                 
6 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. São Paulo. RT. 2005.p.90 
7 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as estruturas. Malheiros. São Paulo. 2000.p.9 
8 TAVARES, Andre Ramos. Direito Constitucional Econômico. São Paulo; Método. 2 003.p.44 
9 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica. p. 95 
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A livre iniciativa é como um princípio de decorrência lógica da 

proteção ao princípio da livre concorrência, eis que todos devem 

ter o direito de se inserir no mercado contestando os que já se 

encontram nele, buscando a melhor qualidade dos produtos e 

fixando preços mais competitivos. 

 

Dessa forma, é possível compreender a liberdade de iniciativa como o direito 

outorgado aos agentes econômicos de direcionarem suas atividades econômicas, 

livremente na escolha da combinação dos fatores produtivos, segundo o próprio 

critério de conveniência. No entanto, a liberdade econômica que ela pressupõe não é 

total, mas conformada com a lei, o que implica, além de garantias, algumas limitações. 

Tem, o agente econômico, liberdade para perseguir qualquer atividade sem 

autorização do Estado, caso não haja previsão legal, submetendo-se, portanto, 

somente a restrições legais10. 

Assim, é importante frisar que o princípio da livre iniciativa, assim como os 

demais princípios presentes no ordenamento jurídico pátrio, pode ser relativizado. Sua 

relatividade refere-se, às restrições consubstanciadas em lei, para o exercício de uma 

determinada atividade econômica, não infringindo a dissociação entre o direito de 

exercer livremente uma atividade econômica (SANTOS OLIVEIRA, 2005). 

Neste sentido, para garantir a valorização do trabalho humano e a livre 

iniciativa, o Estado deve restringir o exercício da atividade econômica apenas em 

casos excepcionais, para proteger a sociedade. É o que lhe permite a Constituição, 

ao abrir-lhe a possibilidade de se dedicar ao exercício de determinadas atividades 

econômicas vitais à segurança nacional e a relevante interesse coletivo, autorizando-

lhe, ademais, em casos específicos, assumir o monopólio de atividades previstas 

constitucionalmente. 

Este limite à liberdade econômica diz respeito à exploração pelo Estado de 

setores produtivos específicos ou aos meios de que se valem os agentes na 

exploração econômica. 

 

                                                 
10 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente 
de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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4. O PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

 

O princípio da livre concorrência, assim como o da livre iniciativa, está 

positivado na Constituição na sessão que diz respeito à ordem econômica e 

financeira. Além disso, o princípio da livre concorrência, de acordo com BARROSO 

(2015, p. 364), está inserido na classe dos princípios setoriais – da ordem econômica 

–, que, conforme já visto, presidem um conjunto específico de normas afetas a 

determinado tema e são supremos no seu âmbito de atuação. 

Prevista no artigo 170, inciso IV, como um dos princípios da ordem econômica, 

é uma manifestação da liberdade de iniciativa, presente no “caput” do mesmo artigo, 

e, para assegurá-la, a Constituição prevê que a lei reprimirá o abuso do poder 

econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao 

aumento arbitrário dos lucros11.  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; [...] (Grifou-se). 

 

Denota-se que o referido princípio é decorrência lógica do modelo econômico 

adotado pelo Estado. Fonseca explica a relação entre a concorrência e a economia 

de mercado. 

 

Afirmando uma opção pelo regime de economia de mercado e 

assumindo essa postura ideológica, a Constituição adota como 

                                                 
11 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. [...] 
§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 



 

 

15 

 

princípio a mola básica que rege aquele tipo de organização de 

economia. Garante-se a liberdade de concorrência como forma 

de alcançar o equilíbrio, não mais aquele atomismo do 

liberalismo tradicional, mas um equilíbrio entre os grandes 

grupos e um direito de estar no mercado também para as 

pequenas empresas. 12 

 

Nesta seara, importante ressaltar o posicionamento de Tavares13, que destaca 

a necessária ligação entre a livre concorrência, o capitalismo e a economia de 

mercado: “Sem concorrência livre não se pode, efetivamente, falar de economia de 

mercado, de sistema capitalista ou de Estado liberal”. 

Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho (2012), afirma que a livre concorrência é 

que garante ao mercado, que empresários exponham seus produtos e serviços. 

José Afonso da Silva (1998, p. 876), ensina que: 

 

A livre concorrência está configurada no art. 170, IV, como um 

dos princípios da ordem econômica. Ele é uma manifestação da 

liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a Constituição estatui 

que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à 

dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao 

aumento arbitrário dos lucros. Os dois dispositivos se 

complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar o sistema de 

mercado e, especialmente, proteger a livre concorrência contra 

a tendência açambarcadora da concentração capitalista. 

 

Para Forgioni, a livre concorrência  

 

parte da ideia de garantir aos agentes econômicos o direito de 

exercer seu poder econômico na busca por clientes no mercado. 

Ele visa à concretização da utópica concorrência perfeita, onde 

a lei da oferta e da procura determina preços dos produtos e 

                                                 
12 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. 5ed. Rio de Janeiro. Forense. 2005.p.97 
13 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional econômico. São  Paulo. Método. 2003.p.44 
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serviços, atraindo os consumidores de forma igualitária entre os 

concorrentes.14 

 

Ainda discorre que: 

 

[...] o grau do poder econômico é determinado de acordo com o 

conceito de mercado relevante, a sua proteção parte do princípio 

de que há não só interesse das empresas concorrentes, mas de 

toda a coletividade de proteger o mercado e a concorrência [...]. 

15  

 

Oliveira explica que: 

 

[...] dentro desse ambiente se faz necessário, no entanto, uma 

intervenção do Estado no sentido de limitar o exercício deste 

poder econômico que, em determinados casos, pode eliminar a 

concorrência ou até mesmo levar a dominação de mercado. 16 

 

Aguilar, faz um breve comentário acerca do referido princípio. 

 

A livre concorrência pode ser definida como situação em que 

encontram os diversos agentes econômicos de competirem, 

entre si, de forma leal [...] a livre concorrência pressupõe 

liberdade de competitividade, de rivalidade, com a atuação de 

vários agentes econômico no mesmo sentido, de forma a 

garantir a liberdade de permanecia no mercado [...].17 

 

Outrossim, faz uma comparação com o princípio da livre iniciativa, onde: 

 

                                                 
14 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do Antitruste.p.65 
15 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do Antitruste.p.67 
16 OLIVEIRA, Gesner. Direito e economia da concorrência. Rio de Janeiro. Renovar, 2004.p.78 
17 AGUILAR, Fernando Herren. Direito econômico. Do direito nacional ao direito supranacional. São Paulo. Atlas, 
2008.p.88 



 

 

17 

 

[...] a livre concorrência e a livre iniciativa são princípios 

intimamente ligados; representam ambas as liberdades, não de 

caráter absoluto, mas liberdades regradas, condicionadas pelos 

imperativos da justiça social, da existência digna e da 

valorização do trabalho humano.18  

 

A livre concorrência está correlacionada com o princípio da livre iniciativa, ou 

seja, quando se está diante de um mercado competitivo, os empresários que estejam 

atuantes com suas atividades, podem perfeitamente utilizar todos os recursos lícitos 

para que desenvolvam da melhor maneira possível sua atividade econômica. Desta 

feita, a concorrência permite que o mercado se mantenha com aqueles que são os 

mais capacitados para fornecer produtos e serviços diferenciados à clientela. 

De acordo com Celso Ribeiro Bastos,  

 

A livre concorrência é um dos alicerces da estrutura liberal da 

economia e tem muito que ver com a livre iniciativa. É dizer, só 

pode existir a livre concorrência onde há livre iniciativa. (...) 

Assim, a livre concorrência é algo que se agrega à livre iniciativa, 

e que consiste na situação em que se encontram os diversos 

agentes produtores de estarem dispostos à concorrência de 

seus rivais.19 

 

Uma ordem econômica baseada na livre iniciativa e que se processa por meio 

da livre concorrência é caracterizada pela desigualdade entre os agentes econômicos 

e entre as empresas. É a desigualdade que gera a rivalidade, que só é possível 

quando há livre concorrência. Daí se poder concluir que a livre concorrência só existe 

em uma economia sem igualdade.20 

Neste sentido, é a livre concorrência que assegurará a oportunidade igualitária 

para todos os agentes, coibindo a concentração do poder econômico, com vistas a 

                                                 
18 AGUILAR, Fernando Herren. Direito econômico. Do direito nacional ao direito supranacional.  p.90 
19 Bastos, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 807. 
20 Junior, Miguel Reale. Apud Grau, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988. 13. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008 
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uma sociedade mais equilibrada, que permita um meio termo entre grandes e 

pequenos agentes econômicos.21  

Para Isabel Vaz,  

 

Não se trata de uma concorrência livre de qualquer 

condicionamento jurídico e cujos excessos foram descritos 

sucintamente linhas atrás. Trata-se de uma concorrência que o 

legislador pretende livrar de quaisquer práticas levadas a feito 

ou intentadas pelos agentes econômicos e suscetíveis de 

constituir abuso da liberdade de iniciativa, tal como consagrada 

na Carta Política.(...) Na nova constituição brasileira não se 

busca apenas a repressão às formas abusivas do poder 

econômico: pretende-se atingir um modelo eficiente de 

concorrência, compatível com as “impurezas” e as 

“imperfeições” do mercado, mediante a utilização, se necessário 

das regras jurídicas e das instituições para aquele fim criadas. 

Tais regras e instituições devem ser capazes de prevenir, apurar 

e reprimir quaisquer formas consideradas abusivas do poder 

econômico e podem ser classificadas como instrumentos de 

preservação do princípio da livre concorrência. No contexto das 

normas constitucionais onde se insere, a livre concorrência 

funciona também como uma das diretrizes que se impõe a todos 

quantos se dedicam ao exercício das atividades econômicas, ao 

lado da “defesa do consumidor”, da “função social da 

propriedade” e da “defesa do meio ambiente”.22 

 

As leis de defesa da concorrência não têm como objetivo atingir uma disputa 

perfeita, a qual era vista pelo liberalismo puro como pressuposto da função auto-

reguladora dos mercados, visto que essa concorrência não existe no mundo real. Elas 

buscam a proteção de uma concorrência praticável, realizável, que se pratica no 

mercado das desigualdades econômicas, das grandes empresas, caracterizado pela 

                                                 
21 Grau, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988. 13. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 211. 
22 Vaz, Isabel. Direito Econômico da Concorrência. Rio de Janeiro: forense, 1993, p. 100 – 101 
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concentração econômica, efeito não patológico, mas indispensável às escalas de 

produção que o avanço tecnológico, muitas vezes, não pode desprezar. 

Após discorrido acerca dos princípios, passa-se à sua aplicação ao caso 

concreto relacionado à legalidade do aplicativo Uber. 

 

 

5. OS PRINCÍPIOS APLICADOS À CONTROVÉRSIA DO APLICATIVO UBER 

 

5.1. O APLICATIVO E SEU SURGIMENTO NO BRASIL 

 

A Uber é uma empresa multinacional americana, desenvolvedora e proprietária 

do aplicativo de mesmo nome. A empresa foi fundada em 2009 por Travis Kalanick e 

Garrett Camp, dando início às operações do aplicativo em San Francisco, California. 

Em pouco tempos se tornou uma das maiores empresas do mercado a utilizar a 

tecnologia para ajudar a mover pessoas e produtos no mundo todo. 

O aplicativo consiste em uma plataforma tecnológica, acessada por meio de 

smartphones, através da qual os usuários contratam viagens a lugares pré-

determinados, que são realizadas por motoristas previamente cadastrados no 

aplicativo. Dessa forma, conecta motoristas profissionais e pessoas interessadas em 

contratá-los.  

Para serem habilitados na plataforma, os motoristas devem apresentar Carteira 

Nacional de Habilitação com observação de que exercem atividade remunerada 

(EAR) e passam por uma checagem de antecedentes criminais. A Uber conta também 

com um seguro com cobertura para motoristas e usuários em viagens realizadas 

através do aplicativo. 

Há ainda requisitos para a manutenção do cadastramento do motorista, que 

consistem em avaliações anônimas, realizadas pelos passageiros, ao término de cada 

viagem, na qual lhe é atribuída uma pontuação de zero a cinco estrelas. Caso o 

motorista apresente uma média inferior a 4.6, ele pode ser descredenciado da 

plataforma.  

Nas viagens realizadas com o auxílio da Uber, dados como o trajeto percorrido, 

a identificação do motorista e o tempo de duração da viagem ficam armazenados no 

aplicativo e podem, caso necessário, ser compartilhados com as autoridades 
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competentes. Inclusive, o motorista é previamente identificado e tem sua reputação 

conhecida pelo usuário antes mesmo de este ingressar no veículo. 

Com as suas atividades iniciadas em maio de 2014 no Brasil, com o lançamento 

na cidade do Rio de Janeiro, o aplicativo já está presente em mais de 100 cidades 

brasileiras. Desde então, mais de 530 milhões de viagens foram feitas no Brasil, um 

número que elevou São Paulo e Rio de Janeiro ao topo do ranking das maiores 

cidades em número de viagens para a Uber no mundo. Atualmente, o aplicativo possui 

mais de 500.000 motoristas parceiros e mais de 17.000.000 de usuários ativos, 

apenas no Brasil23. 

Em 2017, a Uber pagou, até o mês de novembro (data do levantamento), 

R$ 495.612.997,12 em tributos, tanto federais (como PIS, Cofins e Imposto de Renda) 

quanto municipais (como o ISS e contribuições municipais devido a regulações 

locais).24 

Em números globais, o aplicativo está presente em mais de 600 cidades, 

espalhadas por mais de 77 países. Possui ainda 15.000 funcionários, mais de 

2.000.000 de motoristas parceiros e mais de 65.000.000 usuários. Ao dia, são 

realizadas cerca de 10.000.000 viagens ao redor do mundo25.  

Segundo informa o site da empresa, no Brasil, são oferecidos cinco tipos de 

serviços26: 

uberX: Carros compactos, com ar-condicionado e 4 portas. O 

preço é competitivo e uma opção ideal para locomover-se no dia 

a dia. 

uberPOOL: Disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro, este 

serviço permite que você divida a viagem com outros usuários 

que estão em um trajeto similar ao seu, colocando mais pessoas 

em menos carros. O preço é ainda mais competitivo do que o 

uberX, mas pode gerar um tempo de deslocamento um pouco 

maior em função de adequações na rota. A vantagem para 

                                                 
23 https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/ 
24 https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/em-2017-uber-pagou-mais-de-r-495-milhoes-em-impostos-no-
brasil/ 
25 https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/ 
26 https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/ 
 

https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/em-2017-uber-pagou-mais-de-r-495-milhoes-em-impostos-no-brasil/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/em-2017-uber-pagou-mais-de-r-495-milhoes-em-impostos-no-brasil/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/
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usuários é o preço mais competitivo, já para motoristas parceiros 

significa mais viagens por hora, e ganhos ainda maiores. 

UberSELECT: Uma seleção de carros mais confortáveis e 

espaçosos por um preço, em média, até 20% maior do que o do 

uberX. 

UberBLACK: serviço que possibilita aos usuários solicitarem 

carros do tipo sedan, como Toyota Corolla, Ford Fusion, 

Volkswagen Jetta e outros, todos com bancos de couro e ar-

condicionado sempre ligado. 

UberEATS: Serviço que permite ao usuário solicitar refeições 

dos restaurantes mais badalados da cidade, onde quer que 

esteja. Está disponível, em fase inicial, apenas em São Paulo. 

 

Em outras cidades do mundo a Uber opera com mais produtos, dentre eles: 

 

UberSUV: Carros com mais lugares e conforto, do tipo SUV 

UberLUX: Veículos de marcas de luxo para locomover-se com 

classe pelas ruas 

UberPOP: Carros compactos fazem as viagens, com preço 

ainda mais competitivo que o uberX 

UberRUSH: Serviço de Courier por bicicleta 

 

O início das atividades do aplicativo no Brasil, assim como em vários outros 

países, gerou intensos debates na sociedade, assim como manifestações, protestos 

e até atos de violência por parte de taxistas inconformados com a nova modalidade. 

Apenas a título de exemplo do acirramento dos ânimos, em agosto de 2015 a repórter 

Luciana Machado, da Rede Globo e do canal de TV por assinatura SporTV, e seu 

marido, foram agredidos por três taxistas enquanto realizavam viagem pelo app. Os 

taxistas envolvidos na confusão foram condenados ao pagamento de R$ 30.000,00 

aos agredidos27.  

                                                 
27 http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/11/justica-condena-taxistas-por-agressao-casal-passageiro-
de-uber-em-bh.html 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/11/justica-condena-taxistas-por-agressao-casal-passageiro-de-uber-em-bh.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/11/justica-condena-taxistas-por-agressao-casal-passageiro-de-uber-em-bh.html
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Apesar de atualmente os ânimos, em geral, estarem menos exaltados do que 

no início das operações do aplicativo, os conflitos, infelizmente, persistem, até hoje, 

quase diariamente. 

A causa destes conflitos, em si, é bastante complexa e poderia ser objeto de 

um estudo próprio. Mas, para fins do presente trabalho, podemos considerar que os 

taxistas que se envolvem nessas confusões – e é importante fazer a ressalva de que 

apenas uma pequena parcela da categoria participa deste tipo de ato através do 

emprego da violência – o fazem por acreditar que os motoristas cadastrados no 

aplicativo Uber estariam exercendo a função de taxista, sem o cumprimento dos 

requisitos para a atividade. 

Segundo os que acreditam nesta corrente, os motoristas cadastrados no 

aplicativo estariam realizando a atividade de transporte público individual de 

passageiros, que, conforme previsão na Lei Federal nº 12.468/11, é atividade privativa 

dos taxistas. O exercício de tal atividade pressupõe o cumprimento de diversos 

requisitos, como o recolhimento de taxas – a depender da legislação de cada 

município –, a observação da tarifa fixada pelo Poder Público, e, o mais notório deles, 

a obtenção de autorização municipal. 

Dessa forma, os motoristas parceiros estariam exercendo atividade privativa de 

profissionais taxistas, sem o cumprimento dos devidos requisitos para a atividade, eis 

que, em geral, não possuem autorização municipal, não arcam com as taxas das quais 

os taxistas são obrigados e o preço da atividade é diferente daquela fixada pelo Poder 

Público. Muitos defendem ainda que o exercício da atividade nestes termos 

configuraria concorrência desleal com os taxistas, que estariam verificando um 

decréscimo em sua demanda, e, consequentemente, remuneração. 

No entanto, após uma análise mais apurada do ordenamento jurídico brasileiro, 

pode-se perceber que o posicionamento acima expressado parte de premissas 

equivocadas, culminando, por óbvio, em conclusão igualmente errônea. É o que se 

demonstrará a seguir. 

 

 

5.2. DA NATUREZA DA ATIVIDADE 
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O raciocínio construído no tópico acima foi sedimentado através da premissa 

de que as atividades desempenhadas pela Uber são exatamente idênticas àquelas 

desempenhadas pelos profissionais taxistas. No entanto, uma apuração mais 

criteriosa em relação às características da atividade pode apontar na direção 

contrária. 

De início, é importante deixar claro que a Uber não é uma empresa de 

transporte. A Uber não possui sequer um veículo circulando no transporte de 

passageiros e também não é empregadora dos motoristas que exercem suas funções 

através da plataforma28. A Uber é uma empresa de tecnologia, detentora de uma 

plataforma eletrônica que intermedia a contratação, pelos passageiros que desejam 

realizar viagens, de motoristas em busca de clientela. 

Dessa forma, não existe qualquer identidade entre o serviço prestado pela Uber 

e aquele desempenhado pelos profissionais taxistas. O questionamento de 

equivalência entre as atividades, no entanto, perdura em relação os motoristas 

cadastrados na plataforma, que, estes sim, exercem atividade de transporte. Ainda 

que haja este questionamento, verifica-se que as atividades diferem entre si. 

A atividade desempenhada pelos motoristas profissionais cadastrados no 

aplicativo Uber é o transporte privado individual de passageiros, ofertada a um grupo 

de usuários específicos, pré-cadastrados na plataforma digital do aplicativo, e prevista 

expressamente no artigo 3º da Lei Federal 12.587/2012, que instituiu as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, in verbis: 

 

“Art. 3º. O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto 

organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços 

e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas 

e cargas no território do Município. 

 § 1º São modos de transporte urbano: 

I. motorizados; e II. não motorizados. 

§ 2º Os serviços de transporte urbano são classificados:  

I. quanto ao objeto: a) de passageiros; b) de cargas;  

                                                 
28 https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/ 

https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/
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II. quanto à característica do serviço: a) coletivo; b) individual;  

iii. quanto à natureza do serviço: a) público; b) privado.” 

 

Já os taxistas exercem o transporte público individual de passageiros, 

modalidade prevista na mesma Lei 12.587/2012. A distinção entre ambos os modelos 

decorre, também, dos artigos 730 e 731 do Código Civil, que diferenciam o contrato 

privado de transporte daquele exercido em virtude de autorização, permissão ou 

concessão. Tratam-se de atividades distintas que não se confundem, mas, em 

verdade, devem se complementar.  

Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante 

retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou 

coisas. 

Art. 731. O transporte exercido em virtude de autorização, 

permissão ou concessão, rege-se pelas normas regulamentares 

e pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do 

disposto neste Código. 

 

Assim, verifica-se que as atividades se distinguem em relação à sua natureza: 

enquanto os motoristas parceiros da Uber exercem a atividade de transporte individual 

privado, os profissionais taxistas exercem a atividade de transporte individual público. 

O exercício da atividade de transporte público individual é privativo dos taxistas, 

conforme previsto na Lei nº 12.468/11. Por outro lado, estes profissionais não 

possuem exclusividade alguma sobre o exercício do transporte privado individual, 

modalidade executada pelos motoristas parceiros do aplicativo Uber. 

Tanto é que, por exercer a modalidade pública de transporte individual, os 

taxistas possuem uma série de privilégios aos quais os motoristas parceiros não têm 

acesso. Assim, os taxistas (i) utilizam veículos com caracterização que os identifica 

nas vias públicas para possíveis consumidores, (ii) dispõem do direito de estabelecer 

pontos específicos – e exclusivos – em locais públicos de grande fluxo, (iii) podem 

trafegar por faixas exclusivas e (iv) contam com benefícios fiscais ao adquirirem um 

veículo para exercer suas atividades. 
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Dessa forma, conclui-se que se tratam de atividades distintas, uma aberta ao 

público, enquanto a outra é restrita aos usuários do aplicativo, e que, portanto, não se 

confundem. 

A este respeito, mencionem-se as palavras da Exma. Ministra Nancy Andrighi, 

do e. STJ, em palestra proferida no 2º Congresso Brasileiro de Internet, no dia 

24/09/2015:  

"[i]sto é, o Código Civil, que prevê em seu art. 730 o "contrato de 

transporte", pelo qual "alguém se obriga, mediante retribuição, a 

transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas." E é a 

própria lei federal, isto é, o Código Civil, quem faz a distinção 

entre "transporte privado individual", ou "serviço privado de 

transporte", regulado pelo art. 730, e o "transporte público 

coletivo", ou o "transporte coletivo", que vem previsto no art. 731, 

como aquele "exercido em virtude de autorização, permissão ou 

concessão", que será regido primariamente "pelas normas 

regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos" e 

apenas subsidiariamente pelo Código Civil. 

[...] No transporte privado individual impera a autonomia da 

vontade do motorista, que tem o direito de aceitar e firmar o 

contrato com o consumidor de acordo com sua conveniência.” 

(ANDRIGHI, Fátima Nancy, Palestra proferida no 2º Congresso 

Brasileiro de Internet, 2015). 

 

5.3. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À ATIVIDADE NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Por se tratar de uma atividade inovadora, decorrente de um recente avanço 

tecnológico não previsto pelo legislador, não existe no ordenamento jurídico brasileiro 

norma capaz de obstar a atividade. 

Diante da semelhança do serviço com a atividade exercida pelos profissionais 

taxistas – o que, como já visto acima, não passa de mera semelhança, com diversas 
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características distintas entre as atividades – diversos municípios brasileiros 

passaram a utilizar a legislação aplicada aos taxis para fiscalizar e sancionar os 

motoristas cadastrados na plataforma Uber. 

Verifica-se, nessa prática, um equívoco pelas autoridades municipais, eis que 

as atividades não se confundem. Além disso, na maior parte dos casos a legislação 

destinada ao taxi menciona expressamente que esta dispõe sobre a atividade de 

transporte individual público, o que, conforme já demonstrado acima, não é a atividade 

desempenhada pelos motoristas que exercem seus serviços através do aplicativo. 

Além disso, há aqueles que defendem a aplicação do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB (Lei n. 9.503/1997147). A este respeito, cabe salientar, inicialmente, 

que o Código de Trânsito Brasileiro é legislação federal, promulgada mediante 

votação no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, com a 

observância de todo o processo legislativo adequado. Tal o é que o diploma em 

comento possui eficácia plena em todo o território nacional, nunca tendo sido alvo de 

movimentos a fim de cercear sua vigência ou legalidade.  

Dessa forma, sendo a Lei de Trânsito diploma em vigência e com jurisdição em 

todo o território nacional ela deve ser seguida por todos os nacionais quando em 

situações abarcadas pelo texto legal (não somente quando na direção de veículo 

automotor). 

Com o intuito de disciplinar o trânsito brasileiro, o CTB instituiu infrações que 

podem ser cometidas tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal, ao longo 

de seu texto, com especial destaque para o Capítulo XV – DAS INFRAÇÕES e para 

o art. 161:  

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de 

qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou 

das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 

penalidades e medidas administrativas indicadas em cada 

artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX.  
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Neste sentido, poder-se-ia questionar o serviço prestado pelos motoristas 

cadastrados na plataforma à luz dos dispositivos do CTB, notadamente o art. 231, VIII 

que prevê: 

Art. 231. Transitar com o veículo: (...) 

        VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou 

bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de 

força maior ou com permissão da autoridade competente: 

 

        Infração - média; 

        Penalidade - multa; 

        Medida administrativa - retenção do veículo; 

Uma rápida leitura deste dispositivo poderia fazer crer que o CTB constituiria 

óbice à atuação do aplicativo no país, eis que o que ocorre na prática nada mais é que 

o transporte remunerado de pessoas, por motorista, em geral, não licenciado para 

esse fim. Contudo, faz-se necessária uma análise mais profunda acerca de tais 

dispositivos normativos e da interpretação que lhes é conferida. 

Em uma análise mais apurada, verifica-se que as disposições do CTB não 

podem ser aplicadas no sentido de inviabilizar o exercício da atividade econômica dos 

motoristas atuantes no transporte privado individual. O Código de Trânsito deve ser 

interpretado à luz da CRFB, já tendo, inclusive, o hoje Ministro do STF Luiz Fux 

afirmado que “o CTB deve receber interpretação sistêmica e harmônica, 

teleologicamente voltada para o seu norte social, com suas normas limitativas 

interpretadas restritivamente, principalmente em sintonia com os diversos recados 

constitucionais.”29 

Além disso, o CTB é Lei Federal editada no ano de 1998. Já o Código Civil e a 

Lei nº 12.587, que preveem e garantem o transporte individual privado no Brasil, 

fazendo a distinção entre as modalidades pública e privada de transporte individual 

de passageiros – conforme já demonstrado –, são Leis Federais, de igual hierarquia, 

datadas de 2002 e 2012, sendo, portanto, supervenientes ao CTB. É sabido que o 

                                                 
29 TJRJ, AC 2525-99 e 2526/99 em MS. Relator Des. Luiz Fux. Décima Câmara de Cível do TJRJ. Julgado em 
14/09/1999. 
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ordenamento jurídico guarda sintonia entre as leis que lhe dão forma. Numa das 

maneiras como isto ocorre, normas posteriores podem alterar o campo de aplicação 

de leis anteriores. Este, inclusive, é o entendimento da doutrina, conforme demonstra 

a tradicional lição do Prof. Carlos Maximiliano (2013, p. 292, in verbis: 

 

Pode ser promulgada nova lei, sobre o mesmo assunto, sem 

ficar tacitamente ad-rogada a anterior: ou a última restringe 

apenas o campo de aplicação da antiga; ou, ao contrário, dilata-

o, estende-o a casos novos; é possível até transformar a 

determinação especial em regra geral. Em suma: a 

incompatibilidade implícita entre duas expressões de direito não 

se presume; na dúvida, se considerará uma norma conciliável 

com a outra. 

 

De fato, não seria razoável interpretar o CTB, de 1998, como norma proibitiva 

de atividade expressamente prevista em diplomas de mesma hierarquia promulgados 

depois. Se assim fosse, o CTB estaria em descompasso com Leis Federais a ele 

supervenientes e com a própria CRFB. 

Diante disto, não merece prosperar qualquer tentativa de aplicação do art. 231, 

VIII, do CTB, para penalizar os motoristas que exercem suas atividades por meio do 

aplicativo Uber. Isto porque para que o art. 231, VIII, do CTB seja aplicado aos 

motoristas parceiros da Uber, é necessário que haja (i) lei federal exigindo licença 

para a atividade de transporte privado individual de passageiros e (ii) norma local 

estabelecendo meios viáveis para a obtenção de tal licença. Nenhuma das hipóteses 

se aplica ao transporte individual privado de passageiros. 

Neste sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a exigência 

ali prevista não se aplica ao transporte individual privado de passageiros. 

Especificamente quanto ao art. 231, VIII, do CTB, Veja-se: 

 

Igualmente, não se pode aplicar o disposto nos artigos 107, 135 

e 231, VIII, do CTB, visto que tais dispositivos condicionam a 

aplicação da penalidade à ausência de licença ou permissão da 

autoridade competente. Todavia, conforme já mencionado, a 
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legislação municipal aventada não se aplica ao transporte 

privado individual de passageiros exercidos por motorista 

profissional, de forma que, não havendo regulamentação sobre 

o tema, não poderá o ente municipal restringir a livre iniciativa e 

a liberdade de exercício da profissão. 

(TJRJ. Agravo de Instrumento nº 0058650-16.2015.8.19.0000. 

13ª Câmara Cível. Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes. 

Data do julgamento: 16/12/2015.) 

 

O sistema não aberto de captação de consumidores 

interessados em usar o transporte motorizado privado de 

natureza individual feito mediante a intermediação da UBER não 

fica exposto aos termos da referida lei municipal e da portaria 

que a regulamentou. 

Outrossim, a regra do art. 231, VIII, CTB – que diz ser infração 

administrativa transitar com o veículo efetuando o transporte 

remunerado de pessoas ou bens, quando não foi licenciado para 

esse fim – não pode ser oposto a quem usa a plataforma UBER 

porque o licenciamento somente é direcionado a quem prestar o 

serviço de transporte público individual de passageiros. 

(...) 

Dessa forma, não há sentido jurídico algum em permitir a 

aplicação do art. 231, VIII, CTB, a quem efetua o transporte 

privado individual, pois cuida-se de uma atividade econômica em 

sentido estrito haja vista que não objetiva satisfazer uma 

necessidade pública de cunho essencial. Este preceito está 

vocacionado à defesa do regime de transporte público – não o 

individual – cuja universalização o Estado tem como obrigação 

realizar em favor da população. 

(TJMG. IRDR nº 0169124-85.2016.8.13.0000. Rel. Des Corrêa 

Júnior; Voto do Des. Alberto Vilas Boas. 1ª Seção Cível. Decisão 

proferida em 16/08/2017.)  
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Logo, tendo em vista uma leitura sistemática do CTB com os demais 

dispositivos que versam sobre o tema, a única interpretação possível é o CTB não 

pode ser utilizado como norma de proibição do transporte privado de passageiros e 

que o serviço não configura a infração de trânsito prevista no art. 231, VIII do CTB. 

Dessa forma, verifica-se que atuação da Uber e dos motoristas parceiros não 

encontra óbice no ordenamento jurídico brasileiro. Pelo contrário, a atividade é 

expressamente prevista na Lei 12.587/12, a Constituição Federal assegura as 

liberdades de iniciativa, concorrência e exercício de qualquer trabalho (arts. 1º, IV, 5º, 

XIII e 170, caput, IV e parágrafo único), e a Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet) 

garante a liberdade dos modelos de negócios promovidos na Internet (art. 3º, VIII). 

Com efeito, (i) todos têm o direito de lançarem-se ao mercado e ali se manterem 

por sua conta e risco; (ii) indivíduos e sociedades empresárias são livres para buscar 

clientes no mercado, e, assim, prosperar, sem que o estado privilegie ou desfavoreça 

nenhuma parte injustificadamente; e (iii) o livre exercício do trabalho é direito 

fundamental dos cidadãos brasileiros. 

 

5.4. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA 

 

 Tendo em vista a demonstrada ausência de normas no ordenamento jurídico 

brasileiro que possam constituir óbice à atividade do transporte individual privado de 

passageiros, conclui-se que a atividade é lícita e legal. 

 Com efeito, a Constituição dispõe, em seu artigo 5º, II, que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Dessa 

forma, impor restrição à atividade sem que haja lei neste sentido constitui violação ao 

princípio da legalidade. 

 De igual modo, tendo a Constituição da República adotado o sistema capitalista 

como orientador da ordem econômica, incorporando como um dos fundamentos da 

Nação o princípio da livre iniciativa (artigos 1º, inciso IV, e 170, caput), a ausência de 

disciplina normativa sobre a atividade, num regime pautado pela liberdade econômica 

dosada por valores sociais constitucionalmente relevantes, conforta juridicamente sua 

livre introdução e exploração no mercado pela iniciativa privada. 
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 Além disso, interpretação conjunta do artigo 170, caput e parágrafo único, 

combinado com artigo 173, caput, da Constituição da República revela que a 

intervenção direta do Estado nas atividades econômicas em sentido estrito, 

justamente porque livres à iniciativa privada, ocorre apenas excepcionalmente, 

justificando-se apenas quando “necessária aos imperativos da segurança nacional ou 

a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”. Não se verifica interesse 

coletivo, muito menos de segurança nacional, na proibição do aplicativo, de forma que 

o Estado não deve intervir diretamente no serviço. 

 Neste sentido, verifica-se que a pura e simples proibição de uma atividade 

privada, lícita e expressamente prevista na legislação federal – que vem sendo 

implementada por alguns municípios –, contraria o princípio da livre iniciativa, prescrito 

no art. 1º, IV e 170, caput, da CRFB. Conforme jurisprudência do Excelso STF, a 

intervenção estatal na atividade econômica apenas será materialmente válida se 

tutelar outro valor constitucional de igual ou maior peso. 

 Pela ótica da concorrência, há aqueles que – geralmente ligados à categoria 

dos taxistas – aduzem que a atividade dos motoristas parceiros da Uber configuraria 

uma concorrência desleal com os taxistas. Isso decorre da crença de que os 

motoristas do transporte individual privado são menos onerados pelo poder público. 

 Por outro lado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e 

autoridades internacionais de defesa da concorrência reconheceram os benefícios do 

aplicativo para a sociedade e para o mercado. Vejamos: 

“Neste sentido, os benefícios ao interesse público [de inovações 

como o Uber] seriam inegáveis, pois aumentariam o bem-estar 

da sociedade por diversos mecanismos: (i) o novo mercado 

proveria um substituto superior aos carros particulares para um 

determinado grupo de consumidores; (ii) o novo mercado 

proveria um substituto superior aos táxis para um segundo grupo 

de consumidores; (iii) o novo mercado rivalizaria com os táxis e 

com os carros particulares, o que traria reduções de preços nas 

corridas de táxis, no aluguel de carros de passeio e até mesmo 

nos preços dos carros novos e usados. Nem mesmo os 

profissionais do mercado de táxis (não proprietários das 

licenças) seriam prejudicados, pois poderiam inclusive (ex post) 
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utilizar os serviços do aplicativo, ou (ex ante) arbitrar entre entrar 

no mercado de táxis ou no mercado de caronas pagas. O 

movimento refratário das autoridades seria justificado pela 

captura regulatória, motivada pela manipulação do ambiente 

político por grupos lobistas em busca de rendas econômicas, ou 

seja, por conta de rent-seeking, nos moldes abordados por 

Tullock (1967) e Krueger (1974).”30 

Mais recentemente, o CADE concluiu novo estudo atestando que o lançamento 

do aplicativo Uber não diminuiu a demanda por aplicativos de táxi. Naquela ocasião, 

ficou provado ainda que os serviços de táxi mantiveram o mesmo número de usuários 

após o Uber: 

Em outras palavras, a análise do período examinado, que 

constitui a fase de entrada e sedimentação do Uber em algumas 

capitais, demonstrou que o aplicativo, ao contrário de absorver 

uma parcela relevante das corridas feitas por taxis, na verdade 

conquistou majoritariamente novos clientes, que não utilizavam 

serviços de taxi. Significa, em suma, que até o momento o Uber 

não “usurpou” parte considerável dos clientes dos taxis nem 

comprometeu significativamente o negócio dos taxistas, mas sim 

gerou uma nova demanda. 

 

 Frise-se que, em verdade, a relação é a oposta: entrada da Uber no mercado 

brasileiro trouxe melhorias ao mercado, criando demanda própria, e à população, 

quebrando o monopólio que antes era exercido pelos taxistas. 

 Nesse contexto, a proibição do exercício do transporte privado individual 

remunerado por motoristas particulares cadastrados em aplicativos, contraria o 

                                                 
30 Semelhantes conclusões foram alcançadas por r. decisão da C. 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, para a qual “A notória sobreposição do número de motoristas de táxi ao número de detentores 
de permissões bem demonstra que a escassez artificial de licenças não é gerada nem em benefício dos 
trabalhadores, subjugados pelo pagamento de “diárias”, nem em favor dos consumidores, muitas vezes reféns 
de serviços de baixa qualidade. (...). Não se pode jamais perder de mira que, em um Estado de Direito, a regra 
é a liberdade individual e profissional; a regulação é a exceção”. (MS nº 0346273-34.2015.8.19.0001. 1ª Vara 
de Fazenda Pública da Capital. Juiz Bruno Vinícius da Rós Bodart. Decisão liminar proferida em 14/08/2015. 
Grifou-se).  
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sistema concorrencial incorporado na ordem econômica, criando, na prática, 

verdadeira reserva de mercado com exclusividade à classe do transporte público 

individual de passageiros, operada pelos taxistas, impedindo o ingresso no mercado 

de outros interessados em prestar serviço semelhante autorizado nos termos da 

legislação federal. 

  

 

5.5. POSIÇÃO DA DOUTRINA 

 

Diferente não é o entendimento que vem sendo adotado pela doutrina 

dominante. Dos estados e pareceres que se tem conhecimento acerca do tema, a 

esmagadora maioria dos doutrinadores conclui que os princípios da liberdade de 

iniciativa e concorrência servem como sustentação à atividade, e que leis que visam 

proibi-la são inconstitucionais por violação a estes dispositivos. 

Neste sentido, vejamos manifestações das Subseções do Distrito Federal e de 

Joinville – por meio de sua comissão de direito digital – da Ordem dos Advogados do 

Brasil acerca do tema: 

 

Assim, diante da ausência de regulação dos serviços de 

transporte oferecidos de forma privada, estes não podem ser 

considerados ilícitos, sob pena de ofensa ao princípio do livre 

exercício de atividade econômica. 

 

Iniciando pela Constituição, a existência do UBER como uma 

empresa regularmente constituída para oferta de serviços 

encontra respaldo na consolidação do fomento à livre iniciativa 

como cláusula pétrea (art. 1º, IV), e no princípio da livre 

concorrência, assegurado como base da ordem econômica 

nacional (art. 170, IV). 

Não há, na Constituição Federal, vedação expressa às 

atividades de intermediação digital de contratação de serviços 

de transporte individual privado, objeto social da empresa. 
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O consagrado constitucionalista português, José Gomes Canotilho, um dos 

autores da Constituição de Portugal e um dos maiores estudiosos das Constituições 

no mundo, também já se manifestou neste sentido. Em suas palavras: 

 

Neste contexto, a atividade concretamente em causa – o 

exercício da actividade económica privada de transporte 

individual de passageiros, na sua modalidade privada – não 

suscita, à luz do princípio da proporcionalidade, especiais 

particularidades de ordem pública que habilitem o legislador 

ordinário a introduzirem cláusulas restritivas à liberdade de 

acesso e ao livre exercício desta actividade económica, 

incluindo a sua sujeição a autorização de órgãos públicos (§ 

único do art. 170.º), bem como não suscita especiais 

particularidades para que  sejam consideradas ou atendidas 

exigências acrescidas de qualificações profissionais (art. 5º, 

XIII). (...) 

Ou seja, mesmo do ponto de vista da disciplina legal da ordem 

económica afigura-se inviável uma qualquer argumentação que 

defira o exclusivo ou o monopólio do exercício da actividade 

económica privada de transporte individual de passageiros aos 

titulares de uma habilitação de transporte individual. (...) 

E, em todo caso, sempre tais leis serial materialmente (e 

manifestamente) inconstitucionais por violação directa da 

Constituição Federal, seja como concluímos já em outro lugar do 

texto, por violação isolada de diversos preceitos constitucionais, 

seja por violação sistematicamente agregada ou conjunta e 

simultânea desses diversos preceitos da Constituição Federal, 

que explicitam, a generalidade deles, as bases estruturais 

transversais do Pacto fundante da Republica do Brasil e do (seu) 

Estado de Direito. É manifesta esta inconstitucionalidade por o 

regime constante daquelas leis desrespeitar os valores sociais 

do trabalho e da livre inciativa (artigo 1.º, IV), o livre exercício de 

qualquer trabalho ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
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profissionais que a lei estabelecer (artigo 5.º, XIII),a valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa em que se funda a ordem 

económica do Brasil, tendo por fim assegurar a todos existência 

condigna, conforme os ditames da justiça social (artigo 170.º), o 

primado do trabalho em que se funda a ordem social (artigo 

193.º), o princípio da livre concorrência (artigo 170.º, IV), a 

defesa do consumidor (artigo 170.º, V), a liberdade de acesso e 

o livre exercício de qualquer actividade económica, 

independente de autorização de órgãos públicos, salvos nos 

casos previstos em lei (§ único do art. 170.º). (...) 

O princípio da liberdade de iniciativa é previsto no artigo 1º, 

inciso IV e no artigo 170 da Constituição da República Federativa 

da Brasil [“CRFB”] e garante que todos têm o direito de 

lançaram-se ao mercado e ali se manterem por sua conta e 

risco. 

Atos como a LMSP e a LCMRJ proíbem o transporte 

remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados 

através de aplicativos para locais pré-estabelecidos. 

Nesse sentido, atentam contra a liberdade de iniciativa dos 

motoristas profissionais que atuam no transporte remunerado de 

pessoas, bem como das sociedades empresárias operadoras 

dos aplicativos que objetivam conectar tais motoristas a 

possíveis passageiros. 

Assim, tais leis mostram-se inconstitucionais por violarem os 

referidos artigos 1º, inciso IV, e 170 da CRFB. (...) 

A livre concorrência é garantida pelo art. 170, IV, da Constituição 

Federal. Tal princípio garante que indivíduos e sociedades 

empresarias são livre para buscar cientes no mercado, e, assim, 

prosperar, sem que o estado privilegie ou desfavoreça nenhuma 

parte injustificadamente. 

As mencionadas leis e projetos de lei prejudicam motoristas 

profissionais que exploram a atividade de transporte privado 

individual de passageiros em benefício daqueles que atuam no 
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transporte público individual, apesar de ambas as modalidades 

de transporte serem igualmente legais e expressamente 

previstas na Lei 12.587/12. 

Por essa razão, as referidas leis e projetos de lei, por violarem a 

liberdade de concorrência, vão de encontro ao art. 170, IV, da 

CRFB. 

 

Da mesma forma entendem também, respectivamente, Claudia Lima Marques 

e Carlos Affonso: 

 

Deste modo, em uma ordem constitucional fundada na livre 

inciativa, como no caso do Brasil, a inexistência de vedação 

específica – mas ao contrário, a distinção legal expressa entre 

serviços que não se confundem – de táxis e o transporte 

motorizado privado – não é possível reconhecer a priori a 

ilegalidade dos serviços prestados pelo UBER e os motoristas 

profissionais por ela credenciados. 

 

 

A conclusão pode parecer um truísmo, e sua defesa pode 

parecer supérflua. Dados os desafios atualmente enfrentados 

pela Uber, no entanto, é necessário ressaltar o óbvio --‐ 

considerando--‐se o quadro jurídico da liberdade de iniciativa e 

dos modelos de negócio online – para impedir graves infrações 

às liberdades econômicas 

que permitem a constante inovação que é característica 

marcante da internet. 

No caso da Uber, esses entendimentos são integralmente 

aplicáveis. Não é dado a qualquer autoridade pública brasileira 

determinar que uma plataforma tecnológica 

seja retirada de circulação por conta de uma postura refratária e 

anti--‐inovação de 
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setores com interesses investidos na manutenção e na 

ampliação (para um novo setor da atividade econômica) de uma 

reserva de mercado. 

A medida, como foi demonstrado aqui, além de não ser razoável 

ou eficaz, contraria boa política pública e a própria legislação 

vigente. 

 

Por fim, é importante também trazer à colação a manifestação de Daniel 

Sarmento: 

 

É certo que a liberdade de concorrência, tal como a livre 

iniciativa, não é protegida pela Constituição de modo absoluto. 

Princípios constitucionais eventualmente colidentes, como a 

proteção ao meio ambiente, podem justificar a imposição de 

restrições proporcionais a esse importante princípio 

constitucional. Porém, no caso do UBER, como se verá adiante, 

não há qualquer razão legítima que justifique a restrição à 

concorrência, que não passa de tentativa de reserva de mercado 

para taxistas no transporte individual de passageiros. 

É certo que o transporte público individual de passageiros é 

atividade privativa dos taxistas, nos termos do art. 2º da Lei nº 

12.468, que regulamentou a profissão de taxista, e que reza: (...) 

Contudo, não se concedeu aos taxistas o monopólio no exercício 

de toda a atividade de transporte individual de passageiros – que 

compreende as modalidades pública e privada. O transporte 

individual privado de passageiros, previsto na Lei nº 12.587 – 

atividade desempenhada pelos motoristas parceiros da UBER – 

não foi, nem poderia ter sido, retirado pelo legislador do âmbito 

da livre iniciativa e livre concorrência. (...) 

Ora, uma interpretação da Lei nº 12.587/2012 que não 

reconhecesse à iniciativa privada a faculdade de levar aos 

consumidores alternativas para o transporte individual de 

passageiros se afastaria das referidas diretrizes hermenêuticas 
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vinculantes, violando gravemente os princípios da livre iniciativa 

e da livre concorrência. Portanto, impõe-se, até por força do 

princípio da interpretação conforme à Constituição, a adoção da 

exegese da Lei nº 12.587/2012 acima sustentada, que preserva 

a possibilidade do exercício de atividades econômicas como a 

da UBER e dos seus motoristas parceiros. Isso ficará ainda 

mais claro após a leitura do próximo item. (...) 

As atividades da Consulente e de seus motoristas credenciados 

se sujeitam à regulação estatal, como todas as demais 

atividades econômicas desenvolvidas no país. Como já se 

demonstrou, antes que advenha essa eventual disciplina, o 

exercício das atividades é plenamente lícito, à luz do princípio 

da livre empresa (art. 170, Parágrafo único) e independe de 

qualquer autorização ou licença estatal. (...) 

Por outro lado, alguns dos argumentos muitas vezes 

empregados para justificar as chamadas “regulações de 

entrada”72 são absolutamente impertinentes ao “caso Uber”. A 

hipótese não é, evidentemente, de “monopólio natural”73, pois o 

mercado de transporte individual de passageiros comporta 

facilmente a atuação de muitos agentes, de maneira competitiva. 

(...) 

Finalmente, cabe refutar o argumento de que os motoristas 

credenciados pela Consulente violariam a legislação ou 

praticariam concorrência desleal, por não se submeterem aos 

requisitos impostos nas normas vigentes aos taxistas e seus 

veículos. O argumento não se sustenta. Reitere-se que o serviço 

prestado pelos motoristas parceiros da UBER não configura 

transporte individual público de passageiros – como são os táxis 

– mas modalidade privada de transporte. Por isso não deve, 

evidentemente, estar sujeito aos mesmos regramentos impostos 

aos táxis, que têm natureza jurídica diversa. 

A submissão às mesmas regras impostas aos táxis desnaturaria 

a inovação proporcionada pelo novo serviço e frustraria o direito 
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de escolha dos consumidores. Com efeito, a homogeneização 

regulatória retiraria dos passageiros a possibilidade de optar 

entre os táxis e outra alternativa de transporte individual, pois a 

suposta alternativa tornar-se-ia idêntica à opção original. Em 

outras palavras, para combater uma suposta concorrência 

desleal, frustrar-se-ia exatamente o objetivo principal da 

proteção à concorrência: a garantia da liberdade de escolha do 

cidadão. (...) 

As atividades da Consulente e dos seus motoristas parceiros 

dependem de prévia regulamentação e/ou autorização para que 

possam ser validamente exercidas no país? 

Não. Pelo princípio da livre empresa (art. 170, Parágrafo único, 

CF), a falta de regulamentação de uma atividade econômica não 

a torna ilícita, não impedindo o seu exercício. Ademais, em razão 

do referido princípio, o exercício de atividade econômica em 

sentido estrito, como a desempenhada pela Consulente e pelos 

seus motoristas credenciados, não depende de prévia licença ou 

autorização estatal, até o eventual advento de regulamentação 

estatal que disponha em sentido contrário. 

 

 

5.6. POSIÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

 

A controvérsia em relação ao aplicativo Uber não fugiu ao Poder Judiciário. A 

questão já foi há muito judicializada, por meio de ações ajuizadas por sindicatos de 

taxistas e autoridades municipais buscando a proibição do app, ou ações nas quais 

se buscou a garantia da continuidade do serviço – estas ajuizadas por motoristas 

cadastrados, associações ou, até mesmo, a própria Uber. Em ambos os casos, a 

Justiça tem se mostrado amplamente favorável à continuidade da atividade. 

Tanto é assim que desde o seu lançamento no Brasil, o aplicativo nunca teve 

seu funcionamento suspenso/proibido pela Justiça, apesar das inúmeras tentativas. 

Apenas para que se tenha ideia, estima-se em mais de 80 pedidos judiciais de 

indisponibilidade do aplicativo – todos eles rejeitados. 
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A Uber igualmente vem logrando êxito nas ações que são ajuizadas em seu 

favor. Com efeito, atualmente a empresa possui decisões judiciais confirmando a 

legalidade e mantendo seu funcionamento em pelo menos 20 cidades brasileiras31. 

Além disso, é importante mencionar também que, até o momento, pelo menos 

11 leis municipais que proibiam o funcionamento do aplicativo já foram declaradas 

inconstitucionais em sede de controle concentrado, perante os órgãos máximos de 

seus respectivos Tribunais Estaduais. Estas ações, como se deve imaginar, são 

baseadas na impossibilidade de limitação da liberdade de inciativa e concorrência e o 

uso destes princípios como garantidores da atividade econômica, dentre outros 

fundamentos possíveis em cada caso. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo foi o pioneiro neste quesito. Em 05/10/2016 

foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 16.279/1532, que proibia o 

funcionamento do aplicativo no Município de São Paulo. O Acórdão, cuja ementa 

segue abaixo, foi relatado pelo Exmo. Des. Francisco Casconi, que reconheceu a 

violação, por parte da proibição municipal, aos princípios elementares da ordem 

econômica, como livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI 

MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE PROIBIÇÃO DO USO DE 

CARROS PARTICULARES CADASTRADOS EM 

APLICATIVOS PARA O TRANSPORTE REMUNERADO 

INDIVIDUAL DE PESSOAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

PRELIMINARES SUSCITADAS PELO PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO QUE NÃO 

COMPORTAM ACOLHIDA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

DA AUTORA REGULARIZADA LEGITIMIDADE ATIVA 

CONFIGURADA ENTIDADE SINDICAL DE ÂMBITO 

NACIONAL PERTINÊNCIA TEMÁTICA EVIDENCIADA, POR 

REPRESENTAR PRESTADORES DE SERVIÇO CONFLITO 

                                                 
31 Aracaju/SE, Belém/PA Belo Horizonte/MG, Campina Grande/PB, Campinas/SP, Campo Grande/MS, 
Campos dos Goytacazes/RJ, Florianópolis/SC, Guarulhos/SP, Indaiatuba/SP, João Pessoa/PB, 
Joinville/SC, Maceió/AL, Natal/RN, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Rio Largo/AL, Salvador/BA, São 
Luís/MA e Taubaté/SP. 
32 TJSP. Órgão Especial. Des. Rel. Francisco Casconi. ADI nº 2216901-06.2015.8.26.0000. Acórdão 
proferido em: 05/10/2016; 
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DE INTERESSES NÃO DEMONSTRADO PRESENÇA, 

ADEMAIS, DE INTERESSE PROCESSUAL POSSÍVEL O 

EXAME DE CONFORMIDADE ENVOLVENDO NORMA 

CONSTITUCIONAL ESTADUAL DE CARÁTER REMISSIVO 

(ART. 144, CE) TEMAS DEBATIDOS DE CONTEÚDO 

PRINCIPIOLÓGICO E DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA 

PELOS MUNICÍPIOS. 

ATO NORMATIVO QUE NÃO INVADE COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA CONSTITUCIONAL DE ENTE FEDERADO 

DIVERSO TEMA CENTRAL DA CONTROVÉRSIA 

(TRANSPORTE) QUE AFETA UNIÃO, ESTADOS E 

MUNICÍPIOS ENTE MUNICIPAL QUE OSTENTA 

COMPETÊNCIA PARA LEGALMENTE DISPOR SOBRE 

ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL NO ÂMBITO DE SEUS 

LIMITES GEOGRÁFICOS DIPLOMA ATACADO QUE NÃO 

INSTITUI REGRA DE CARÁTER GERAL SOBRE 

TRANSPORTE, DIREITO CIVIL OU INTERNET. 

TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE 

PASSAGEIROS POR MOTORISTAS PARTICULARES 

CADASTRADOS EM APLICATIVOS PROIBIÇÃO, DIRETA E 

OBJETIVA, INSTITUÍDA PELO ATO NORMATIVO 

IMPUGNADO CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA 

ADOTADO PELA ORDEM ECONÔMICA NACIONAL 

PRINCÍPIOS E VALORES ELEMENTARES FUNDADOS NA 

LIBERDADE ECONÔMICA EXAME DE ADEQUAÇÃO DA 

ATIVIDADE COMO SERVIÇO PÚBLICO OU ATIVIDADE 

ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL QUE A 

QUALIFIQUE COMO ATIVIDADE PRIVATIVA OU 

TITULARIZADA PELO ESTADO, DIVERSAMENTE DO 

TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL (ART. 30, INCISO V, 

CR) POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA QUE 

CONFORMA O TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE 
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PASSAGEIROS, INSERINDO-O NOS MODAIS DE 

MOBILIDADE URBANA (ART. 3º, §2º, INCISO III, ALÍNEA 'B' 

DA LEI Nº 12.587/2012) NATUREZA JURÍDICA DE ATIVIDADE 

PRIVADA EVIDENCIADA SERVIÇO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS (TÁXIS) QUE 

GUARDA CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS E DISTINTIVAS 

ATIVIDADE PRIVADA QUE É RESGUARDADA PELA LIVRE 

INICIATIVA ESTÍMULO À LIVRE  CONCORRÊNCIA, 

INCREMENTANDO BENEFÍCIOS SOCIALMENTE 

DESEJÁVEIS, INCLUINDO AMPLIAÇÃO DO LEQUE DE 

ESCOLHA DO CONSUMIDOR NORMA PURAMENTE 

PROIBITIVA QUE CONTRARIA PRINCÍPIOS ELEMENTARES 

DA ORDEM ECONÔMICA, COMO LIVRE INICIATIVA, LIVRE 

CONCORRÊNCIA E DEFESA DO CONSUMIDOR (ARTS. 1º, 

INCISO IV, E 170 'CAPUT' E INCISO IV, V E PARÁGRAFO 

ÚNICO DA CR) EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO ESTATAL NO 

ÂMBITO DA INICIATIVA PRIVADA QUE SOMENTE SE 

LEGITIMA QUANDO FUNDADA EM RAZÕES JURÍDICO-

CONSTITUCIONAIS RELEVANTES, NUM EXAME DE 

PROPORCIONALIDADE, O QUE NÃO OCORRE VIOLAÇÃO 

DIRETA DOS ARTIGOS 144 E 275 DA CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO CONFORME 

QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL NA HIPÓTESE 

PRETENSÃO INICIAL PROCEDENTE. 

 

A emblemática decisão do Tribunal Bandeirante, abriu caminho na 

jurisprudência nacional, tendo sido declaradas inconstitucionais, no Órgão Especial 

do TJSP, outras 5 leis de Municípios do Estado de São Paulo33. Em outros Estados, 

                                                 
33 O E. TJSP declarou a inconstitucionalidade da legislação de 5 Municípios distintos: (i) TJSP. Órgão 
Especial. Des. Rel. Tristão Ribeiro. ADI nº 2213289-26.2016.8.26.0000. Acórdão proferido em: 
14/09/2017; (ii) TJSP. Órgão Especial. Des. Rel. Salles Rossi. ADI nº 2021360-64.2017.8.26.0000. 
Acórdão proferido em: 23/05/2017; (iii) TJSP. Órgão Especial. Des. Rel. Francisco Casconi. ADI nº 
2257251-02.2016.8.26.0000. Acórdão proferido em 18/08/2017; (iv) TJSP. Órgão Especial. Des. Rel. 
Evaristo dos Santos. ADI nº 2085946-13.2017.8.26.0000. Acórdão proferido em: 24/08/2017; (v) TJSP. 
Órgão Especial. Des. Rel. Francisco Casconi. ADI nº 2095314-80.2016.8.26.0000. Acórdão proferido 
em: 20/02/2017.  
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foram declaradas inconstitucionais, pelos seus respectivos Tribunais Estaduais, 

outras 5 leis municipais34. 

Neste sentido, toma-se a liberdade de transcrever os principais trechos destas 

decisões no tocante aos princípios constitucionais objeto do presente estudo: 

 

No que tange ao transporte privado individual remunerado de 

passageiros, realizado por motoristas particulares cadastrados 

em aplicativos, a ausência de disciplina normativa sobre a 

atividade, num regime pautado pela liberdade econômica 

dosada por valores sociais constitucionalmente relevantes, 

conforta juridicamente sua livre introdução e exploração no 

mercado pela iniciativa privada, ainda que em regime de 

coexistência a serviços similares de natureza pública (no que se 

enquadra o transporte público individual táxi) ou privada. (...)  

Razões estas, a meu ver, implausíveis, principalmente quando 

se impõe restrição máxima à livre iniciativa, criando injustificada 

reserva de mercado a determinado segmento (artigos 1º e 2º da 

Lei Municipal nº 11.227/2015 fls. 74/77), ao passo que a 

atividade coibida é conformada pela Política Nacional da 

Mobilidade Urbana. (...) 

“Portanto, condensando as conclusões previamente alcançadas 

neste tópico, todas conducentes à sustentação de que o 

transporte individual remunerado de passageiros por motoristas 

particulares cadastrados em aplicativos ostenta natureza jurídica 

de atividade privada sujeita à livre iniciativa, a direta e incisiva 

proibição legal de exercício, instituída no ato normativo 

impugnado, não externa fundamento jurídico-constitucional 

relevante a obstar, num juízo de razoabilidade ou 

                                                 
34 No restante do Brasil: (i) TJBA. Tribunal Pleno. Desa. Rela. Soraya Moradillo Pinto. ADI nº 0011161-
36.2016.8.05.0000. Acórdão proferido em: 14/06/2017; (ii) TJMA. Tribunal Pleno. Des. Rel. Marcelo 
Carvalho Silva. ADI nº 0803397-88.2017.8.10.0000. Decisão proferida em 30/08/2017; (iii) TJRS. 
Tribunal Pleno. Des. Rel. Gelson Rolim Stocker. ADI nº 0312411-02.2017.8.21.7000. Decisão proferida 
em 11/10/2017; (iv) TJMS. Órgão Especial. Des. Rel. Claudionor Miguel Abss Duarte. ADI nº 2000756-
72.2017.8.12.0000. Decisão proferida em 01/06/2017; (v) TJAL. Tribunal Pleno. Des. Rel. Celyrio 
Adamastor Tenório Accioly. ADI nº 0804857-69.2016.8.02.0000. Acórdão proferido em: 21/11/2017.  
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proporcionalidade, o âmbito de eficácia dos valores elementares 

que guiam a ordem econômica incorporada no Estado 

Brasileiro.”  

(TJSP. Órgão Especial: ADIN nº 2095314-80.2016.8.26.0000. 

Des. Rel. Francisco Casconi. Acórdão proferido em 15/02/2017) 

 

In casu, o estímulo à concorrência no aspecto econômico mostra 

plena convergência à proteção que emana do princípio da livre 

concorrência no aspecto jurídico (artigo 170, inciso IV, CR), 

efluindo consequências socialmente desejáveis inerentes às 

naturalidades decorrentes do processo competitivo 

mercadológico, como melhor qualidade e eficiência do serviço, 

preço mais justo, ampliação do direito de escolha do consumidor 

etc., sem esbarrar nas restrições previstas na Lei Federal nº 

12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência. Nesse contexto, a proibição do exercício do 

transporte privado individual remunerado por motoristas 

particulares cadastrados em aplicativos, instituída pelo ato 

normativo impugnado, contraria também o sistema concorrencial 

incorporado na ordem econômica, criando, na prática, 

verdadeira reserva de mercado com exclusividade à classe do 

transporte público individual de passageiros, operada pelos 

taxistas. 

(TJSP. Órgão Especial: ADIN nº 2257251-02.2016.8.26.0000. 

Des. Rel. Francisco Casconi. Acórdão proferido em 16/08/2017). 

 

(...) vê-se clara a afronta da Lei nº. 9.066/16 ao legislar 

contrariamente aos princípios que regem a Ordem Econômica 

no Brasil, dispostos nos artigos 4º, incisos IV e V; 164, incisos I, 

II e §1º da Constituição do Estado da Bahia e nos artigos 1º, 

inciso IV; 5º, inciso XIII; 170, caput, incisos IV e V e parágrafo 

único da Constituição Federal. Conforme dito, os princípios que 

regem a Ordem Econômica, por emanarem da Constituição 



 

 

45 

 

Federal e reproduzidos na Carta Estadual, servem de parâmetro 

interpretativo e regulatório para o delineamento das relações 

jurídicas e das atividades econômicas vivenciadas pela 

sociedade e suscitada na atual ADI, dos quais, se destacam os 

princípios da Livre Iniciativa e da Livre Concorrência.  

(...) ao proibir, frise-se, toda atividade de “transporte remunerado 

de passageiros em veículos particulares”, não cadastrada nos 

órgãos municipais, não normatiza a matéria, tampouco lhe 

confere ares de regulamentação amparada no interesse local – 

o que revelaria a atuação da edilidade enquanto agente 

regulador de mercado, devidamente autorizada pela 

Constituição – mas conduz, em verdade, a uma atuação 

arbitrária e intervencionista no direito de liberdade do cidadão. A 

vedação oposta à sociedade soteropolitana malfere uma série 

de direitos fundamentais, afrontando o direito do livre exercício 

do trabalho e do poder de empreender, ao passo em que 

estabelece uma reserva de mercado aos taxistas de Salvador, 

pois, ao pressupor, equivocadamente, que somente a eles é 

permitido o exercício de transporte individual de passageiros, 

nega ao setor privado direito que lhe é assegurado 

constitucionalmente. (...) 

Em sentido contrário à realidade do mercado, às inovações 

tecnológicas e ao progresso que a concorrência (justa) promove 

na sociedade, atua o município de Salvador ao editar a Lei nº. 

9.066/16, como verdadeiro instituidor de uma automática 

reserva de mercado em favor dos taxistas, desprezando os 

limites estabelecidos pela própria Constituição Federal e 

Estadual acerca da intervenção do Estado no domínio 

econômico. 

(TJBA. Tribunal Pleno. ADI nº 0011161-36.2016.8.05.0000. Des. 

Rel. Soraya Moradillo Pinto. Acórdão proferido em 14/06/2017). 
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(...) ao proibir a prestação do serviço de transporte privado de 

passageiros por meio de aplicativos, cria, como bem pondera a 

inicial, "reserva de mercado em prol dos taxistas, ceifando a 

possibilidade do livre exercício de atividade privada por meio de 

motoristas profissionais" em evidente afronta à livre iniciativa e 

livre concorrência, em detrimento do direito dos consumidores 

que ficam ceifados da possibilidade de escolha de meio de 

transporte. 

(TJSP. Órgão Especial. ADIN nº 2021360-64.2017.8.26.0000 

Des. Rel. Salles Rossi. Acórdão proferido em 17/05/2017). 

 

Quanto ao vício de inconstitucionalidade material, ele 

transparece com maior visibilidade ainda, uma vez que a 

promulgação da Lei impugnada, aparentemente, afrontou os 

princípios da livre iniciativa e da livre concorrência e dos direitos 

do consumidor, insculpidos no art. 1º, incisos II e IV, e no art. 

167, incisos III, V e VIII, ambos da Constituição Estadual, 

espelhados na Constituição Federal, em seus arts. 1º, inciso IV, 

e 170, incisos IV, V e VIII, respectivamente, que ora se reproduz: 

(...) 

Ademais, a Lei Municipal objurgada criou reserva de mercado 

em prol dos taxistas, que configura um autêntico monopólio 

sobre qualquer tipo de transporte individual e remunerado de 

passageiros, impedindo o ingresso no mercado de outros 

interessados em prestar serviço semelhante autorizado nos 

termos da legislação federal, circunstâncias que violam a 

Súmula Vinculante n. 49 do Supremo Tribunal Federal, segundo 

a qual “ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que 

impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo 

ramo em determinada área.  

(TJMS. ADIN nº 2000756-72.2017.8.12.0000. Des. Rel. 

Claudionor Miguel Abss Duarte. Acórdão proferido em 

01/06/2017). 
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Ademais, ainda em cognição sumária, como já dito, vislumbro 

verossimilhança às alegações da parte proponente, 

especialmente em razão de ofensa aos princípios 

constitucionais da livre concorrência, do livre exercício da 

atividade econômica e o da defesa do consumidor, expressos 

nos artigos 1º, inciso IV, 170, inciso IV, e parágrafo único, todos 

da Constituição Federal, além da disposição contida na 

Constituição do Estado, art. 157, inciso V. 

Recordo, especificamente, que os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa devem ser interpretados, ainda, em conjunto 

com o inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal, segundo o 

qual “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.  

Afora isto, a lei municipal objeto da ação envolve toda uma 

municipalidade, proibindo atividade econômica já amplamente 

utilizada em vários outros municípios do Brasil, inclusive em 

outros países, portanto, repercutindo em considerável parcela 

de pessoas com interesse na situação, além de causar 

problemas sociais no próprio Município, conforme demonstrado 

nas notícias juntadas em anexo à petição inicial. 

(TJRS. ADIN Nº 0312411-02.2017.8.21.7000. Des. Rel. Gelson 

Rolim Stocker. Acórdão proferido em 10/10/2017)  

 
Após a análise dos precedentes aqui apresentados, conclui-se que a 

jurisprudência vem se solidificando no sentido da impossibilidade da restrição do 

funcionamento do aplicativo Uber. Tendo em vista a sua natureza privada e a ausência 

de regulamentação da atividade, impõe-se o socorro dos princípios constitucionais da 

livre iniciativa e da livre concorrência como garantidores da atividade econômica em 

sentido estrito. 

Verificou-se, neste sentido, que, baseada nos princípios constitucionais, a 

Justiça, sempre que instada a se manifestar sobre o tema, opta por prestigiar os 
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princípios constitucionais em detrimento da pura e simples restrição da atividade 

econômica. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho procurou estudar e entender o fenômeno que há tempos 

desperta discussões acaloradas no âmbito social. Em razão do natural avanço da 

humanidade, novas ideias surgem e novas tecnologias são criadas, acompanhando a 

evolução da própria sociedade e dos consumidores, os quais são cada vez mais 

exigentes, buscando conforto, qualidade, inovação, profissionalismo e comodidade.  

Com efeito, não há como se preparar para as inovações tecnológicas, mas, 

conforme se observou durante o texto, não se pode limitar a liberdade de iniciativa, 

por se tratar de um dos fundamentos da ordem econômica. Vale relembrar que a 

pesquisa realizada traz os conceitos e objetivos de cada princípio previsto, uma vez 

que restou necessário entender e interpreta-los conjuntamente.  

Esmiuçando as características da atividade desempenhada pela Uber e pelos 

motoristas parceiros, verifica-se que não se trata de serviço público, muito menos 

atividade de táxi. Fica evidente também a existência de lei federal prevendo a 

atividade e a manifesta inexistência de lei, em sentido contrário, a proibindo. 

A Uber é, de fato, fruto da livre iniciativa e da livre concorrência – princípios 

constitucionais que, de acordo com a Constituição, regulamentam o mercado.  

O operador do direito precisa ter em mente que a concorrência é direito da 

sociedade e a sua manutenção é benéfica para todos, pelas melhorias que carrega 

consigo. A Uber, sobre todos os aspectos, é legal, possui legitimidade para exercer e 

prestar o serviço e não compete em deslealdade com outros serviços de transporte 

de passageiros privado. Ressalta-se que não há concorrência entre o taxi e a Uber, 

tendo em vista a demonstrada ampla diferença dentre estes serviços. 

Demonstrou-se, assim, a existência de posições concretas no mundo jurídico 

em direção ao reconhecimento da legalidade da Uber. Com efeito, foram mencionados 

diversos pareceres de renomados juristas que concordam neste sentido. Dessa forma, 

conforme os precedentes citados e analisados, os Tribunais vêm exercendo o papel 
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de protetor das garantias constitucionais, evitando assim a ilegal proibição da 

atividade. 
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