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1. RESUMO 

A pesquisa aborda aspectos gerais relativos ao aplicativo de prestação de 

transporte individual e remunerado de passageiros disponibilizado pela empresa 

UBER e a proibição ao uso desse serviço pelas leis editadas por inúmeros 

Municípios e pelo Distrito Federal, revelando a pressão dos taxistas que se sentiram 

desvalorizados e com seus direitos afrontados. Aponta-se como objetivo geral deste 

trabalho, analisar a constitucionalidade dessas leis com base na competência 

privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, inc. IX, CF/88) e 

o exercício do direito fundamental individual de liberdade profissional (art. 5º, inc. 

XIII, CF/88), além da aplicabilidade dos princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência (art. 170 caput e inc. IV, CF/88) e, bem como, a Lei Federal n. 

12.468/2011 que regulamenta tal categoria profissional. Para sistematização dos 

materiais (legislação, jurisprudência e doutrina pertinentes) e elaboração do 

conteúdo serão utilizados os métodos hermenêutico e dedutivo. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 A proposta desta pesquisa é verificar a constitucionalidade da Uber com 

base na análise da competência privativa da União em legislar sobre trânsito e 

transporte (art. 22, inc. XI) a partir da possível inconstitucionalidade formal na edição 

de leis municipais autorizando a Uber atuar, entendendo-se que a atividade ofertada 

está inserida no art. 30, inc. V da Constituição da República.  

Ou, se é uma atividade econômica amparada pelo exercício dos princípios 

constitucionais da livre iniciativa, contemplado pelo caput do art. 170 (também 

erigido como um dos fundamentos da República, art. 1º, inc. IV) e da livre 

concorrência, previsto no art. 170, inc. IV, além de constituir-se em direito individual  

à liberdade profissional garantido pelo art. 5º, inc. XIII da Constituição Federal.  

Diante da celeuma, pergunta-se: a atividade prestada pela Uber poderia ser 

regulada por lei municipal? E, ainda, afrontaria os princípios e previsões 

constitucionais? Tais problemáticas serão enfrentadas a partir dos objetivos traçados 

neste instrumento e por meio da utilização dos métodos hermenêutico e dedutivo. 

 

3. OBJETIVOS 

Em linhas gerais, como objeto geral aponta-se a missão de analisar a 

constitucionalidade das leis municipais proibitivas do exercício da atividade 



econômica de transporte de passageiros pela empresa Uber. De forma específica, 

elencam-se como objetivos: conceituar taxista, verificando os requisitos e os 

aspectos regulamentadores dessa categoria profissional; analisar a competência 

privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e a competência dos 

municípios na concessão ou permissão do transporte coletivo enquanto serviço de 

interesse local; entender o exercício da liberdade de profissão e a aplicabilidade dos 

princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência; concluir pela 

constitucionalidade ou não das leis municipais proibitivas ao exercício da atividade 

econômica de transporte de passageiros pela Uber. 

 

4. METODOLOGIA  

 Visando alcançar os objetivos propostos, serão utilizados o método 

fenomenológico, ou de hermenêuticas, por privilegiar estudos teóricos e análise de 

documentos e textos, e o dedutivo, por partir de uma premissa antecedente (um 

valor universal) e chegar ao consequente (o conhecimento particular), a partir de 

revisão bibliográfica, utilizando-se: obras literárias; legislação específica e correlata;  

jurisprudência atual; artigos jurídicos e matérias jornalísticas publicadas por revistas 

conceituadas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

UBER é uma empresa norte americana que, por meio de um aplicativo E-

hailing, oferece um serviço semelhante ao táxi tradicional, conhecido como “carona 

remunerada". Atualmente a empresa atua em 311 cidades e 58 países (SOUZA, 

2015). No Brasil, foi introduzida em meados de 2014 na cidade de São Paulo, sendo 

expandido para o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e Curitiba 

(PARENTE, 2015). Os motoristas cadastrados repassam à empresa 20% do 

recebido nas corridas.  

Nasceram, então, conflitos entre taxistas e motoristas da Uber. A classe 

taxista, sentindo-se prejudicada, pressionava para impedir a atuação da Uber. Os 

Municípios editaram leis, em sua maioria, proibindo a atuação da Uber, gerando 

acirrados debates e questionamentos sobre tal restrição ferir os princípios da livre 

iniciativa e da livre concorrência, restringir a liberdade de profissão, além de serem 

inconstitucionais em razão da competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. 



A exemplo, cita-se a recomendação de veto da OAB para o Projeto de Lei 

282/2015 da Câmara Legislativa do DF por conter vícios de inconstitucionalidade 

formal, em virtude da Constituição Federal estabelecer competência apenas à União 

legislar sobre trânsito e diretrizes de política nacional de transporte, e vício material 

já que a Câmara Legislativa do Distrito Federal não tem competência para tratar do 

tema. Trata-se de controle da constitucionalidade, cujo objetivo é preservar a 

supremacia da Constituição sobre as demais normas do ordenamento jurídico. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os serviços da UBER possuem natureza diversa daqueles prestados pelos 

taxistas, principalmente por não ser aberto ao público, uma vez que é realizado 

segundo a autonomia da vontade do motorista, que poderá aceitar a corrida ou não, 

conforme a sua conveniência. Portanto, sob essa ótica, restringir a atuação da Uber 

afrontaria os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e do direito 

fundamental à liberdade do exercício profissional.  

 Como se pode ver, o Projeto de Lei 282/2015 da Câmara Legislativa do DF 

padecia de vício de inconstitucionalidade tanto na forma quanto na matéria, sendo o 

veto uma forma de controle da constitucionalidade das leis. 
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