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INTRODUÇÃO
A UBER que presta um serviço similar ao desempenhado por taxistas, iniciou suas operações no território
brasileiro em maio de 2014 na cidade do Rio de Janeiro e até o primeiro bimestre de 2017 já estava
presente em mais de quarenta cidades, especialmente nas capitais. Por oferecer um serviço idêntico aos
serviços municipais do Transporte Público Individual que é realizado por táxis, enfrentou grande resistência
em todas as cidades que decidiu operar, chegando a ser regulamentado em São Paulo, decisão
questionável, pois seria o município, à época de quando esse trabalho foi realizado, esfera legal para
regulamentar esse serviço? No final das contas, todas as discussões quanto à legalidade do serviço finda no
judiciário com liminares favoráveis e contrárias à sua operação.

OBJETIVO
Analisar o “Serviço UBER” como fenômeno social pode ser
feito sob vários vieses: econômico, social, trabalhista, de
qualidade do serviço, da legalidade, entre outros. Contudo o
objetivo do presente trabalho é fazer a análise do serviço
sobre o viés legal.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi na perspectiva da legalidade que o presente trabalho
resolveu, após revisão da literatura e dispositivos legais que
regem o transporte, analisar se existe ou não amparo legal dentro do ordenamento jurídico brasileiro - para seu
funcionamento

RESULTADO E DISCUSSÃO
São muitos os entendimentos em torno do tema. Desde os que acusam a plataforma de praticar dumping
social, que é usual por parte de grandes empresas em reduzir de forma significativa o valor de produtos ou
serviços com o objetivo de fragilizar a concorrência, passando por especialistas em trânsito e chegando a
juízes e desembargadores e suas liminares. Não se pode esconder a grande polêmica que gira em torno do
tema. Afinal, há leis que garantam sua operação ou que neguem de forma vela?

CONCLUSÃO
Apesar do maior argumento utilizado por defensores do serviço estar baseado na livre concorrência
expressa na Constituição Federal de 1988, a revisão da literatura mostra, que pelo menos três leis federais,
de forma velada ou subliminar, atestam sua ilegalidade, se não vejamos: i) O CTB expressa que os serviços
remunerados de transporte de passageiros devem ser realizados em veículos da categoria aluguel; ii) O
Código de Defesa do Consumidor veda a elevação de preços de produtos ou serviços sem causa
justificável; iii) A Política Nacional de Mobilidade Urbana não cria um serviço privado de transporte, apenas
refere sobre sua existência como meio de transporte; iv) A Constituição Federal incentiva e estimula a livre
concorrência, mas apenas nos casos não previstos em lei. Dessa forma, pelo menos até o mês de março de
2017, não havia amparo legal para seu funcionamento, ao contrário, o que há é vedação da atividade.
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