GABARITO QUESTÃO DIREITO CONSTITUCIONAL:
A questão exige resposta complexa, por isso que a pontuação deve ser atribuída
proporcionalmente ao trato necessário a cada um dos itens em que se subdivide, tal como
segue:
I - 50% da resposta diz respeito à existência ou não de inconstitucionalidade
formal e material:
a - (25%) Do ponto de vista formal, há que se reconhecer a existência de
competência legislativa para o Município, em vista de interesse local, conforme o art. 30, I,
da CF/88, legislar sobre o tema, assim como se reconhece a competência para legislar sobre
a prestação de serviços de transporte de pessoas por ônibus, táxis lotação e táxi em geral.
Do ponto de vista material, a vedação total e absoluta apresenta dificuldades de
difícil equação relativamente à adequação constitucional, tanto relativamente à utilização de
plataforma tecnológica, quanto relativamente ao exercício do ofício de transportador de
pessoas. Assim, a análise da constitucionalidade material se subdivide nos seguintes termos:
b - (10%) No que atine ao direito fundamental contemplado no art. 5, IX,
independe de licença ou autorização tanto a criação de aplicativos como o UBER, quanto sua
utilização, no se aduz o exercício concomitante do direito fundamental estipulado no art.
170, parágrafo único, da CF/88. Assim, possível a regulamentação legal pelo Município em
vista do interesse local, a proibição total e absoluta viola direitos fundamentais
concorrentes, por isso que se verifica no caso concreto a ocorrência de inconstitucionalidade
material.
c - (15%) Por outro lado, no que diz respeito ao prestador do serviço de
transporte de pessoas com utilização do aplicativo UBER, do ponto de vista substancial, é
lícito entender igualmente a ocorrência de inconstitucionalidade material na norma
municipal que simplesmente vede de forma total e absoluta o exercício da liberdade de
trabalho, ofício ou profissão, tal como prevista no art. 5, XIII, da CF/88.
II – 50% da resposta diz respeito formas de efetivação do controle de
constitucionalidade, que, igualmente se subdivide em face das possibilidades concretas
contempladas no ordenamento constitucional brasileiro:
a - (10%) sempre seria cabível o controle difuso de constitucionalidade por parte
daqueles que considerem violados seus direitos subjetivos pela norma infraconstitucional.
b - (15%) no caso de a Constituição Estadual contemplar expressamente tal
possibilidade, caberia a propositura de ADI por ação em face de inconstitucionalidade
material perante o Tribunal de Justiça do Estado contra a mencionada lei, em face da CE, já
que normas jusfundamentais são consideradas repetição obrigatória nas Constituições
Estaduais, cabendo ao Promotor de Justiça encaminhar notícia ao Procurador-Geral de
Justiça dando ciência da situação.
c – (25%) não seria cabível ADI perante o STF em vista da ausência de sua
previsão expressa no art. 102, II, a, da CF/88; igualmente, não seria cabível ADPF perante o
STF em razão do princípio da subsidiariedade previsto na Lei n 9.882/99, art. 4, parágrafo
4, conforme já decidiu o STF, eis que cabível ADI perante o TJ estadual – neste caso, a ADI
perante o Tribunal Estadual tem os mesmos efeitos da ADI perante o STF e, ademais,
cuidando-se de norma de repetição obrigatória, a decisão do TJ estadual pode ser levada ao
STF por Recurso Extraordinário.
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