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DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA

1. G. L. de S. F. impetrou mandado de segurança preventivo em 

face do S. M. de M. U. de P M. F., objetivando, em suma, que lhe seja 

assegurado o direto de exercer livremente a atividade de transporte privado de 

passageiros, por meio do aplicativo "Uber". Para tanto, sustentou que a despeito 

de, à luz da política nacional de mobilidade urbana, do princípio da livre iniciativa 

e da liberdade de concorrência, ter direito de explorar referida atividade, as 

autoridades coatoras estariam ameaçando o exercício de tal ofício com 

apreensão de veículos mediante alegação de ausência de autorização do órgão 

gestor, confundido o serviço de transporte privado com o de taxista (págs. 1-8).

Deferida a medida liminar (págs. 14-32), o Município de 

Florianópolis e o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana apresentaram 

informações (págs. 40-45). 

Após o parecer do Ministério Público (págs. 51-54), sobreveio a r. 

sentença que julgou procedente a pretensão (págs. 55-57).

Irresignado, o Município apelou, sustentando que embora o 

transporte individual de pessoas por meio do aplicativo "Uber" não seja ilegal, 

seu exercício está condicionado, nos termos do art. 12 da Lei Federal n. 

12.587/2012 e do art. 30, I, II e V da CRFB/88, à regulamentação por parte do 
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ente público municipal, de sorte que, inexistindo legislação específica no 

Município de Florianópolis, seu exercício, na localidade, deve ser considerado 

irregular (págs. 65-73).

Sem contrarrazões (pág. 80), os autos ascenderam a esta Corte, 

tendo a Procuradoria-Geral de Justiça opinado pelo conhecimento e 

desprovimento da apelação (págs. 88-95).

É o relatório.

2. Nos termos do art. 932, inciso IV, "a" e "b", e inciso VIII, do 

CPC/2015, incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário a "súmula do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio 

tribunal", bem como a "acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 

Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos", além de 

"exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

Por sua vez, o  art. 132, XV, do atual Regimento Interno deste 

Tribunal de Justiça dispõe que compete ao relator, por decisão monocrática 

"negar provimento a recurso nos casos previstos no inciso IV do art. 932 do 

Código de Processo Civil ou quando esteja em confronto com enunciado ou 

jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça;" 

Assim, tem-se a possibilidade de julgamento do presente apelo por 

decisão unipessoal, pois a matéria abordada nos autos possui posicionamento 

que restou recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal.

Cuida a apelação da possibilidade ou não de se exercer a atividade 

de transporte individual de passageiro por meio de aplicativos na capital do 

Estado de Santa Catarina.

Sustenta o apelante que o desempenho do ofício na localidade é 

indevido porque inexiste lei municipal que o regulamente.

Efetivamente, embora esteja em trâmite na Câmara Municipal de 

Florianópolis o Projeto de Lei Complementar n. 1680/2017 versando sobre a 

matéria, o Município ainda não conta com norma que a discipline. 
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Certo, entretanto, é que tal circunstância não configura óbice ao 

exercício da atividade.

Antes de se ater à questão de fundo propriamente dita, cumpre 

destacar que não se ignora a existência, nesta Corte, do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 12, processo paradigma n. 0313534- 

64.2016.8.24.0023/50000), que versa sobre a temática, mediante a fixação da  

seguinte tese: "possibilidade de prestação dos serviços de transporte individual 

privado por meio de aplicativos,de acordo com o que dispõe a Lei n. 12.587/12, 

até efetiva regulação do serviço pelo Município". 

Por ocasião, da admissão do referido Incidente, o relator, Des. 

Ricardo Roesler, fez a seguinte ressalva: "deixo por ora de determinar quaisquer 

providências em relação ao trânsito dos processos com a mesma temática, de 

sorte a dinamizar sobretudo o processamento das ações em primeiro grau 

considerada a natureza daquelas demandas (a rigor se trata do tema em 

mandado de segurança) e certo estado de convulsão social em relação à 

atividade questionada".

Diante dessa consideração, vê-se que a apreciação do reclamo em 

questão é viável, mormente porque, recentemente (8.5.2019), o Supremo 

Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 449 e o RE 1054110/SP, dirimiu a 

controvérsia.

Deveras, conquanto a Corte Suprema ainda não tenha publicado o 

acórdão dos referidos julgados, deixou claro, por ocasião do veredicto, que a 

atividade de transporte privado individual está protegida pela livre iniciativa e pela 

liberdade fundamental garantidas pela Constituição Federal, bem como 

submetida apenas às leis federais pertinentes, podendo ser exercida 

independentemente de permissão de norma local. Confira-se, a propósito, as 

considerações consignadas no Informativo n. 939/STF, retirado do sítio 

eletrônico da referida Corte:

O ministro Luiz Fux entendeu que o motorista particular, em sua 
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atividade laboral, é protegido pela liberdade fundamental prevista no art. 
5º, XIII, da CF (2) e se submete apenas à regulação proporcionalmente 
definida em lei federal. O art. 3º, VIII, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da 
Internet) (3) e a Lei 12.587/2012 garantem a operação, por aplicativo, de 
serviços remunerados de transporte de passageiros. A liberdade de iniciativa, 
garantida pelos arts. 1º, IV, e 170 (4) da CF, consubstancia cláusula de 
proteção destacada, no ordenamento pátrio, como fundamento da 
República. Por isso, não pode ser amesquinhada para afastar ou restringir 
injustificadamente o controle judicial dos atos normativos que afrontem as 
liberdades econômicas básicas. Nessa linha, o constitucionalismo moderno se 
fundamenta na necessidade de restrição do poder estatal sobre o 
funcionamento da economia de mercado. Sobrepõe o rule of law a iniciativas 
autoritárias destinadas a concentrar privilégios, a impor o monopólio dos meios 
de produção ou a estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de 
qualidade, todos a gerar ambiente hostil à competição, à inovação, ao 
progresso e à distribuição de riquezas. O processo político por meio do qual as 
regulações são editadas é frequentemente capturado por grupos de poder 
interessados em obter proveitos superiores aos que seriam possíveis em um 
ambiente de livre competição. Um recurso político comumente utilizado por 
esses grupos é o poder estatal de controle de entrada de novos competidores 
em um dado mercado, a fim de concentrar benefícios em prol de poucos e 
dispensar prejuízos por toda sociedade. Assim, o exercício de atividades 
econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção 
arbitrária por parte do Estado. Compete ao Poder Judiciário, à luz do 
sistema de freios e contrapesos, invalidar atos normativos que 
estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade 
profissional, na linha do que decidido no RE 414.426 e no RE 411.961. 
Eventuais restrições devem ser informadas por parâmetros constitucionalmente 
legítimos e adequar-se ao teste da proporcionalidade, com o ônus de 
justificação regulatória baseada em elementos empíricos que demonstrem os 
requisitos dessa intervenção estatal no domínio econômico. As normas que 
proíbem o uso de carros particulares, cadastrados ou não em aplicativos, para o 
transporte remunerado individual de pessoas, configuram limitação 
desproporcional às liberdades de iniciativa e de profissão, o que provoca 
restrição oligopolista do mercado em benefício de certo grupo e em detrimento 
da coletividade. A proibição legal do livre exercício profissional do transporte 
individual remunerado afronta ainda o princípio da busca pelo pleno emprego, 
que está consagrado como princípio setorial no art. 170, VIII, da CF, na medida 
em que impede a abertura do mercado a novos entrantes eventualmente 
interessados em migrar para a atividade. A Constituição impõe ao regulador, 
mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida sem 
restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e de exercício 
profissional. A necessidade de aperfeiçoar o uso das vias públicas não autoriza 
a criação de oligopólio prejudicial a consumidores e a potenciais prestadores de 
serviço do setor, notadamente quando há alternativas conhecidas para o 
atingimento da mesma finalidade. Igualmente, haja vista a evidente fluidez do 
trânsito gerada pelos aplicativos de transporte, torna-se patente que essa 
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proibição também nega ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Por 
sua vez, o ministro Roberto Barroso asseverou que vivemos um ciclo próprio do 
desenvolvimento capitalista, em que há a substituição de velhas tecnologias e 
velhos modos de produção por novas formas de produção, num processo 
chamado de inovação disruptiva, por designar ideias capazes de enfraquecer 
ou substituir indústrias, empresas ou produtos estabelecidos no mercado. 
Nesse cenário, é muito fácil perceber o tipo de conflito entre os detentores 
dessas novas tecnologias disruptivas e os agentes tradicionais do mercado: 
players já estabelecidos em seus mercados, por vezes monopolistas, são 
ameaçados por atores que se aproveitam das lacunas de regulamentação de 
novas atividades para a obtenção de vantagens competitivas, sejam elas 
regulatórias ou tributárias. A melhor forma de o Estado lidar com essas 
inovações e, eventualmente, com a destruição criativa da velha ordem, não é 
impedir o progresso, mas, sim, tentar produzir as vias conciliatórias possíveis. O 
ministro Roberto Barroso destacou os três fundamentos pelos quais considerou 
inconstitucionais os atos normativos impugnados. Em primeiro lugar, a 
Constituição estabelece, como princípio, a livre iniciativa. A lei não pode 
arbitrariamente retirar determinada atividade econômica da liberdade de 
empreender das pessoas, salvo se fundamento constitucional autorizar a 
restrição imposta. A edição de leis ou atos normativos proibitivos, 
pautada na exclusividade do modelo de exploração por táxis, não se 
amolda ao regime constitucional da livre iniciativa. Em segundo lugar, a 
livre iniciativa significa livre concorrência. A opção pela economia de mercado 
baseia-se na crença de que a competição entre os agentes econômicos e a 
liberdade de escolha dos consumidores produzirão os melhores resultados 
sociais. Por fim, é legítima a intervenção do Estado, mesmo em um regime 
de livre iniciativa, para coibir falhas de mercado e para proteger o 
consumidor. Entretanto, são inconstitucionais a edição de regulamentos e 
o exercício de fiscalização que, na prática, inviabilizem determinada 
atividade. A competência autorizada por lei para os municípios 
regulamentarem e fiscalizarem essa atividade não pode ser uma 
competência para, de maneira sub-reptícia ou implícita, interditar, na 
prática, a prestação desse serviço. O ministro observou ainda que, 
posteriormente ao ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito 
fundamental e à interposição do recurso extraordinário, houve o advento da Lei 
13.640/2018, que alterou a Lei de Mobilidade Urbana. A nova norma prevê a 
existência de duas situações distintas e de maneira expressa: i) o transporte 
público individual oferecido pelo sistema tradicional de táxis; e ii) o transporte 
remunerado individual privado. Ela atribui expressamente aos municípios e 
ao Distrito Federal a competência para a fiscalização e a regulamentação 
desses serviços. Estabelece, também, os parâmetros para a prestação do 
serviço privado de transporte de pessoas: i) a cobrança de tributos pela 
prestação de serviços; ii) a contratação de seguro de acidentes pessoais a 
passageiros e do seguro obrigatório; iii) a inscrição do motorista como 
contribuinte individual do INSS; iv) a exigência de habilitação para dirigir; 
v) o atendimento dos requisitos de idade e características do veículo; vi) a 
manutenção do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo; e vii) 
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a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais dos 
motoristas. Como se vê, a legislação federal cuida exclusivamente de 
regulação da qualidade e da informação. Por essa razão, a partir da opção 
regulatória estabelecida para o setor, extrai-se a impossibilidade de se 
criarem barreiras de entrada e controle de preços para o transporte 
individual privado por aplicativos. Ao acompanhar o ministro Luiz Fux, o 
ministro Ricardo Lewandowski julgou procedente a ADPF com a interpretação 
de que o ato normativo impugnado não se aplica aos chamados “carros de 
aplicativos”, conceituados na lei de regência como transporte remunerado 
privado individual de passageiros (Lei 12.587/2012). Observou que, no art. 1º, a 
norma questionada diz ser “vedado no município de Fortaleza o transporte 
público individual de passageiro sem a devida permissão legal”. Para o ministro 
Lewandowski, a expressão “transporte público individual de passageiro” é 
equívoca. Em sua dicção, o ato impugnado é compatível com o texto 
constitucional e encontra-se na competência legislativa do ente federativo. Os 
táxis inserem-se na definição de transporte público individual da Lei 
12.587/2012. Em sua natureza, são carros particulares utilizados para prestar 
serviço de utilidade pública. Diante dos conceitos dispostos na lei de regência 
(5) -  transporte público individual (art. 4º, VIII) e transporte remunerado 
privado individual de passageiros (art. 4º, X) - , compreendeu que a lei 
municipal se refere apenas aos táxis, sem abranger os “carros de aplicativos”. 
(1) CF/1988: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XI – 
trânsito e transporte;” (2) CF/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XIII – é livre o exercício 
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer;” (3) Lei 12.965/2014: “Art. 3º A disciplina do 
uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: (...) VIII – liberdade dos 
modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os 
demais princípios estabelecidos nesta Lei.” (4) CF/1988: “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: (...) IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (...) 
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:” (5) Lei 
12.587/2012: “Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) VIII – transporte 
público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao 
público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens 
individualizadas; (...) X – transporte remunerado privado individual de 
passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao 
público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas 
solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em 
aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.” ADPF 449/DF, rel. 
Min. Luiz Fux, julgamento em 8 e 9.5.2019. (ADPF-449). (sem destaque no 
original).
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Consoante se vê, a Corte Suprema perfilhou o entendimento de que 

o motorista particular vinculado a aplicativos está, em sua atividade laboral, 

amparado pela liberdade fundamental prevista no art. 5º, XIII, da CRFB/88 e se 

submete somente à regulação proporcionalmente definida em lei federal. Logo, 

não é necessária a edição de lei local para que o exercício do transporte de 

passageiros por meio de aplicativo possa ser livre e licitamente exercido. Aliás, a 

edição de lei a respeito pelo Município é mera faculdade, consoante se infere do 

comando do art. 11-B da Lei n. 12.587/2012 (acrescido pela Lei n. 13.640/2018):

O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros 
previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela 
sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as 
seguintes condições:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que 
contenha a informação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às 
características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público 
municipal e do Distrito Federal;

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 
(CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

Com efeito, o transporte por aplicativo não depende de autorização 

prévia, podendo ser prestado normalmente mesmo sem regulamentação 

municipal, desde que observadas as normas estabelecidas pelas leis federais 

pertinentes (Leis ns. 12.587/2012 e 13.640/2018). Assim, a tese aventada pela 

parte demandada, no sentido de que a inexistência de norma local 

regulamentando tal atividade impede seu exercício e possibilita sua restrição 

pelas autoridades, é inaceitável e ofende o direito à livre iniciativa.

Deveras, o poder regulamentar do Município diz respeito à 

avaliação das condições de segurança, de regularidade documental, de 

habilitação do condutor, de seus antecedentes criminais, de mobilidade urbana, 

mas não quanto à autorização ou não do exercício da atividade de transporte por 

aplicativo, sendo certo que a necessidade de licença prévia está reservada 

apenas àqueles que realizam transporte público, categoria na qual não se 

inserem os motoristas de transporte por aplicativo. Assim, inexistindo lei a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm#art11b
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respeito, não cabe à Administração impor obrigações e óbices às liberdades 

constitucionais. 

A ausência de norma regulamentadora é de ser interpretada como 

permissiva e não o contrário. Afinal, na sistemática constitucional, tem-se que 

onde a lei não impõe restrições e condições, o livre exercício do trabalho é a 

regra.

Esta Corte, em julgamento de caso semelhante, seguiu essa 

mesma orientação. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE 
TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIRO - UBER. APREENSÃO DO 
VEÍCULO DO IMPETRANTE PELA MUNICIPALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O 
IMPETRANTE ESTARIA A EXERCER ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIRO (TÁXI) SEM LICENÇA. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. 
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. APLICAÇÃO DA LEI 
FEDERAL N. 12.587/2012 QUE TRATA DA POLÍTICA NACIONAL DE 
MOBILIDADE URBANA. REFERIDA LEGISLAÇÃO QUE DIFERE 
MOTORISTAS DE TÁXI (SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA) DO SERVIÇO 
DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS MEDIANTE 
APLICATIVOS ON-LINE. PRECEDENTE NO STJ. REFERIDA LEGISLAÇÃO 
DETERMINA QUE É DO MUNICÍPIO A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR 
SOBRE REFERIDA MODALIDADE DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE 
LEGISLAÇÃO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. PREVALÊNCIA DO 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA. SENTENÇA 
MANTIDA. (AC n. 0313545-93.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Artur 
Jenichen Filho, j. 30.5.2019, sem destaque no original).

Ainda: AC n. 0313458-40.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. 

 Vilson Fontana, j. 12.7.2019.

Com efeito, a ausência de lei local regulamentando a atividade e a 

falta de licença prévia de autoridade administrativa não podem servir de óbice ao 

exercício do transporte particular por aplicativo, tampouco podem ser causas 

para imposições de multas e apreensões de veículos, bastando aos 

profissionais, na falta de maiores regulamentações, o preenchimento dos 

requisitos previstos nas leis federais pertinentes.

3. Diante desse contexto e com fundamento no art. 932, IV, "a" e 

"b", e VIII, do CPC/2015 e no art. 132, XV, do RITJ/SC, conhece-se do apelo 
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para negar-lhe provimento, confirmando a r. sentença em sede de remessa 

necessária.

Intimem-se.

Florianópolis, 23 de agosto de 2019. 

Sônia Maria Schmitz
Relatora
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