
O Fenômeno Uber e Suas Implicações no Direito do Consumidor 

 economia compartilhada é fenômeno que se irradia pelo mundo contemporâneo, trazendo 
novas concepções de consumo e de utilização de produtos e serviços. 
 Basicamente, a ideia que sustenta tal movimento é a do reaprovei- tamento dos produtos ou 

serviços excedentes, alicerçada na importância crescente da sustentabilidade e da flexibilização e 
massificação das relações consumeristas. Aliado a estes pressupostos, o desenvolvimento da tecnologia 
e a possibilidade de contratações pelos meios virtuais fez com que a economia se tornasse mais 
dinâmica, demandando esforços dos operadores do Direito na compreensão dessas novidades. 
 A partir desse contexto da economia compartilhada e do consequente compartilhamento da posse 
de bens e serviços, pode-se inferir que surgiram novos serviços oferecidos por meio de aplicativos 
virtuais disponíveis em diversas plataformas, como celulares e tablets. Um desses serviços é o de 
transporte, disponibilizado pela empresa Uber. 
 Essa empresa foi fundada em 2009, em São Francisco, EUA, por Travis Kalanick. Seu principal 
objetivo é disponibilizar serviços de transporte a cidadãos ao redor do globo, de modo a garantir 
alternativas viáveis de transporte urbano. Ou seja, tal empresa disponibiliza determinada plataforma, 
acessível por meio da Internet, que permite o contato entre motoristas profissionais particulares e 
possíveis indivíduos interessados em determinado deslocamento pelas cidades. 
 Com a disseminação dos serviços da Uber por diversas cidades do mundo, inclusive no Brasil, 
muito se tem discutido a respeito de sua natureza jurídica e implicações nos serviços de táxi. Muitos 
alegam que haveria aqui uma concorrência desleal e falta de segurança aos usuários. Outros defendem 
que, na verdade, tal serviço possuiria natureza jurídica distinta dos serviços de táxi, já que seria uma 
espécie de transporte motorizado privado, diferentemente do táxi, que se enquadraria na categoria de 
transporte público individual. 
 De qualquer forma, com a chegada da Uber ao Brasil, é inevitável que existam repercussões na esfera 
de direitos dos consumidores dos serviços de transportes. Sendo assim, convém relembrar algumas das 
principais garantias consumeristas e como poderão ser afetadas pela nova oferta de serviços no mercado 
de consumo. 
 A proteção do consumidor é direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, 
em seu artigo 5º, inciso XXXII. Isso faz com que tal garantia tenha aplicabilidade direta e imediata nas 
relações entre particulares, por meio da denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 
Esse fenômeno faz com que a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor possuam 
sobranceira relevância, uma vez que atendem a um dos grandes objetivos da República. 
 Também não se pode olvidar da previsão normativa da defesa do consumidor no artigo 170 desse 
mesmo Documento, estabelecendo que qualquer atividade econômica poderá ser exercida livremente 
em território nacional, contanto que observe a defesa do consumidor, a livre concorrência, a defesa do 
meio ambiente, dentre outros requisitos, de modo a almejar uma maior justiça social. 
 A partir dessas considerações, pode-se ponderar possíveis benefícios e malefícios da utilização dos 
serviços da Uber pelos consumidores, cada qual com limites e possibilidades distintos. 
Quanto aos malefícios, pode-se citar a dificuldade da responsabilização da empresa Uber por eventuais 
vícios ou até pelo fato do serviço, incluindo aí agressões sofridas pelos passageiros. Não há dúvidas de 
que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado em casos de danos gerados aos 
consumidores, pois há, ainda que de forma implícita, um contrato de transporte entre a Uber e seus 
usuários. 
 Sob outra ótica, pode-se argumentar que a Uber incentiva a livre concorrência e valoriza a livre 
iniciativa, valores constitucionalmente tutelados. A partir do momento em que o consumidor pode ter 
à sua disposição uma nova alternativa de serviço de transporte, a tendência é que exerça de forma 
crescente sua liberdade de escolha, gerando assim uma demanda positiva por serviços cada vez mais 
eficientes e satisfatórios que possam fomentar a economia. 
 Nesse influxo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) já se manifestou pela acei-
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tação do funcionamento da Uber em território brasileiro, por entender que tal serviço tenderia a ser 
positivo para a concorrência, beneficiando também o consumidor. A Ministra do Superior Tribunal de 
Justiça, Nancy Andrighi, também já se posicionou sobre o assunto, destacando que apenas Lei federal 
poderá regulamentar ou proibir as práticas da Uber e que a discussão deveria envolver toda a 
sociedade, e não apenas as categorias profissionais influenciadas por esse novo fenômeno. 
  
 Sendo assim, infere-se que esse novo serviço de transporte deveria ser aceito no Brasil, sem 
prejuízo de posterior regulamentação legislativa por meio de Lei federal. É certo que existem aspectos 
a serem ainda debatidos, como no que tange à responsabilização desses prestadores de serviços. Mas 
uma vez que não há proibição expressa a respeito do uso desse serviço, não há porque rogar por sua 
ilegalidade. 
 Por fim, desde que haja o respeito aos direitos consumeristas previstos no Código de Defesa do 
Consumidor, é possível vislumbrar a Uber como instrumento que possibilita maior concorrência e 
melhores escolhas aos consumidores. 
	


