
Apelação / Remessa Necessária n. 0313575-31.2016.8.24.0023, da Capital
Relator: Desembargador Júlio César Knoll

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. REMÉDIO DE NATUREZA 
PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA PARA IMPEDIR QUE 
O SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DE 
FLORIANÓPOLIS RESTRINJA OU IMPOSSIBILITE O 
LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA 
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. CABIMENTO. 
APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 
1.054.110/SP, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 967). 
REMESSA OFICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO 
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das 
seguintes teses de julgamento: '1. A proibição ou restrição da 
atividade de transporte privado individual por motorista 
cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos 
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No 
exercício de sua competência para regulamentação e 
fiscalização do transporte privado individual de passageiros, 
os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os 
parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, 
XI)'." (STF. RE 1054110, Relator(a):  Min. ROBERTO 
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, 
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)" 
(TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 
0313818-72.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jaime 
Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 17-12-2019).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa 
Necessária n. 0313575-31.2016.8.24.0023, da comarca da Capital 1ª Vara da 
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Fazenda Pública em que é Apelante Município de Florianópolis e Apelado Uber 
do Brasil Tecnologia Ltda..

A Terceira Câmara de Direito Público decidiu, por votação unânime, 
conhecer e desprover a remessa oficial e o recurso voluntário. Custas na forma 
da lei.

O julgamento, realizado no dia 7 de julho de 2020, foi presidido pelo 
Exmo. Sr. Des. Júlio César Knoll, e dele participaram os Exmos. Srs. 
Desembargadores Jaime Ramos e Ronei Danielli.

Funcionou como representante do Ministério Público o Dr. João 
Fernando Quagliarelli Borrelli.

Florianópolis, 7 de julho de 2020.

Desembargador Júlio César Knoll
Relator
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RELATÓRIO

Perante da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital, 

Uber do Brasil Tecnologia Ltda., devidamente qualificada, com fundamento nos 

permissivos legais, através de procuradores habilitados, impetrou Mandado de 

Segurança Preventivo, contra ato do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 

de Florianópolis.

Alegou, em apertada síntese, que, motoristas de transporte 

individual privado, foram autuados por fazerem uso do aplicativo da empresa.

Defendeu a ilegalidade das sanções, bem como, a impertinência da 

Lei Complementar Municipal n. 34/1999 à atividade em apreço.

 Pugnou pela concessão liminar da ordem, com a sua confirmação 

pela sentença, para 

determinar que a e a autoridade coatora, assim como todos os órgãos, 
departamentos e agentes subordinados a ela, se abstenham de praticar, no 
Município de Florianópolis, quaisquer atos ou medidas, com o fundamento no 
suposto exercício de transporte irregular, clandestino ou ilegal de passageiros 
ou na operação e/ou administração de aplicativos destinados à captação, 
disponibilização e intermediação de serviços de transporte individual 
remunerado de passageiros, que restrinjam ou impossibilitem o livre exercício 
da atividade empresarial da Uber, incluindo aqueles (i) contra motoristas 
usuários do aplicativo Uber pelo simples exercício de sua atividade econômica 
de transporte individual privado; (ii) que obstem o funcionamento e a utilização 
do aplicativo Uber por motoristas profissionais; (iii) contra a Uber pelo simples 
exercício de sua atividade econômica de conexão de provedores e usuários de 
serviços de transporte individual privado, sob pena de multa diária a ser 
fixada por esse MM. Juízo (fls. 38-39).

Acolhido o pleito in limine, notificou-se.

O Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de 

Florianópolis - SCAVR teve rejeitado seu pedido para integrar a lide como 

litisconsorte passivo necessário.

Interposto agravo de instrumento pela entidade sindical, cuja 

análise foi obstada pela prolação da sentença.

Em suas informações, a autoridade apontada como coatora, 
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asseverou inexistir lesão a direito líquido e certo da impetrante.

A Municipalidade ingressou no feito e corroborou os argumentos 

aduzidos pelo Secretário.

O Ministério Público opinou pela procedência do writ.

Ato contínuo, o Exmo. Dr. Hélio do Valle Pereira, à época, MM. Juiz 

de Direito, resolveu a lide nos seguintes termos:

À procedente o pedido para "determinar que as autoridades coatoras se 
abstenham de praticar, no Município de Florianópolis, quaisquer atos ou 
medidas com o fundamento no suposto exercício de transporte irregular, 
clandestino ou ilegal de passageiros ou na operação e/ou administração de 
aplicativos destinados à captação, disponibilização e intermediação de serviços 
de transporte individual de passageiros, que restrinjam ou impossilitem o livre 
exercício da atividade empresarial da Uber".

Sem custas ou honorários.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se (fls. 1.261-1.262, grifos no original).

Irresignados, a tempo e modo, o Município de Florianópolis e o 

SCAVR interpuseram recursos de apelação.

Na sua insurgência, recebida apenas no efeito devolutivo, o ente 

público municipal reprisou as teses de defesa.

A seu turno, o inconformismo do sindicato não foi conhecido, pela 

falta de comprovação da qualidade de terceiro prejudicado.

Com as contrarrazões, os autos foram enviados à douta 

Procuradoria-Geral de Justiça, ocasião em que o Dr. Newton Henrique 

Trennepohl lavrou parecer, no sentido de conhecer e desprover o recurso 

voluntário e a remessa oficial.

Este é o relatório.
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VOTO

A insurgência da Municipalidade apresentou-se tempestiva e 

preencheu os demais requisitos de admissibilidade, de modo que merece ser 

conhecida, conjuntamente com a remessa oficial.

É redação do artigo 5º, inciso LXIX, da CF: "conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público".

Sobre a matéria em comento, lecionou Hely Lopes Meirelles:

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito a 
normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis 
disposições gerais do Código de processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais 
de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. [...]. 
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 
(Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. Malheiros Editores. 2001, p 673).

Quando o remédio é pleiteado antes de efetivada a lesão ao direito 

do impetrante, explicou o Excelentíssimo Desembargador Hélio do Valle Pereira:

O mandado de segurança preventivo é uma ação inibitória típica. [...] 
Exige-se a ocorrência de uma iminente ofensa a direito. Cumpre ao autor 
apresentar para enfrentamento judicial uma situação de fato que torne legítima 
a provocação da jurisdição. Há de ocorrer razoável probabilidade de inserção 
em litígio com a Fazenda Pública (O Novo Mandado de Segurança. 
Florianópolis: Conceito Editorial, p. 27-28).

In casu, argumentou o Município de Florianópolis, ora apelante:

o exercício da atividade do transporte individual de pessoas pelo 
aplicativo Uberestá condicionado a uma regulamentação por parte deste 
Ente Público Municipal, nos termos dos art. 30, incs. I, II e V, da CF e 12, 
da Lei Federal nº. 12.587/2012. 

Por fim, como o exercício do transporte individual de pessoas, por meio 
do aplicativo Uber, atualmente, ainda não se encontra regulamentado no 
Município de Florianópolis, o seu exercício (não a atividade) deve ser 
considerado irregular, estando os motoristas sujeitos às respectivas 
penalidades legais (fl. 1.409, grifos no original).
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A controvérsia em questão já foi deliberada por esta Câmara de 

Direito Público, de sorte que, adota-se, como razão de decidir, excerto voto 

condutor da Apelação Cível n. 0313818-72.2016.8.24.0023, da lavra do Exmo. 

Des. Jaime Ramos:

Vale registrar que a revogação da suspensão do IRDR n. 
0313534-64.2016.8.24.0023/50000, Tema 12, nos termos da decisão de 
relatoria do eminente Desembargador Ricardo Roesler, decorreu do julgamento, 
pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Recurso Extraordinário n. 
1.054.110/SP, com repercussão geral (Tema 967), em que se estabeleceu a 
seguinte orientação:

"Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 
Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e 
livre concorrência. 1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto 
contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu 
o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados 
em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 2. A questão constitucional suscitada no 
recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados 
em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado 
por taxistas. 3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional 
o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) 
não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do 
modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é 
contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de 
reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o 
propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a 
possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o 
mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar 
a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime 
constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla 
discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. 4. A 
admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor 
intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como 
uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade 
inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre 
iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto 
positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o 
consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido 
historicamente a um monopólio "de fato". 5. A União Federal, no exercício de 
competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte 
(CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte 
privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de 
entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização 
atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão 
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regulatório estabelecido pelo legislador federal. 6. Recurso extraordinário 
desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: '1. A proibição 
ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista 
cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios 
da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua 
competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem 
contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, 
XI)'." (STF. RE 1054110, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019. 
Grifamos).

Defendem a autoridade coatora e o Município de Florianópolis a 
necessidade de regulamentação local da atividade para seu regular 
exercício.

Contudo, o entendimento não é respaldado pela orientação exarada 
no julgado do Supremo Tribunal Federal, referido anteriormente. A 
orientação da Corte Suprema consigna que a restrição legal exarada pelo 
Município para a atividade de motorista de transporte privado de 
passageiro chamado por meio de aplicativo ofende a livre iniciativa e a 
livre concorrência.

Nesse sentido, é previsto no art. 170 da Carta Magna: "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: [...] IV - 
livre concorrência".

Ademais, consta do art. 22 da Constituição Federal que "compete 
privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, 
processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho; [...] XI - trânsito e transporte".

Pela percuciência dos argumentos e do entendimento da questão 
debatida, extrai-se do voto do eminente Ministro Roberto Barroso os 
fundamentos a seguir que passam a fazer parte deste voto:

"7. É certo, assim, que as discussões relacionadas à competência e à 
natureza do serviço foram equacionadas pelo legislador:atribuiu-se aos 
municípios e ao Distrito Federal a competência para regulamentação e 
fiscalização de um serviço submetido a regime diverso daquele que incide sobre 
os táxis. A previsão legislativa, no entanto, não esgotou as controvérsias 
relacionadas à constitucionalidade da regulamentação municipal do transporte 
individual privado de passageiros. Afinal, a proibição do serviço de transporte 
individual remunerado de passageiros pode ser explícita, como a que constou 
da norma paulistana, ou implícita em comandos que imponham, na 
prática,restrição desproporcional à atividade Diante disso, a introdução na lei de 
uma referência expressa ao serviço de transporte individual por aplicativo não 
responde à questão sobre como esse serviço pode ser regulamentado sem que 
se sacrifique a livre iniciativa, nem se deteriore o mercado concorrencial. 
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"8. É preciso ter em conta que o modelo tradicional de táxi não foi 
substituído por uma modalidade nova de serviço. Os táxis, uber ´s, cabify´´s e 99 
´s continuam coexistindo, mas estão submetidos a regimes jurídicos diversos. 
Essa assimetria regulatória exige que, à luz dos princípios da ordem econômica, 
se indique a regulação constitucionalmente adequada do transporte individual 
remunerado de passageiros e, consequentemente, os limites da competência 
regulamentar e fiscalizatória atribuída aos municípios e ao Distrito Federal. Em 
realidade, entre a liberdade plena e a proibição absoluta deve se encontrar a 
fórmula para,de um lado, preservar a livre iniciativa e incentivar a inovação e, de 
outro lado, garantir os direitos dos usuários do serviço e a livre concorrência. 
Essa é a moldura em que se insere a controvérsia constitucional a ser resolvida 
pelo Supremo Tribunal Federal neste recurso com repercussão geral.

"[...]
"26. A Constituição de 1988 reservou dois papeis à livre iniciativa. Ela 

funciona, em primeiro lugar, como um dos fundamentos do Estado brasileiro, 
inscrita logo no art. 1º, e revela uma expressão da ideia geral de liberdade. 
Nesse sentido, ela transcende uma dimensão puramente econômica, 
significando que a regra geral, em todos os domínios, é que as pessoas sejam 
livres para suas escolhas existenciais, profissionais, filantrópicas, de lazer etc. 
O Estado não pode determinar onde um indivíduo vai morar, qual profissão vai 
seguir, o que vai fazer com o seu dinheiro ou a quem vai ajudar ou deixar de 
ajudar. Além de ser um princípio fundamental do Estado brasileiro, a livre 
iniciativa é também um princípio geral da ordem econômica. Isso significa uma 
opção por um regime de economia de mercado  que gravita em torno da lei da 
oferta e da procura  e não de uma economia planificada, em que os agentes 
econômicos são obrigados a seguir as diretrizes estatais. É o que dispõe o art. 
174 da Constituição ao especificar que o planejamento econômico é 
"determinante para o setor público e indicativo para o setor privado". 

"27. Em consequência, a Constituição assegura, como regra, o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização. 
De forma diversa daquela prevista na Constituição de 1967/6921, a 
Constituição de 1988 não concedeu ao legislador ordinário competência 
para a instituição de monopólios estatais. Muito ao contrário, enfatizou a 
liberdade de agentes privados de iniciarem e organizarem atividades 
produtivas. A legislação infraconstitucional não pode, assim, excluir a 
livre iniciativa, salvo se outra norma constitucional específica 
fundamentar a imposição de restrição. E aqui se encontra o primeiro 
fundamento para a inconstitucionalidade de normas que proíbam ou restrinjam 
excessivamente o transporte individual de passageiros cadastrados em 
aplicativos: 

"28. Como uma decorrência direta da liberdade de iniciativa, cabe ao 
Estado preservar o mercado em condições de livre competição. Afinal, a 
garantia individual de iniciar e gerir uma atividade econômica impõe um 
correlato dever ao Estado de se abster de instituir restrições 
desproporcionais que impeçam os agentes de atuar e competir. Esse 
comando corresponde, em realidade, ao princípio da livre 
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concorrência,previsto no art. 170, IV, da CF/1988. Nele se contém uma 
opção pela economia de mercado, assentada na crença de que a competição 
entre os agentes econômicos, de um lado, e a liberdade de escolha dos 
consumidores, de outro, produzirão os melhores resultados sociais: qualidade 
dos bens e serviços e preço justo. É contrário a esse regime de livre 
competição a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos 
já estabelecidos  os táxis -, com o propósito simples de afastar o impacto 
gerado pela inovação no setor  a chegada, entre outros, dos Uber's, Cabify's e 
99's. Esse é o segundo fundamento da inconstitucionalidade de normas 
proibitivas do serviço de transporte individual de passageiros por aplicativo. 

"[...]
"35. A Lei nº 12.587/2011, com a redação dada pela Lei nº13.640/2018, 

disciplinou, no entanto, duas modalidades de transporte individual de 
passageiros: uma pública, desempenhada pelos táxis, e outra privada, em que 
a oferta do serviço é solicitada exclusivamente por usuários cadastrados em 
aplicativos. A indicação legislativa de mais de um regime de prestação do 
serviço não deixa dúvida sobre a inexistência de exclusividade para a 
exploração do serviço de transporte individual de passageiros por aqueles que 
tiverem a autorização para a operação de táxi. Contudo, o monopólio "de fato" 
era tão intenso que, mesmo não existindo fundamento na Constituição para 
excluir a livre iniciativa e a livre concorrência, nem se tratar de uma hipótese de 
monopólio natural, defendia-se que a Lei nº 12.468/2011 daria suporte à 
exclusividade em favor dos taxistas. O equívoco dessa premissa estava 
na suposição de que a Constituição poderia ser interpretada à luz da Lei 
nº 12.468/2011, com a instituição de um monopólio de atividade 
econômica, em hipótese não prevista no art. 177 da Constituição. Em um 
regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário 
não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da 
iniciativa privada. 

36. O transporte individual de passageiros é uma atividade econômica em 
sentido estrito, e não um serviço público como o transporte coletivo (art. 30, V, 
da CF/1988). A existência de controvérsia sobre a natureza do serviço de táxi 
não afasta a sua coexistência com outra modalidade de prestação, nem exige 
que o mesmo regime de intensa regulação estatal seja aplicado às demais 
formas de execução do transporte individual de passageiros. Além de inexistir 
fundamento constitucional para a defesa de um modelo único para essa 
atividade, o monopólio "de fato" no setor se mostrou prejudicial ao usuário do 
serviço. 

"[...]
"41. A concorrência cria incentivos para que os agentes de um mercado 

específico aumentem a sua produção, estabeleçam preços competitivos e 
qualifiquem os seus bens e serviços. Esse cenário assegura vantagens para a 
sociedade, ampliando o direito de escolha do consumidor. A opção pela 
manutenção das duas modalidades de transporte individual realiza, afinal, o 
princípio da proteção ao consumidor, previsto no art. 170, V, da Constituição, 
mostrando-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para 
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acomodação da inovação no setor. 
"[...]
"50. A partir dessas premissas é possível extrair três conclusões para a 

solução da questão constitucional submetida neste recurso extraordinário com 
repercussão geral. A primeira é a de inconstitucionalidade da proibição da 
atividade de transporte remunerado individual por motoristas cadastrados em 
aplicativos. A segunda, a de que é igualmente inconstitucional a edição de 
regulamento e exercício de fiscalização que, na prática, inviabilize a atividade. A 
terceira, a de que se deve preservar o mercado concorrencial, de modo a que 
não se substitua um monopólio "de fato" por outro em prejuízo ao 
usuário/consumidor." (STF. RE 1054110, Relator(a):  Min. ROBERTO 
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 
06-09-2019. Grifamos).

Em igual sentido segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
"MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO IMPOSTA AO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO. 
UBER. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 12.587/2012 AO CASO. 
LEGISLAÇÃO QUE TRATA DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE 
URBANA E SE LIMITA AOS MOTORISTAS DE TÁXI (SERVIÇO DE 
UTILIDADE PÚBLICA). TEMA SUBMETIDO AO STF. AUSÊNCIA DE 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA ATÉ O 
PRESENTE MOMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA LIVRE INICIATIVA. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. 
RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. 

"Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 
Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo. livre iniciativa e 
livre concorrência. "1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto 
contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu 
o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados 
em aplicativos como Uber, Cabify e 99. "2. A questão constitucional suscitada 
no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados 
em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado 
por taxistas. "3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional 
o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) 
não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do 
modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é 
contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de 
reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o 
propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a 
possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o 
mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar 
a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime 
constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla 
discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada. "4. A 
admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor 
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intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como 
uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade 
inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre 
iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto 
positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o 
consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido 
historicamente a um monopólio 'de fato'. "5. A União Federal, no exercício de 
competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte 
(CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte 
privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de 
entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização 
atribuídas aos municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão 
regulatório estabelecido pelo legislador federal. "6. Recurso extraordinário 
desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: '1. A proibição ou 
restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado 
em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e 
da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para 
regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, 
os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados 
pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)'" (STF, Recurso Extraordinário n. 
1.054.110/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 9-5-2019)." (TJSC, Apelação / 
Remessa Necessária n. 0312838-28.2016.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jorge 
Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 12-11-2019).

"REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE 
TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS 
POR APLICATIVO (NO CASO UBER). AUTUAÇÃO. LEI LOCAL QUE REPUTA 
CLANDESTINA TAL ATIVIDADE SE EXERCIDA SEM PERMISSÃO DO 
PODER PÚBLICO. DECISÃO FIRMADA PELA SUPREMA CORTE, DOTADA 
DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 1.054.110 - TEMA 967) DECLARANDO 
INCONSTITUCIONAL QUALQUER PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÃO A TAL 
ATIVIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. REMESSA 
DESPROVIDA.    "1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado 
individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação 
aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua 
competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem 
contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal" (STF - Recurso 
Extraordinário n. 1.054.110, rel. Min. Roberto Barroso, julgado com repercussão 
geral em 9.5.2019 - Tema 967), logo, in casu, é de desprover-se a remessa, 
mantendo-se indene a sentença que determinou à autoridade impetrada abster-
se de praticar qualquer medida que restrinja ou impossibilite a prestação de tal 
serviço pelos impetrantes." (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 
0314000-76.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. João Henrique Blasi, 
Segunda Câmara de Direito Público, j. 12-11-2019).

[...]
Destarte, a pretensão do Município de Florianópolis de restringir a 
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atividade, impondo fiscalização e até penalidades aos motoristas de 
aplicativos (como Uber, 99, e outros) é considerada inconstitucional, pelo 
Supremo Tribunal Federal, diante de ofensa aos princípios da livre 
concorrência e da livre iniciativa.

[...]
Assim, demonstrados o direito líquido e certo do impetrante e a 

iminente restrição pelo Poder Público municipal, outra não poderia ser a 
conclusão da sentença senão a concessão da segurança preventiva 
pleiteada.

Essa deliberação não impede que o Município regulamente o 
exercício da atividade e recolha, obviamente, o tributo devido.

[...]
O presente julgado não ofende nem nega vigência ao disposto nos  §§ 1º 

e 2º do artigo 44 e no art. 74 da Lei Complementar Municipal n.º 034/1999, nos 
artigos 3º, 4º, 10, 12 da Lei Federal n. 12.587/2012, no art. 2º da Lei Federal nº 
12.468/2011; e nos artigos 730 e 742 do Código Civil (grifou-se, grifos no 
original).

Ante o exposto, é medida que se impõe, conhecer e desprover a 

remessa oficial e o recurso voluntário.

Este é o voto.
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