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Resumo: O presente trabalho visa analisar o fenômeno contemporâneo 
do dumping e dumping social e a sua possível ocorrência nos novos 
negócios que surgiram com o início e a crescente ampliação da era digital. 
Assim, por serem fenômenos completamente novos, a base teórica usada 
para o desenvolvimento deste estudo está fundada nas poucas legislações 
que pretendem regulamentar estes institutos. Além disso, fundamento 
este estudo em conversas com usuários e trabalhadores deste novo 
modelo de serviço prestado pela inovadora empresa UBER. 
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Abstract: This work aims to analyze the contemporary phenomenon of 
dumping and social dumping and its possible occurrence in the new 
businesses that emerged with the beginning and the growing expansion 
of the digital age. Because they are completely new phenomena, the 
theoretical basis used for the development of this study is based on the 
few laws that intend to regulate these institutes. In addition, I base this 
study on conversations with users and workers of this new service model 
provided by the innovative company UBER. 

Keywords: Uber, taxi, dumping, social dumping. 

 

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo analizar el fenómeno 
contemporáneo del dumping social y su posible aparición en los nuevos 
negocios que surgieron con el comienzo y la creciente expansión de la era 
digital. Por lo tanto, debido a que son fenómenos completamente nuevos, 
la base teórica utilizada para el desarrollo de este estudio se basa en las 
pocas leyes que tienen la intención de regular estos institutos. Además, 
baso este estudio en conversaciones con usuarios y trabajadores de este 
nuevo modelo de servicio proporcionado por la innovadora empresa 
UBER. 

Palabras clave: Uber, taxi, dumping, dumping social. 

 

 

 

 

Introdução 

Desde o final da Segundo Grande Guerra, a sociedade passa por profundas 
transformações e inovações tecnológicas, as quais contribuem e incidem 
diretamente nas formas de relação pessoais, bem como nas relações comerciais. 

O presente trabalho pretende analisar o aplicativo UBER, fruto dessas 
crescentes informatizações das relações, tanto pessoais, quanto empresariais, que 
exigem cada vez mais agilidade e eficiência pelos consumidores. 

Será feito um estudo acerca da suposta prática de dumping e dumping social 
pela empresa UBER ao criar um aplicativo que realiza um serviço idêntico aos dos 
taxistas, mas com o benefício de não pagar algumas taxas que devem, 
necessariamente, serem pagas pelos taxistas. 

Para isso, será realizada uma abordagem inicial, no primeiro capítulo, acerca 
do instituo do dumping analisando sua origem até a sua aplicação como dumping 
social, assim como o seu do conceito atual. 

No segundo capítulo, analisar-se-á o aplicativo UBER, desde o surgimento da 
empresa UBER, até o lançamento do aplicativo e seu funcionamento. 

No terceiro capítulo abordaremos a relação conflituosa entre os motoristas de 
UBER e os motoristas de táxi, que desde o lançamento do aplicativo realizaram 
inúmeras manifestações, muitas delas pacíficas e outras que chegaram ao uso da 
violência física entre ambas as categorias. 
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No quarto capítulo será analisada a incidência do instituto do dumping e 
dumping social no aplicativo, para isso será abordada a existência ou não de uma 
relação trabalhista entre motoristas e empresa, e o choque entre o princípio da livre 
iniciativa e a regra do dumping social. 

No quinto e último capítulo, analisaremos a lei que pretende regulamentar a 
atividade dos motoristas de UBER no Brasil. 

 

1. Origem do dumping 

É possível afirmar que o fenômeno do dumping teve seu início na segunda 
metade do século XX, com o final da Segunda Grande Guerra, uma vez que este 
período foi de grande contribuição para o desenvolvimento das relações 
internacionais de comércio. 

Isso foi possível, uma vez que, o mercado internacional passava por uma 
grande crise, pois as relações gravemente enfraquecidas em decorrência dos 
prejuízos advindos das tensões causadas na Segunda Guerra Mundial. 

Isso porque, tais relações comerciais acirraram a concorrência entre as 
grandes nações por meio de empresas multinacionais que almejavam o monopólio 
comercial do mercado global. 

Neste contexto, o desenvolvimento tecnológico que aprimorava os meios de 
produção e o processo de globalização permite cada vez mais que a disputa pela 
supremacia econômica dos empresários assim como para defenderem suas 
economias. 

Com isso, as grandes empresas começaram adotar técnicas para ampliar e 
assegurar seus negócios. Tais técnicas consistem em expansão de seus negócios para 
outros países, normalmente subdesenvolvidos, a fim de explorar a mão-de-obra 
muito mais barata devido às condições precárias da população, e com isso, os preços 
de custo dos produtos caem consideravelmente, o que gera um aumento da margem 
de lucro das empresas. 

Contudo, o termo dumping é bastante utilizado de forma geral como sendo a 
comercialização de produtos a preços abaixo dos custos de produção. O que não difere 
é a intenção de se realizar o dumping, que é eliminar a concorrência, conquistando uma 
maior fatia do mercado, porém utilizando medidas de concorrência desleais. (LOBO, 
Paulo Nicholas Mesquita, o meio ambiente dentro do comércio internacional: uma 
análise do dumping ambiental, p. 184) 

Isto posto, a conduta de dumping pode ser definida como uma prática de 
concorrência desleal entre as grandes empresas que almejam o monopólio dos 
mercados internacionais. 

Neste mesmo sentido, Paulo Mont´Alverne Frota declara que: 

[...]o dumping é frequentemente constatado em operações de empresas que pretendem 
conquistar novos mercados. Para isto, vendem os seus produtos a um preço 
extremamente baixo, muitas vezes inferior ao custo de produção. É um expediente 
utilizado de forma temporária, apenas durante o período em que se aniquila o 
concorrente. Alcançado esse objetivo, a empresa praticante do dumping passa a cobrar 
um preço mais alto, de modo que possa compensar a perda inicial. De resto, o dumping 
é uma prática desleal e proibida em termos comerciais. (FROTA, Paulo 
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Mont´AlverneDumpinge a atuação do juiz do trabalho no combate à concorrência 

empresarial desleal. Revista LTr. Vol. 78. Nº 78, 2014). 

Assim sendo, em decorrência do baixo custo da produção, estes produtos 
entram no mercado local com preços muito mais acessíveis para a população, de 
modo que, as empresas locais destes países subdesenvolvidos não possuem 
condição de concorrer com as multinacionais e acabam falindo. 

Neste contexto, tornou-se necessário a criação de um órgão internacional a fim 
de regulamentar tais relações de comércio internacional para assegurar a 
concorrência leal entre as empresas, surgiu, portanto, o GATT, General 
AgreementonTariffsand Trade, em 1947, a fim de delimitar a atuação internacional 
das relações comerciais. 

Contudo, tal acordo teve duração temporária até a criação da OMC, 
Organização Mundial do Comércio, em 1995, onde ficaram estabelecidas as medidas 
antidumping. 

A Organização Mundial do Comércio define o dumping, através do Acordo 
Antidumping, como: 

Art 2º [...] considera-se haver prática de dumping, isto é, oferta de um produto no 
comércio de outro país a preço inferior a seu valor normal, no caso de o prego de 
exportação do produto ser inferior àquele praticado no curso normal das atividades 
comerciais para o mesmo produto quando destinado ao consumo no país exportador. 
(Acordo Antidumping, OMC, 1995). 

Assim sendo, compreende-se que o dumping é um instituto contemporâneo 
que teve seu surgimento propiciado pelo fim da Segunda Grande Guerra, bem como 
pelo fenômeno atual da globalização mundial, o qual torna as relações 
internacionais muito mais próximas, de modo que torna a concorrência entre os 
mercados cada vez maior. 

Dito isto, a prática do dumping extremante nociva, e representa um grande 
perigo para a economia interna de um determinado país. 

 

1.1. Dumping social 

A definição de dumping social foi importada para o âmbito trabalhista, através 
da 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, no enunciado 
número 04, sendo denominado dumping social, este conceito passa ser aplicado 
pelos doutrinadores como uma forma desleal de obter lucro por meio das relações 
de trabalho. 

As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à 
sociedade, pois como tal prática desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do 
Estado social e do próprio modelo capitalista com a obtenção de vantagem indevida 
perante a concorrência. A prática, portanto, reflete o conhecido “dumping social”, 
motivando a necessária reação do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à 
sociedade configura ato ilícito, por exercício abusivo do direito[...]. (Enunciado da 1ª 
Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho, 2007) 

Por ser um fenômeno consideravelmente novo o conceito de dumping social 
ainda está sendo delimitado pela doutrina e jurisprudência. Entretanto, até o 
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momento convencionou-se que tal fenômeno se baseia nas práticas desleais de 
concorrência entre os mercados. 

Nas palavras do desembargador Antônio Fernando Guimarães: 

A teoria do Dumping Social teve origem no contexto de globalização da economia, com 
o consequente desmembramento das plantas industriais, como no caso da produção de 
tênis e bolas esportivas. Nesses conhecidos exemplos, constatou-se que as grandes 
indústrias desses materiais, transferiram a maior parte de sua produção para países 
asiáticos, em que a mão-de-obra é sabidamente barata, alijada de qualquer direito que 
regulamente as relações de trabalho. [TRT-3, Nona Turma, 01724-2008-063-03-00-2 
RO, Relator: Antônio Fernando Guimarães, Data da publicação: 24/06/2009]. 

Deste modo, o dumping social surge como uma maneira encontrada pelos 
empresários para obter mais lucro, e alcançar novos mercados, e para isso 
descumprem as regras básicas que estabelecem os direitos trabalhistas, 
principalmente em países subdesenvolvidos, pois muitas vezes os próprios países 
propiciam a entrada destas empresas, por meio de imunidades fiscais e 
flexibilização de suas leis trabalhistas. 

Neste sentido leciona Paulo Mont´Alverne Frota: 

Como o dumping comercial, o dumping social também é uma prática concorrencial 
desleal, porém caracterizada pelo fato de o empresário se utilizar, deliberada e 
repetidamente, do atentado à legislação trabalhista e, por conseguinte, da sonegação de 
direitos sociais, como fórmula de baratear seus custos, de modo a poder oferecer seu 
ou seu serviço com preço inferior ao do concorrente, levando este ao prejuízo ou até 
mesmo falência. (FROTA, Paulo Mont´Alvenere, Dumping e a atuação do juiz do trabalho 
no combate à concorrência empresarial desleal. p.206, Revista LTr. Vol. 78, Nº 02, 
2014). 

Assim sendo, o dumping no âmbito do direito do trabalho representa uma 
grave violação a dignidade humana do trabalhador, que ao ter seus direitos 
trabalhistas flexibilizados perdem condições mínimas de trabalhar dignidade. 

Com isso, evidencia-se que o dumping social apresenta iguais consequências 
danosas no âmbito social, uma vez que sujeita os indivíduos a condições de 
indignidade, em países que, normalmente, possuem condições de vidas muito 
baixas, de modo a precarizar ainda mais tal situação do trabalhador. 

Neste sentido, é mister ressalta que a aplicação de uma sanção a determinada 
empresa em decorrência do instituto do dumping social, ocorre, somente, quando 
há uma prática reiterada do descumprimento das leis trabalhistas pela empresa, 
como declara o acórdão do TST: 

A prática do dumping social caracteriza-se pela prática de concorrência desleal, 
podendo causar prejuízos de ordem patrimonial ou imaterial à coletividade como um 
todo. No campo laboral, dumping social caracteriza-se pela ocorrência de transgressão 
deliberada, consciente e reiterada dos direitos dos trabalhadores provocando danos 
não só aos interesses individuais, como também aos interesses metaindividuais, ou isto 
é, aqueles pertencentes a toda sociedade, pois tais práticas visam favorecer as empresas 
que delas laçam mão, em acintoso desrespeito à ordem jurídica trabalhista, afrontando 
os princípios da livre concorrência e da busca do pleno emprego, em detrimento das 

empresas cumpridoras da lei.(Recurso de Revista nº TST-RR-1646-
67.2010.5.18.0002, apud. FROTA, 2014). 

Entretanto, aplicação do instituto do dumping social ainda não é plenamente 
efetivo, isto porque, diferentemente do dumping comercial não apresenta uma 
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legislação própria e delimitada a respeito do tema, de modo que pode ser 
considerada uma sentença extra petita. Neste sentido há um entendimento do TST. 

[...] 

Ainda que tenha por finalidade reprimir práticas abusivas do empregador, com 
fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do 
trabalho e da justiça social, impróprio é o deferimento, de ofício, da indenização por 
dumping social, seja por não encontrar previsão na legislação processual, seja por 
afrontar os artigos 128 e 460 do CPC e, ainda, por impedir que a empresa exerça o seu 
direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, consagrado pelo art. 5º, LIV 
e LV. Recurso de revista conhecido e provido. (TST, sexta turma, TST-RR-1032-
98.2012.5.15.0156. Ministro Relator: ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA, Data da publicação: 
9 de abril de 2014.). 

Todavia, devido aos graves danos individuais e sociais gerados a partir da 
prática do dumping social, compreende-se que mesmo diante do perigo da 
intervenção do judiciário em situações sem amparo legal e sentenças extra petita, a 
aplicação de tal instituto é de suma importância para resguardar o trabalhador e a 
sociedade, e assim inibir que as empresas cometam tai infrações reiteradamente. 

 

2. Uber  

Inicialmente, é necessário esclarecer que o presente tema tem como fonte um 
website disponibilizado pela assessoria da empresa UBER, em uma tentativa de 
entrevista. 

Ante as grandes inovações tecnológicas, principalmente a crescente expansão 
da internet, a empresa UBER fundada em 2010 surge como uma maneira de 
corresponder às novas necessidades do mercado de transporte. 

Dito isso, a UBER é uma empresa norteamericana fundada em 2010, a surgiu a 
partir dos sócios GarettCamp e TravisKalanick, que durante uma viagem para a 
França tiveram grande dificuldade de se locomoverem dentro da cidade, tanto por 
meio do transporte público, taxi e até mesmo com motoristas particulares, tiveram 
então a idéia de criar um meio de facilitar a locomoção de pessoas conectando 
motoristas e passageiros. 

A ideia foi desenvolvida apenas um ano após a ideia inicial, na cidade de São 
Francisco, Estado Unidos da América, de modo que através de um aplicativo as 
pessoas poderiam contatar um motorista particular, tornando o acesso ao mesmo 
muito mais prático e cômodo. 

Deste modo, a ideia era por meio de aplicativo de um smartphone as pessoas 
poderiam solicitar os serviços de um motorista particular, contendo informações 
acerca do automóvel, e do motorista, que estará sujeito a uma análise prévia de 
cadastro, incluindo avaliação de antecedentes criminais.  

Inicialmente a ideia era oferecer, exclusivamente, serviços de alto padrão, ou 
seja, apenas carros de luxo seriam disponibilizados para os serviços. Com o tempo, 
a empresa disponibilizou outras categorias, que permitiam outros carros mais 
simples também disponibilizasse seus serviços através do aplicativo.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10727911/artigo-128-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10691412/artigo-460-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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No Brasil, a empresa iniciou seus serviços em 2014, oferecendo o serviço de 
UBER UberBLACK, uberX e uberPOOL, no Rio de Janeiro, e depois se expandiu São 
Paulo e demais cidades brasileiras. A chegada da empresa no Brasil não se 
diferenciou dos demais países, uma vez que gera, sempre, muitas manifestações, 
principalmente dos taxistas e de prefeituras, de insatisfação, o que contrasta, com as 
manifestações da população consumerista que, normalmente, se manifesta 
favoravelmente ao desenvolvimento do aplicativo nas cidades. 

 

2.1 O aplicativo 

A empresa UBER funciona através de um aplicativo, o qual irá conectar de 
acordo com a localização de uma pessoa, localização esta que é feita por meio do 
GPS, o motorista cadastrado mais próximo. 

Para utilizar o aplicativo, é necessário, após o cadastramento do usuário, 
informar a localização em que a pessoa se encontra e o destino pretendido, tais 
informações baseiam-se no GPS, ao confirmar essas informações o aplicativo faz 
uma busca dos motoristas mais próximos, previamente cadastrados, mostrando sua 
localização e tempo aproximado de distância.  

Ao motorista mais próximo é enviado um chamado, ao aceitar o chamado é 
possível que ambos visualizem as informações um do outro, sendo que o passageiro 
pode acompanhar, inclusive, a trajetória do veículo até a chegada ao local de partida. 

O pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito, débito ou picpay, a 
serem informados quando o usuário realiza o cadastro pessoal, ou em dinheiro, ao 
final da corrida.  

É feito previamente, no momento da solicitação da corrida, uma estimativa do 
valor do trecho a ser percorrido, uma vez que o calcula é realizado com base na 
quilometragem da distância, contudo este valor pode variar até a chegada ao destino 
pretendido pelo passageiro. 

A taxa cobrada pela empresa varia de acordo com o serviço prestado, 
UberBLACK, uberX e uberPOOL, a empresa adotou também o denominado preço 
dinâmico, ou seja, o valor do trecho pode variar de acordo com a demanda de oferta 
e procura do momento e local, de modo que quando há uma procura maior do que a 
disponibilidade de veículos o valor do trecho sofre um aumento. 

Os valores cobrados variam de acordo com o serviço solicitado e a cidade, o 
preço final da viagem será baseado na soma do valor inicial + o valor por km + o 
valor por minuto do trajeto, a empresa UBER não cobra bandeira dois como os 
taxistas, contudo, há os preços dinâmicos que variam de acordo com a oferta e 
procura. 

Qualquer pessoa pode ser motorista UBER, é exigido apenas um cadastro 
prévio que está sujeito à análise, e que possua um carro próprio, não são exigidos 
modelos especiais de carro, exceto quando o motorista pretender se cadastrar como 
UBERblack, o qual exige-se um carro modelo sedã de luxo, com bancos de couro, ar 
condicionado e quatro portas. Para as demais categorias, UberX, UberPOOL e 
UberSELECT, exige-se apenas que os carros possuam carros com ar-condicionado e 
quatro portas. 
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O motorista poderá deixar o aplicativo desligado, e ativá-lo, apenas, quando 
estiver disponível para receber o chamado de viagens, que terá 10 segundos para 
aceitas a chamado, ou este será transferido para outro motorista mais próximo. as 
informações e localização do usuário poderá ser visualizada pelo motorista, apenas, 
após aceitar a solicitação. 

Ao chegar ao destino final, o motorista irá finalizar a viagem e o aplicativo irá 
calcular automaticamente o valor a ser pago ou debitado pelo passageiro. O 
motorista fica sujeito à classificação de qualidade da corrida, a avaliação será 
realizada no final da viagem pelo passageiro. 

Segundo a empresa, não possuem nenhuma relação trabalhista, mas sim de 
parceria com os motoristas, assim, o motorista parceiro da versão Black fica com 
80% do valor cobrado e a empresa com 20%, na opção UberX é 75% e 25%. 

Significa que, diferentemente dos proprietários de taxi, no sistema UBER existe 
uma conta criada pelo proprietário do veículo com a UBER, a qual é, 
necessariamente, pessoal e intransferível, motivo pelo qual o proprietário não 
poderá contratar os serviços de um “motorista defensor”, como ocorre com os 
taxistas. 

 

3. Uber e motorista de táxi  

Ao lançar o aplicativo de caronas compartilhadas a empresa UBER gerou 
inúmeras controvérsias e polêmicas, no Brasil e no mundo, em torno da sua 
funcionalidade, principalmente entre os motoristas de taxi, e pelos governos 
municipais. 

A principal causa do conflito entre essas duas categorias está baseada nas 
alegações dos taxistas que o aplicativo UBER seria uma forma de prática de dumping 
social, por não haver uma legislação especifica que regulamente a atividade do UBER 
os taxistas se sentem prejudicados. 

Isto porque, a profissão dos taxistas é compreendida como uma atividade e 
interesse social e por isso depende da autorização prévia do poder executivo, tal 
atividade é regulada pela lei 12.468/2011, que exige uma série de requisitos a serem 
cumpridos pelo proprietário do veículo, inclusive uma taxa de serviço de interesse 
social. 

É importante ressaltar que são cada vez mais graves os conflitos gerados entre 
as duas categorias, uma vez que gera entre eles desde atos de manifestação á 
agressões físicas e verbais, sendo registrados inclusive casos de morte em 
decorrência das disputas entre eles. 

Desde antes de seu lançamento no Brasil, e no mundo, a empresa UBER já 
gerava diversas manifestações contrarias a sua atuação, contudo, com a sua chegada 
tais manifestações tornaram-se cada vez mais constantes e intensas. 

Assim sendo, não se pode deixar de mencionar que os conflitos entre essas 
duas categorias estão se tornando cada vez mais graves, isto porque são registrados 
desde manifestações pacificas à agressões verbais e físicas, há, inclusive, registro de 
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casos de homicídio de motoristas de UBER sob investigação policial com possível 
relação de motoristas de taxi. 

Como demonstra a notícia veicula pela website de notícia G1 “Taxista é preso 
após confusão com motorista da Uber.”.3 

Assim, torna-se evidente a delicada situação dos motoristas de UBER e táxi que 
prontos a se enfrentarem a qualquer momento, inclusive com uso da violência física, 
voltando ao estado de barbárie para a solução dos conflitos, o que é repugnante em 
um Estado Democrático de Direito. 

Dito isso, por ser uma atividade de interesse público é expressamente regulada 
de forma geral pela Lei 12.468/2011, estabelecendo os requisitos a serem 
cumpridos pelas pessoas que se interessam pela profissão. 

Art. 3o  A atividade profissional de que trata o art. 1o somente será exercida por 
profissional que atenda integralmente aos requisitos e às condições abaixo 
estabelecidos:  

I - Habilitação para conduzir veículo automotor, em uma das categorias B, C, D ou E, 
assim definidas no art. 143 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997;  

II - Curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e 
elétrica básica de veículos, promovido por entidade reconhecida pelo respectivo órgão 
autorizatário;  

III - Veículo com as características exigidas pela autoridade de trânsito;  

IV - Certificação específica para exercer a profissão, emitida pelo órgão competente da 
localidade da prestação do serviço;  

V - Inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ainda 
que exerça a profissão na condição de taxista autônomo, taxista auxiliar de condutor 
autônomo ou taxista locatário; e  

VI - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, para o profissional taxista 
empregado.  

Percebe-se, segundo o inciso IV, artigo terceiro desta lei, caberá ao Poder 
Público Municipal expedir a concessão e fiscalização, realizada por meio de licitação, 
para o exercício da profissão. Assim, a atuação na profissão exige uma licença, a qual 
é concedida pelo poder público de cada município, devido à grande demanda de 
interessados na concessão da licença, esta possui um valor elevado em muitas 
cidades, em algumas chegam a trezentos mil reais, segundo a website do SEBRAE. 

Tendo em vista o alto custo das licenças, muitas pessoas não possuem 
condições de arcar com o valor, há a possibilidade do interessado procurar uma 
frota de táxi para atuar, de modo que atuará como um “motorista defensor”, ou seja, 
uma empresa de táxi disponibiliza um dos seus carros licenciados para um 
motorista trabalhar, cobrando desse uma taxa diária, semanal ou mensal. 

Assim, forma-se um verdadeiro mercado de exploração dos motoristas 
defensores, uma vez que, os donos de frotas e as empresas de táxi a cobram diárias 
absurdas, as quais chegam custar de cerca de cento e oitenta reais, tornando 

 

3 G1 PARANÁ. Paraná: Globo.com. 11 de janeiro de 2017. Taxista é preso após confusão com 
motorista da Uber. Acesso em: 30 de abril de 2017. Dísponivel em: 
<http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2017/01/taxista-e-preso-apos-confusao-com-motorista-
da-uber-assista-ao-video.html.> 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art143
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2017/01/taxista-e-preso-apos-confusao-com-motorista-da-uber-assista-ao-video.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2017/01/taxista-e-preso-apos-confusao-com-motorista-da-uber-assista-ao-video.html


Caroline Souza Cruz de Sena  
Marcelo Fernando Quiroga Obregón 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  10 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

necessário que o motorista trabalhe de quinze a vinte horas diárias para suprir as 
os gastos básicos com alimentação, combustível, e a taxa cobrada pelos donos da 
frota, como declara um ex-taxista em entrevista a Revista VEJA, em 22 de fevereiro 
de 2016. 

Dito isso, devido ao alto custo da concessão das licenças, estas acabam 
restringindo o acesso a poucos donos de frotas particulares, de modo que os 
motoristas se tornam meros prestadores de serviços autônomos, sem direito a 
férias, décimo terceiro salário, como declara o advogado José Cavalcanti Filho, no 
jornal O Globo. 

 

4. Uber e dumping  

Os taxistas, principalmente, alegam que devido à falta de regulamentação da 
atividade desenvolvida pelo UBER, há prática do dumping, uma vez que há a 
possibilidade de uma diferença de preço consierável pelos serviços prestados por 
cada um, e a atividade exercida é identica. 

Em razão disso, muito se discutiu, seja em ambito nacional ou municipal a 
restrição da atividade realizada pelo UBER, como aconteceu e.m São Paulo, onde o 
governo municipal propõe a regulamentação da atividade, 4todavia, tal proposta foi 
rechaçada pelo poder judiciário.  

Tais discussões cessaram quando foi aprovada a Lei 13.640 pelo Congresso 
Nacional, a qual regulamenta a atividade de transporte remunerado privado 
individual de passageiros. 

Para fazer uma análise mais profunda acerca do tema é preciso relembrar das 
disposições da Constituição Federal do Brasi, que estabelece a liberdade de 
concorrência e a livre iniciativa, vejamos o artigo 170, parágrafo único: 

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;[...] (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

Nota-se que o constituinte se preocupou em assegurar tanto a liberdade de 
iniciativa e de concorrência, dois institutos que merecem ser diferenciados, nas 
palavras de Scaff: 

Liberdade de iniciativa econômica decorre de um primado de liberdade, que permite a 
todo agente econômico, público ou privado, pessoa física ou jurídica, exercer 
livremente, nos termos das leis, atividade econômica em sentido amplo. Parte de um 
conceito de liberdade de exercício da profissão, para trabalhadores, e da liberdade do 
exercício de uma atividade econômica, para empresas. 

 

4 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/02/justica-proibe-prefeitura-de-sp-de-impedir-
trabalho-do-uber.html 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/02/justica-proibe-prefeitura-de-sp-de-impedir-trabalho-do-uber.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/02/justica-proibe-prefeitura-de-sp-de-impedir-trabalho-do-uber.html
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Já a livre-concorrência funda-se primordialmente na isonomia, e não na liberdade (a 
qual, embora não esteja afastada, não é primordial). Busca-se criar as condições para 
que se realize um sistema de concorrência perfeita [...]. A livre-concorrência repudia os 
monopólios, pois eles são sua antítese, sua negação. Cabe ao Estado criar condições para 
que haja livre concorrência, não apenas com sua inação (exercício da liberdade), mas 
com ações concretas, reprimindo o abuso do poder econômico que vise à dominação 
dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (SCAFF, 
2006, p. 110-111). 

Sendo assim, as problemáticas do UBER devem ser abordadas sempre levando 
em consideração estes dois princípios constitucionais, sob pena de violação de um 
dos princípios basilares da Constituição, dado que um garante, basicamente, a 
liberdade de exercer qualquer profissão, desde que não seja ilegal, e o outro 
estabelece que as profissões para serem exercidas precisa haver igualdade de 
concorrência entre os atores do mercado. 

Importante ressaltar, ainda, que é papel do Estado a regulamentação de 
profissões e atividades para que estejam todos em igualdade de concorrer, mas 
sempre com cautela para que não ferir o direito de cada um iniciar um novo negócio. 

Compreendem que esta disposição constitucional se aplica aos motoristas de 
UBER, pois ambos prestam o mesmo tipo de serviço, sendo que a atividade dos 
taxistas é anterior à UBER, e essa possui uma legislação especifica para 
regulamentá-la. 

Isso porque, o constituinte estabeleceu como valor fundamental da República 
a liberdade dos cidadãos poderem escolher a sua atividade laboral, bem como o 
princípio da livre iniciativa, a fim de assegurar um mercado competitivo. 

Em razão disso, o Estado dever estimular a livre iniciativa entre os mercados 
uma vez que este contribui para o melhoramento da qualidade dos produtos e 
serviços prestados pelas empresas e prestadores de serviço, o que favorece o 
consumidor, ao qual é garantido o dever de ser assegurado pelo Estado, pela 
Constituição. 

Com isso, a livre iniciativa é um valor basilar do capitalismo, modelo 
econômico no qual se baseia o Estado brasileiro, de modo que a limitação da 
atividade de UBER a representa uma grave afronta a um valor Constitucional, 
demonstrando assim a inconstitucionalidade desta lei. 

Os defensores da ilegalidade da atividade desenvolvida pelo UBER justificam 
seu posicionamento alegando que a atividade de transporte individual de 
passageiros é privativa das taxistas, nos termos da Lei 12.648 de 2011. 

Art. 2o É atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo automotor, 
próprio ou de terceiros, para o transporte público individual remunerado de 
passageiros, cuja capacidade será de, no máximo, 7 (sete) passageiros. (LEI 12.368 DE 
2011). 

Devido a tal identidade, defendem que para uma atuação regular dos 
motoristas de UBER, estes deveriam atender a todos os previstos no artigo 3º da Lei 
12.468/11, para o legal exercício de atividade: 

Art. 3o A atividade profissional de que trata o art. 1o somente será exercida por 
profissional que atenda integralmente aos requisitos e às condições abaixo 
estabelecidos: 
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I - Habilitação para conduzir veículo automotor, em uma das categorias B, C, D ou E, 
assim definidas no art. 143 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997; 

II - Curso de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e 
elétrica básica de veículos, promovido por entidade reconhecida pelo respectivo órgão 
autorizatário;  

III - Veículo com as características exigidas pela autoridade de trânsito; 

IV - Certificação específica para exercer a profissão, emitida pelo órgão competente da 
localidade da prestação do serviço; 

V - Inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ainda 
que exerça a profissão na condição de taxista autônomo, taxista auxiliar de condutor 
autônomo ou taxista locatário; e  

VI - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, para o profissional taxista 
empregado.  

Dito isso, por considerarem a identidade nas atividades exercidas entre essas 
duas categorias, declaram aqueles que alegam a ilegalidade da atividade 
desenvolvida pelo UBER que há uma clara vantagem que favorece estes, uma vez 
que o UBER realiza a atividade de transporte público individual, mas não estão 
obrigados a atender as exigências legais da profissão. 

O inciso IV é um dos principais pontos que demonstram a colocação da 
vantagem dos motoristas de UBER em relação aos taxistas, uma vez que a aquisição 
de tais licenças possui um custo elevado, especialmente em capitais, em São Paulo o 
valor chega a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).5 

Assim, em uma análise preliminar seria possível afirmar que a empresa UBER 
apresenta uma considerável vantagem para o exercício de suas atividades em 
relação aos taxistas. 

Entretanto, é preciso levar em consideração algumas outras questões acerca 
do tema. Isso porque, ainda que os motoristas de aplicativo UBER não necessitem 
ter o dispêndio econômico para aquisição de licenças, também, são obrigados a 
pagar impostos e taxas que os taxistas são isentos. 

Isso porque, os motoristas de táxi possuem isenção de ICMS na compra de 
carros, IOS, IPVA, IOF, ISS, enquanto os motoristas de aplicativo, necessariamente, 
devem recolher IPI, ICMS, IPVA, COFINS, PIS, bem como a taxa de licenciamento de 
DPVAT, IRPF e previdência social..6 

Sendo assim, é possível notar que ambas as categorias possuem vantagens e 
desvantagens que permitem uma concorrência me pé de igualdade entre entres, 
pois a isenção de taxas de uma é compensada com a necessidade de recolhimento 
de diversos imposta de outra, gerando ainda receita de arrecadação para o Estado. 

Cabe ressaltar, ainda, segundo a empresa UBER, em relação a ilegalidade da 
atividade por não atender os requisitos da Lei 12.468/11, diferentemente dos 

 

5 https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/prefeitura-de-sp-autoriza-taxistas-a-devolverem-alvara-
de-taxi-preto-e-perdoa-divida.ghtml 

6 LEAL, Bruno. TANCREDO, Thiago. Uber e Direito Tributário: uma análise tributária desta nova 
tecnologia, pag. 425. Disponível em < 
https://www.indexlaw.org/index.php/direitotributario/article/view/1055/pdf> 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art143
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/prefeitura-de-sp-autoriza-taxistas-a-devolverem-alvara-de-taxi-preto-e-perdoa-divida.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/prefeitura-de-sp-autoriza-taxistas-a-devolverem-alvara-de-taxi-preto-e-perdoa-divida.ghtml
https://www.indexlaw.org/index.php/direitotributario/article/view/1055/pdf
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motoristas de táxi, seus motoristas não realizam transporte público individual, mas, 
sim, transporte privado individual, isto porque, para a utilização dos serviços 
prestados pela UBER é necessário o cadastro prévio dos seus usuários.  

Em razão disso, defendem que a atividade laboral dos motoristas de UBER não 
deve ser regulada pela Lei 12.468/2011, assim, não é preciso atender os mesmos 
requisitos que os taxistas para o seu funcionamento. 

Portanto, não é possível alegar que o funcionamento do UBER é ilegal uma vez 
que, como afirma em sua página de website, atende todas as disposições legais do 
Plano Nacional de Mobilidade Urbana, sendo necessário apenas que o poder 
executivo municipal regulamente, levando em consideração as peculiaridades da 
atividade. 

Neste sentido, não há que se falar em concorrência desleal, visto que as 
atividades exercidas pelas categorias aqui tratadas são distintas, a UBER declara ser 
empresa de tecnologia, que desenvolveu um sistema de que conecta seus motoristas 
parceiros aos usuários que necessitam realizar viagens, diferentemente dos 
motoristas de taxi, que realizam um serviço de transporte. 

Em meio a esta discussão é preciso ter em vista que o consumidor, também, é 
sujeito interessado nesta discussão, dado que antes do lançamento do aplicativo 
UBER, encontrava-se sem opção de escolha em relação aos serviços prestados pelos 
taxistas, quem exerciam o monopólio da atividade de transporte privado. 

Antes da UBER lançar os seus serviços de tecnologia os consumidores ficavam 
a mercê dos serviços dos taxistas, isto porque, estes estipulavam os valores elevados 
e um trabalho de baixa qualidade, se comparado com os serviços prestados pelos 
motoristas de UBER. 

Assim, não restam dúvidas quanto a existência de uma relação de consumo 
estabelecida entre os motoristas de UBER e seus usuários, tal como a relação entre 
os motoristas de taxi e os seus passageiros, isto porque, há um indivíduo ou empresa 
que presta um serviço, e o usuário, que neste caso é o consumidor. 

Como estabelece o Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
serviço como destinatário final. 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Dito isso, não se pode ignorar os benefícios gerados pelo UBER aos 
consumidores, que inicialmente, eram limitados ao poder de escolha apenas aos 
taxistas que exerciam o monopólio deste serviço. Assim, a chegada do UBER no 
Brasil é um claro estímulo e livre concorrência entre estes mercados, o que é 
estimulado e assegurado pela Constituição Brasileira. 
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Isto posto, faz-se necessário encarar que no contexto atual a empresa UBER se 
apresenta como uma opção fundamental aos consumidores para que os mesmos 
possam exercer seu poder de escolha entre os serviços que pretende contratar. 

Os evidentes benefícios trazidos pela empresa UBER no mercado consumidor 
se sobrepõem aos malefícios, dado que estimula a melhora de atendimento ao 
cliente, tecnologia nos serviços oferecidos, bem como os preços, sem que haja, 
conforme esclarecido anteriormente, uma desigualdade de concorrência de 
mercado. 

Desse modo, não há que se falar em prática de dumping nas atividades 
desenvolvidas, dado que a chegada da UBER no mercado nacional não gerou a 
extinção dos serviços dos taxistas, mas sim estimulou a melhora destes que 
possuiam o monopólio do mercado interno. 

 

4.1 Uber e dumping social 

A UBER é uma empresa muito nova, assim, seu lançamento provocou diversas 
mudanças e inovações que ainda estão e precisam ser analisados pela doutrina 
nacional, portanto, não há até o momento uma doutrina pacífica neste assunto. 

Entretanto, já foram registradas algumas manifestações doutrinarias a 
respeito das inovações trazidas pela empresa Uber. 

A UBER tem sido constantemente acusada da prática de dumping social, isto 
porque, a principal causa do baixo custo do serviço oferecido por esta empresa está 
pautada, principalmente, no fato de que reduzem ao máximo os direitos trabalhistas 
de seus motoristas, tais como, horas extras, adicional noturno, adicional de 
insalubridade, entre outros, tornado possível uma maximização dos seus lucros. 

Contudo, a empresa afirma que tal acusação é infundada visto que não 
estabelece com nenhum motorista uma relação trabalhista, o que há, na verdade, 
entre a empresa e os motoristas é uma relação de parceria, uma vez que, apenas 
conecta os motoristas aos usuários do aplicativo que precisam fazer viagens. 

Neste sentido, é necessário analisar inicialmente à luz do direito do trabalho a 
possível existência ou não do vínculo trabalhista entre a empresa UBER e os 
motoristas. 

Os artigos segundo e terceiro da Consolidação das Leis Trabalhistas estabelece 
os requisitos necessários que precisam ser preenchidos, para que seja reconhecida 
a existência ou não da relação trabalho. 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os 
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

Art. 3º - Considera-se empregada toda pessoa física que prestar serviços de natureza 
não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

Assim, a partir destas disposições legais da CLT conclui-se que, há relação 
trabalhista quando, houver concomitantemente, os quatro requisitos, sendo eles 
pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, e por fim, subordinação. 
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Segundo Mauricio Godinho Delgado, compreende-se por pessoalidade a 
característica inerente exclusivamente ao contratado, assim é estabelecida a 
necessidade de o serviço ser prestado por uma pessoa física, e necessariamente, 
estar presente o caráter pessoal da prestação do serviço, ou seja, o contrato é 
realizado baseado nas características individuais do contratado. 

A não eventualidade pode ser definida como a necessidade de o trabalho 
prestado não ser realizado em caráter contínuo pelo empregado, como declara 
Mauricio Godinho Delgado: 

Nesse sentido, para que haja relação empregatícia é necessário que o trabalho prestado 
tenha caráter de permanência (ainda que por um curto período determinado), não se 
qualificando como trabalho esporádico. (GODINHO, 2016, p.303) 

Assim, a não eventualidade é caracterizada pela permanência do serviço 
prestado pelo empregado. 

A onerosidade, segundo Godinho deve ser observada sob o ponto de vista, 
necessariamente, do empregado, e possui dois planos de análise, o plano objetivo e 
o plano subjetivo. 

No plano objetivo, a onerosidade manifesta-se pelo pagamento, pelo empregador, de 
parcelas dirigidas a remunerar o empregado com função do contrato empregatício 
pactuado. Tais parcelas formam o complexo salarial (José Martins Catharino), 
constituído de distintas verbas marcadas pela mesma natureza jurídica. 

[...] 

No plano subjetivo, a onerosidade manifesta-se pela intenção contraprestativa, pela 
intenção econômica (intenção onerosa, pois) conferida pelas partes – em especial pelo 
prestador de serviço- ao fato da prestação de trabalho. Existirá o elemento fático-
jurídico da onerosidade no vínculo firmado entre as partes caso a prestação de serviço 
tenha sido pactuada, pelo trabalhador, com o intuito contraprestativo trabalhista, com 
o intuito essencial de auferir ganho econômico pelo trabalhado ofertado. A prestação 
ter-se-ia feito visando à formação de um vínculo empregatício entre as partes, com 
conseqüências econômicas favoráveis ao prestador oriundas das normas jurídicas 
trabalhistas incidentes. (GODINHO, 2016, p. 307-308). 

Dito isso, a onerosidade é compreendida como o dispêndio da força de 
trabalho, necessariamente, do empregado em favor do empregador em troca de uma 
remuneração. 

E, por fim, a subordinação jurídica, a qual mesmo havendo a necessidade da 
presença de todos os demais requisitos citados anteriormente este é o mais 
importante na caracterização da relação de trabalho. Assim, Amauri Mascaro 
Nascimento define a subordinação: 

Consiste, assim, na situação jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o 
empregado compromete-se a acolher o poder de direção empresarial no modo de 
realização de sua prestação de serviços. Traduz-se, em suma, na “situação em que se 
encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia de sua 
vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade 
que desempenhará”. (NASCIMENTO, apud GODINHO, 2016, p.311). 

Assim, a subordinação é compreendida como a submissão do prestador do 
serviço em relação ao empregador na forma que irá realizar o serviço. 

Dito isso, há uma grande controvérsia em relação à existência ou não do 
vínculo trabalhista entre a empresa UBER e os motoristas, o que se evidencia com 
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as sentenças divergentes na justiça trabalhista, como a proferida pela 37ª Vara do 
Trabalho de Belo Horizonte7, a qual decidiu que não há vínculo trabalhista entre esta 
empresa e os motoristas.  

Em contrapartida, a 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte decidiu em favor 
do motorista, ou seja, existência do vínculo trabalhista.8 

Para chegar nesta decisão o juiz da 33ª Vara da Justiça do Trabalho fez um 
percurso de toda a evolução da história do trabalho, desde o modo de produção 
fordista ao toyotista, e assim, defendeu que o que está ocorrendo atualmente é uma 
“uberização” das relações de trabalho, ou seja, evolução das relações de trabalho 
inerente ao capitalismo.  

Assim, para o magistrado estavam preenchidos todos os requisitos para o 
reconhecimento do vínculo trabalhista. 

Isto porque, há pessoalidade uma vez que a UBER exige um cadastro prévio, 
assim como uma série de documentos a serem examinados pela empresa, de modo 
que, em seu website a empresa afirma que o cadastro do motorista é individual e 
intransferível, o que caracteriza a pessoalidade. 

Há onerosidade na relação, uma vez que, toda a parte de remuneração e 
política de pagamento era realizada pela empresa UBER, desde o arbitramento do 
valor a ser pago pelo usuário, ao recebimento e retenção dos valores recebidos, que 
são repassados para os motoristas semanalmente, após retirarem suas 
porcentagens. 

Quanto a não eventualidade, está é percebida através possível sanção que o 
motorista sofre, caso fique mais de um mês sem realizar uma viagem através do 
aplicativo, que poderá ser desligado da plataforma. 

Quanto à subordinação, ponto de divergência entre os magistrados, este 
compreendeu que há subordinação, visto que, o motorista está sujeito a sanções pela 
empresa caso praticasse atos que considerados inapropriados, além de que passa 
por orientações de como tratar os clientes. 

Em contrapartida, a 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte não compreendeu 
da mesma forma em sua decisão, isto porque, para este magistrado não havia o 
preenchimento de todos os requisitos necessários para o reconhecimento da relação 
trabalhista entre a UBER e os motoristas. 

Assim, este magistrado declara que não há subordinação na relação 
estabelecida entre a UBER e os motoristas, uma vez que, o motorista possui 
autonomia na prestação deste serviço, compreende que as condições estabelecidas 
pela empresa ao empregador são “são meras exigências”, ou seja, são meras 
obrigações contratuais, as quais não podem ser confundidas com a subordinação 
jurídica exigida pelo artigo terceiro da CLT. 

 

7 Disponível em: https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-
institucionais/vt-de-bh-reconhece-vinculo-de-emprego-entre-uber-e-motorista-do-aplicativo 

8 Disponível em: https://portal.trt3.jus.br/noticias-institucionais/uber-e-motorista-que-teve-
vinculo-negado-fazem-acordo-no-trt-mg 

https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-institucionais/vt-de-bh-reconhece-vinculo-de-emprego-entre-uber-e-motorista-do-aplicativo
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-institucionais/vt-de-bh-reconhece-vinculo-de-emprego-entre-uber-e-motorista-do-aplicativo
https://portal.trt3.jus.br/noticias-institucionais/uber-e-motorista-que-teve-vinculo-negado-fazem-acordo-no-trt-mg
https://portal.trt3.jus.br/noticias-institucionais/uber-e-motorista-que-teve-vinculo-negado-fazem-acordo-no-trt-mg
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Assim, esta discussão é suma importância para declarar a existência ou não da 
exploração da mão-de-obra do trabalho dos motoristas, uma vez que o 
reconhecimento desta acarreta no pagamento do de todos os encargos trabalhistas 
aos motoristas, o que não ocorre atualmente. 

A quinta turma do TST, pelo voto do Ministro Breno Medeiros, decidiu que não 
há vínculo trabalhista entre a empresa UBER e o motoristas do aplicativo. Segundo 
o voto, as relações de trabalho têm sofrido imensas modificações, com a revolução 
tecnológica, de modo que a proteção ao trabalhador não deve se sobrepor a ponto 
de invalidar as formas de trabalho emergentes, pautadas em critérios menos rígidos 
e que permitem maior autonomia. 

O Tribunal Superior do Trabalho, portanto, reformou a decisão TRT da 
segunda região por entender que não está preenchido o requisito de subordinação 
na relação do motorista de aplicativo e a empresa UBER. 

Apesar de não ser uma decisão vinculante, é um marco uma vez que é a 
primeira vez que o Tribunal se manifesta acerca do tema e demonstra a tendência 
da Corte pelo não reconhecimento do vínculo. 

Sendo assim, dada a inexistência de vínculo trabalhista, não há que se falar em 
prática de dumping social, dado que este é um instituto iminentemente trabalhista, 
pois não há direitos trabalhistas suprimidas nesta relação. 

 

5. Direito comparado: regulamentação do Uber na união europeia 

Diferente do que muitos acreditam, o Brasil não é o único país em que as 
atividades desenvolvidas pela empresa UBER geraram controvérsias jurídicas. Um 
exemplo é Londres, local que a empresa teve sua licença para atuar cassada, mais de 
uma vez, pois foi considerado que não estavam respeitando as questões de 
segurança no aplicativo.9 

A Dinamarca é outro exemplo onde a própria UBER decidiu encerrar suas 
atividades, a empresa justificou tal decisão declarando que a regulamentação rígida 
serviços prestados pelo aplicativo tornou inviável a sua operação na região.10 

Tais medidas se deram em decorrência da decisão proferida pelo Tribunal de 
Justiça Europeu que considerou que as atividades desenvolvidas pela empresa são 
caracterizadas como serviço de transporte e não uma empresa de tecnologia como 
afirmam ser. 

Aqui é importante fazer um adendo para esclarecer o quão paradigmática esta 
decisão foi para todos os países-membros da União Europeia. 

 

9 O GLOBO. São Paulo: Organizações Globo. 21 de novembro de 2019. Uber perde licença para atuar 
em Londres. Acesso em 08/03/2020. Disponível em < 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/11/25/uber-perde-licenca-para-atuar-em-
londres.ghtml> 

10 O GLOBO. São Paulo: Organizações Globo. 28 de março de 2017. Uber vai encerrar serviços na 
Dinamarca após menos de 3 anos. Acesso em 08/03/2020. Disponível em < 
https://oglobo.globo.com/economia/uber-vai-encerrar-servicos-na-dinamarca-apos-menos-de-
tres-anos-21125632> 
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Isso porque, prevalece no sistema judiciário europeu a direito comunitário, 
segundo o qual vincula tanto as instituições privadas como os estados-membros e 
pessoas físicas e tem aplicabilidade imediata aos estados-membros. Compreende-
se, ainda, que a principal característica deste modelo de governo é a 
supranacionalidade11 

Sendo assim, o Tribunal de Justiça Europeu tem como função uniformizar os 
entendimentos jurídicos quando provocado, de modo que todos os estados-
membros se submetem as suas decisões. 

Superada tal premissa, decisão foi proferida em um processo ajuizado pela 
Elite Taxi, uma associação de taxistas da cidade de Barcelona/Espanha, no ano de 
2014, pleiteava a declaração de que as atividades exercidas pela Uber System Spain 
são práticas desleais de comércio e enganosas, bem como que fossem proibidos de 
continuar realizando suas atividades, os argumentos estão pautados na não 
exigência de licenças para os motoristas parceiros. 

A justiça local da Espanha entendeu que por se tratar de uma empresa 
internacional, Uber Technologies Inc., a demanda foi deveria ser decidida pelo 
Tribunal de Justiça Europeu. 

O Tribunal Europeu entendeu que antes de analisar se a empresa UBER 
realizou a prática de concorrência desleal era necessário verificar se deveria ser 
exigido da referida empresa as licenças de funcionamento que são requeridas para 
os taxistas, e para isso era preciso discutir se a atividade da empresa é de transporte 
ou provedor de serviços digitais, como declaram. 

O Tribunal entendeu que a UBER fornece um serviço essencialmente de 
transporte, pois a plataforma não se limita a conectar um passageiro a um motorista, 
mas, sim, uma conexão entre pessoas que querem se locomover mediante 
remuneração a motoristas, que usam seus próprios carros, e passageiros. 

Além disso, considerou, ainda, que as atividades do UBER exercem influência 
direta nas condições dos serviços prestados pelos motoristas, motivo pelos quais 
são indissociavelmente ligados aos serviços de transporte e por isso não podem ser 
considerados como serviço da sociedade de informação12.  

Com tal decisão, portanto, ficou estabelecido que os serviços prestados pela 
UBER nos países-membros devem ser regulados como atividades de transporte e 
não de tecnologia. 

 

11 NASCIMENTOE SILVA, Hildebrando Acciolly GE e COSELLA, Paulo Borba. Manuel de direito 
internacional Público. 24 Ed. São Paulo: Saraiva educação. 2019. 

12 Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Europeu dia em 20 de dezembro de 2017. Disponível 
em 
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d62d2e459f88564c
1292dd9ce276a2c0f1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNa3z0?text=&docid=198047&pageIndex=0&doc
lang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=403683> Acessado em 09 de junho de 2020 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d62d2e459f88564c1292dd9ce276a2c0f1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNa3z0?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=403683
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d62d2e459f88564c1292dd9ce276a2c0f1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNa3z0?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=403683
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d62d2e459f88564c1292dd9ce276a2c0f1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNa3z0?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=403683
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Em dezembro de 2019, O Tribunal da Alemanha baniu a UBER, tendo sido 
proibida de realizar suas atividades em todo o território alemão13. 

Na Alemanha a UBER trabalha apenas com carros de empresa de aluguel, e os 
motoristas licenciados dessas empresas, sendo assim, para que possam exercer suas 
atividades, somente motoristas licenciados podem trabalhar na plataforma14. 

O Tribunal, entretanto, compreendeu que a UBER fazia tal serviço de forma 
irregular, uma vez que a forma como ela trabalhava era uma forma de terceirização 
dos serviços. 

Outro ponto que foi levado em conta na decisão proferida pelo Tribunal é que 
a legislação determina que os carros devessem retornar para a garagem após a 
finalizar a corrida, o que também não acontecia. 

Na França a UBER também encontrou dificuldades para operar, pois em março 
de 2020 a Corte Francesa reconheceu que a natureza jurídica estabelecida entre a 
empresa UBER e os seus motoristas têm natureza trabalhista. 

A decisão possui como fundamento o fato de que, no momento em que o 
motorista se cadastra na plataforma ele está subordinado a empresa UBER, pois não 
possuem autonomia para estabelecer preços, tampouco clientela própria não sendo 
possível, em razão de isso ser considerado que exerce um trabalho autônomo.15 

Nota-se que as decisões proferidas pela União Europeia e seus membros 
contrariam totalmente os rumos que estão sendo dado para o aplicativo na 
legislação brasileira. 

Isso porque, como já mencionado nos tópicos anteriores o Tribunal Superior 
do Trabalho não reconhece a existência de vínculo trabalhista entre o UBER e os 
motoristas. 

Outra questão que se difere na regulamentação consiste no fato de que as 
legislações não exigem que seja regulamentado exatamente como os taxistas, 
requerendo todas as licenças que estes precisam para circular. 

 

 

 

13 O GLOBO. São Paulo. Organizações Globo. 19 de dezembro de 2019. Tribunal proíbe UBER de 
operar na Alemanha. Disponível em <https://oglobo.globo.com/economia/tribunal-proibe-uber-de-
operar-na-alemanha-1-24148285> Acesso em 09 de junho de 2020. 

 

14 GESLEY, Jenny. Legal challenges foi Uber in European Union and Germany. Library of Congress. 
14 de março de 2016. Disponível em < https://blogs.loc.gov/law/2016/03/legal-challenges-for-
uber-in-the-european-union-and-in-germany/> Acesso em 09 de junho de 2020. 

15 EXTRA DIGITAL. São Paulo: Organizações Globo. 03 de março de 2020. Suprema Corte Francesa 
reconhece relação trabalhista entre a Uber e um motorista. Disponível em 
<https://extra.globo.com/noticias/economia/suprema-corte-francesa-reconhece-relacao-
trabalhista-entre-uber-um-motorista-
24286319.html#:~:text=Suprema%20Corte%20Francesa%20reconhece%20rela%C3%A7%C3%A
3o%20trabalhista%20entre%20a%20Uber%20e%20um%20motorista,-
A%20decis%C3%A3o%20abre&text=A%20Suprema%20Corte%20da%20Fran%C3%A7a,empresa
%20de%20transporte%20por%20aplicativo.> Acesso em 09 de junho de 2020.  

https://oglobo.globo.com/economia/tribunal-proibe-uber-de-operar-na-alemanha-1-24148285
https://oglobo.globo.com/economia/tribunal-proibe-uber-de-operar-na-alemanha-1-24148285
https://blogs.loc.gov/law/2016/03/legal-challenges-for-uber-in-the-european-union-and-in-germany/
https://blogs.loc.gov/law/2016/03/legal-challenges-for-uber-in-the-european-union-and-in-germany/
https://extra.globo.com/noticias/economia/suprema-corte-francesa-reconhece-relacao-trabalhista-entre-uber-um-motorista-24286319.html#:~:text=Suprema%20Corte%20Francesa%20reconhece%20rela%C3%A7%C3%A3o%20trabalhista%20entre%20a%20Uber%20e%20um%20motorista,-A%20decis%C3%A3o%20abre&text=A%20Suprema%20Corte%20da%20Fran%C3%A7a,empresa%20de%20transporte%20por%20aplicativo.
https://extra.globo.com/noticias/economia/suprema-corte-francesa-reconhece-relacao-trabalhista-entre-uber-um-motorista-24286319.html#:~:text=Suprema%20Corte%20Francesa%20reconhece%20rela%C3%A7%C3%A3o%20trabalhista%20entre%20a%20Uber%20e%20um%20motorista,-A%20decis%C3%A3o%20abre&text=A%20Suprema%20Corte%20da%20Fran%C3%A7a,empresa%20de%20transporte%20por%20aplicativo.
https://extra.globo.com/noticias/economia/suprema-corte-francesa-reconhece-relacao-trabalhista-entre-uber-um-motorista-24286319.html#:~:text=Suprema%20Corte%20Francesa%20reconhece%20rela%C3%A7%C3%A3o%20trabalhista%20entre%20a%20Uber%20e%20um%20motorista,-A%20decis%C3%A3o%20abre&text=A%20Suprema%20Corte%20da%20Fran%C3%A7a,empresa%20de%20transporte%20por%20aplicativo.
https://extra.globo.com/noticias/economia/suprema-corte-francesa-reconhece-relacao-trabalhista-entre-uber-um-motorista-24286319.html#:~:text=Suprema%20Corte%20Francesa%20reconhece%20rela%C3%A7%C3%A3o%20trabalhista%20entre%20a%20Uber%20e%20um%20motorista,-A%20decis%C3%A3o%20abre&text=A%20Suprema%20Corte%20da%20Fran%C3%A7a,empresa%20de%20transporte%20por%20aplicativo.
https://extra.globo.com/noticias/economia/suprema-corte-francesa-reconhece-relacao-trabalhista-entre-uber-um-motorista-24286319.html#:~:text=Suprema%20Corte%20Francesa%20reconhece%20rela%C3%A7%C3%A3o%20trabalhista%20entre%20a%20Uber%20e%20um%20motorista,-A%20decis%C3%A3o%20abre&text=A%20Suprema%20Corte%20da%20Fran%C3%A7a,empresa%20de%20transporte%20por%20aplicativo.
https://extra.globo.com/noticias/economia/suprema-corte-francesa-reconhece-relacao-trabalhista-entre-uber-um-motorista-24286319.html#:~:text=Suprema%20Corte%20Francesa%20reconhece%20rela%C3%A7%C3%A3o%20trabalhista%20entre%20a%20Uber%20e%20um%20motorista,-A%20decis%C3%A3o%20abre&text=A%20Suprema%20Corte%20da%20Fran%C3%A7a,empresa%20de%20transporte%20por%20aplicativo.


Caroline Souza Cruz de Sena  
Marcelo Fernando Quiroga Obregón 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  20 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

6. Lei 13.640 de 2018 

O Congresso Nacional sancionou o projeto de Lei 5.587/2016, de autoria do 
senador Carlos Zarattini, dando origem Lei 13.640 que regula os serviços de 
transportes oferecidos através de plataformas digitais, por meio de modificações 
nas leis 12.587/2012 e 13.103/2015. 

Assim, a lei pretende passou a regular o serviço prestado pelo aplicativo UBER, 
uma vez que, complementa o Lei 12.587/2012 ao diferenciar a classe de motoristas 
de UBER, motoristas de transporte remunerado individual e aos motoristas de táxis 
que exercem o transporte público individual, ou seja, viagens solicitadas por 
passageiros previamente cadastrados. 

Sendo assim, esta pode ser considerada uma pequena vitória dos motoristas 
de aplicativo, uma vez que de acordo com a referida lei, não há que se falar em 
atividade ilegal do UBER.  

Em contrapartida, é preciso ter em mente que a lei determinou que a 
regulamentação desta atividade é, exclusivamente, competência municipal, assim 
como é com os taxistas, por meio do artigo 11-A acrescentado à Lei 12.587 de 2011, 
necessariamente, sujeitos a fiscalização. 

Para exercer qualquer tipo de serviço de transporte individual remunerado, 
seja ele através de plataformas digitais ou não, é preciso que atender diversas 
exigências, assim como os motoristas de táxi. 

Determina, portanto, que para exercer a atividade de serviço de transporte 
individual, aqueles motoristas que, I) cobrança de tributos municipais; II) aquisição 
de seguro contra acidentes pessoais a passageiros, APP, bem como DPVAT; III) 
contribuição ao Instituto de Previdência Privada, INSS; IV) certidão negativa de 
antecedentes criminais; V) carteira de motorista de categoria B ou superior; VI) os 
veículos deverão observar o requisito de idade máxima para ; VI) emitir certidão de 
registro e licenciamento. 

A inobservância das exigências acima irá caracterizar que o motorista esteja 
exercendo atividade de transporte ilegal. 

Nota-se que a legislação determina os requisitos mínimos que devem ser 
atendidos pelos governos municipais quando da regulamentação da atividade de 
UBER, não havendo, portanto, um limite de requistos. 

Todavia, é importante destacar que tal regulação deve ser feita nos moldes já 
estabelecidos pela Lei 13.640, ou seja, observando eficiência, a eficácia, a segurança 
e a efetividade na prestação do serviço. 

Mais que isso, é preciso que os governantes municipais tenham consciência 
que os requisitos a serem impostos não podem ser feitos ao ponto de inviabilizar o 
exercício da atividade exercida pela plataforma digital UBER. Isto porque, confrome 
já abordado nos capítulos anteriores seria uma grave violação aos princípios da livre 
iniciativa e livre concorrência. 

Como pode ser observado, a Lei em comento deu um leve respaldo de 
legalidade para a UBER, esclarecendo a legalidade da atividade com a introdução do 
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conceito transporte inidivual privido, mas não colocou fim na discussão, pois a 
regulamentação ainda será feita, também, em ambito municipal. 

 

Considerações finais 

Ante o exposto, é possível afirmar que o UBER é uma das maiores 
representações do resultado da necessidade de inovação diante avanços 
tecnológicos e da internet no âmbito comercial, que cada vez mais exige comodidade 
e rapidez.  

O mercado de transporte privado, principalmente, o brasileiro encontrava-se 
dominado pelos taxistas, que por exercerem o monopólio do transporte 
acomodaram-se e não fizeram o básico de um empreendedor, ou seja, inovar seu 
produto na medida do necessário e de acordo com as mudanças e necessidades da 
sociedade.  

Era preciso, de alguma maneira, estimular a concorrência no transporte 
privado, dominado pelos taxistas, o que foi feito de modo pioneiro pela empresa 
UBER.  

Assim, não se sustenta a ideia que a o serviço prestado pela empresa UBER 
consiste na pratica de dumping ou dumping social, mas, sim, num modelo inovador 
da prestação de um serviço, que por isso, ainda não apresenta uma previsão legal 
que o regulamenta, embora tal regulamentação seja extremamente necessária, até 
mesmo para garantir a segurança jurídica. 

Não se pode afirmar que os motoristas de UBER possume apenas benefícios e 
que por isso estariam em situação de vantagem em relação aos taxistas, uma vez que 
ambos possuem benefícios e ônus que acabam por equiparar a relação de 
concorrência entre as duas atividades. 

Assim sendo, a falta de regulamentação de uma atividade não deve ser 
pressuposta para considera-la ilegal, uma vez que, segundo o princípio da 
legalidade, previsto na Constituição Federal, se não há previsão legal que proíba, 
como é o caso da empresa UBER, pressupõe-se a permissibilidade do ato. 

Isto posto, compreende-se que é realmente necessária a regulamentação dos 
serviços prestados pela empresa UBER, contudo, é necessário que se faça sem que 
se limite ao ponto de extingui-lo como pretende e tem sido feito por muitos 
municípios. 

Portanto, ambos as classes motoristas de UBER e táxi possuem prerrogativas, 
cada um em seu ponto que lhes permitem atuar e obter benefícios, em decorrência 
do serviço prestado. 
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