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Autos n° 0302047-92.2019.8.24.0023  

Ação: Procedimento Comum Cível/PROC Requerente:  

XXXXX   XXXXXXX    XXXXXX  

Requerido:  XXXX  xx   XXXXXXX    XXXXXX  

SENTENÇA 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por XXXXX   

XXXXXXX    XXXXXX em desfavor de XXXX  xx   XXXXXXX    XXXXXX. 

Relatou a parte autora que tentou efetuar o seu cadastro junto à  

empresa requerida para trabalhar como motorista do aplicativo, mas foi surpreendido 

com a negativa da empresa, sob o argumento de que o requerido constava como réu 

em uma ação penal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Todavia, o 

demandante é primário e não possui antecedentes criminais. Pleiteou, assim, a 

concessão da tutela de urgência para obrigar a requerida a aprovar o cadastro do 

autor e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes no 

importe de R$ 12.974,00 e dano moral no valor de R$ 10.000,00. 

Houve a emenda da inicial à p. 61. 

Sobreveio decisão que deferiu o pedido liminar formulado, concedeu  

ao autor o benefício da justiça gratuita e determinou a citação da requerida.  

Citada, a demandada apresentou contestação às pp. 71-87 e defendeu  

que a empresa tem liberdade para selecionar os parceiros de acordo com seus 

próprios critérios, tampouco é obrigada a informar o motivo da recusa.  

Réplica às pp. 126-128. 

Por fim, na petição de pp. 129-130 o requerente informou que a  

demandada não cumpriu a liminar deferida.  

É o relatório necessário.  

Vieram os autos conclusos. Decido.  

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, uma vez que a prova documental acostada aos autos é 

suficiente ao deslinde da causa, prescindindo da produção de provas em audiência.  
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A controvérsia do feito cinge-se à (i)legítima negativa de cadastro do  

demandante junto à plataforma de aplicativo da requerida. Segunda consta do 

documento de p. 43, a negativa teria por fundamento o fato de o demandante constar 

como réu em uma ação penal e que a requerida teria liberdade em selecionar o 

parceiro que entender adequado. 

O argumento, à evidência, não prospera.  

Primeiro, oportuno destacar que a Constituição da República consagra  

como fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa (art. 1º, III e IV). Também, os princípios gerais da atividade 

econômica, previstos nos incisos do art. 170, buscam o equilíbrio da livre iniciativa e 

da valorização do trabalho.  

Não por outro motivo que, ao contrário do que alegado pela requerida,  

vigente a Lei n. 12.587/12, a qual traz diretrizes acerca do funcionamento do 

transporte remunerado, impedindo que as sociedades do ramo atuem de forma 

arbitrária em afronta aos princípios constitucionais básicos. A partir do momento em 

que atuam na atividade econômica, as empresas assumem relevante função social, 

possibilitando o exercício de atividades profissionais mediante a contraprestação em 

dinheiro. 

Embora a relação existente entre a requerida e os motoristas de  

aplicativo, a empresa submete-se, igualmente, aos preceitos básicos da ordem 

econômica e aos fundamentos da Constituição, mostrando-se inadmissível o 

argumento de que a liberdade de contratar permitiria arbitrariedades.  

No caso, a demandada negou o cadastro do autor - mesmo após a  

concessão da medida liminar, diga-se - ao argumento de que este seria réu em uma 

ação penal. Entretanto, os documentos de pp. 62-63 evidenciam que o demandante 

foi absolvido da ação penal já no ano de 2014. Ou seja, agiu não só em afronta ao 

princípio constitucional da presunção de inocência (de observância obrigatória por 

todos), como destacado na decisão de pp. 64-65, mas também expressamente ao art. 

11-B, da Lei n. 12.587/12. Isso porque a legislação faz referência à "certidão de 

antecedentes criminais" e o processo constante na certidão de p. 63, com menção à 

expressa absolvição, ressalte-se, não serve para impedir o cadastro do autor.  

A propósito, a aplicação do princípio constitucional da presunção de  

inocência ocorre nas mais diversas variáveis, seja para permitir que candidato não 

seja excluído de concurso público sem condenação transitada em julgado ou para 

assegurar determinada pessoa a participar de entrevista de emprego mesmo com 

processos em andamento. Não vejo motivo para relativizar o princípio para a ora 

requerida. Malgrado as relações sejam completamente distintas, o fundamento 
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constitucional é o mesmo para permitir que os indivíduos, indistintamente, usufruam 

dos mesmos direitos quando se encontrem em situação semelhante, assegurando a 

igualdade substancial. 

Inclusive, a Resolução n. 121/2010, do Conselho Nacional de Justiça1,  

prescreve que, nas certidões judiciais, não devem constar os processos com pena 

extinta ou já cumprida (art. 7º, § 1º). Outrossim, o art. 8º estabelece que a certidão 

criminal será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa, 

situação do autor, de modo que aquela disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do 

Paraná deve ser interpretada como negativa. 

Por fim, saliento que as decisões acostadas pela empresa requerida  

na peça defensiva não constam de súmula vinculante ou recursos repetitivos, não 

vinculando, de todo modo, a decisão deste Juízo. 

Deste modo, inexistindo outra justificativa plausível para a negativa,  

merece amparo o pedido para obrigar a requerida a autorizar o cadastro do autor junto 

à plataforma, confirmando-se a tutela de pp. 64-65. 

Tendo em vista o descumprimento informado às pp. 129-130,  

corroborado pelo fato de a requerida não ter informado o cumprimento da liminar 

deferido, majoro a multa diária aplicada para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Concernente aos danos materiais, consabido que os lucros cessantes 
"[...] devem ser objetivamente demonstrados, e excluídos quando aleatórios ou não 
comprovados, porque o prejuízo indenizável deve ser certo e atual, calcado em bases 
seguras, não se mostrando suficientes as afirmações envolvendo ganhos hipotéticos 
ou prováveis, causadores de frustração meramente fictícia [...]" (TJSC, AC n. 
0014187-96.2013.8.24.0039, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara 
de Direito Público, j. 23.05.2017). 

Na hipótese dos autos, não há parâmetros que permitam concluir  

quanto o autor iria auferir de renda trabalhando como motorista do aplicativo, o que 

inviabiliza o acolhimento do pleito. A mera presunção de que iria receber no mínimo 

um salário mínimo cuida de situação hipotética inviável de ensejar a procedência do 

requerimento.  

Já no que concerne à indenização por danos morais, entendo que o  

pedido merece amparo. Isso porque notória a frustração e decepção da pessoa que 

se vê impossibilitada de exercer uma atividade profissional e angariar renda com esta 

em razão da existência de um processo criminal que já se encontrava arquivado e do 

 
1 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2585 
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qual foi absolvido. A liberdade de contratar da requerida, garantida 

constitucionalmente, encontra limites nos fundamentos na Constituição da República, 

razão por que não se pode assegurar a negativa de forma arbitrária e que não 

encontra fundamento na realidade.  

Não se olvide, como fundamentado nos acórdãos acostados pela  

demandada em sede de contestação, que possui parâmetros de segurança que 

devem ser observados e que cabe à empresa a verificação destes. Todavia, a própria 

legislação trouxe os requisitos necessários que o interessado no transporte particular 

de passageiros deve observar, de modo que, inexistindo justificativa plausível, 

descabe a negativa de cadastro. 

Além do mais, oportuno destacar que a maior parte das decisões  

acostadas pela requerida referem-se à inexistência de dano moral em razão da 

negativa injustificada de cadastro. O presente caso apresenta particularidades que o 

diferenciam daqueles. A empresa indicou o motivo da recusa (p. 43) e este, conforme 

comprovado, não coincide com a realidade, sendo que na peça contestatória não 

consta a fundamentação de qualquer outra justificativa para impedir o cadastro do 

demandante. 

Nessa linha de raciocínio, tendo em conta o grau de culpa da  

requerida, bem como o poderio econômico e a necessidade de se compensar os 

prejuízos causados, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.  

Saliento que a procedência do pedido de indenização por dano moral  

em valor inferior ao requerido não enseja sucumbência recíproca, à luz do 

entendimento jurisprudencial adotado. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os  

pedidos formulados por XXXXX   XXXXXXX    XXXXXX em desfavor de XXXX  xx   

XXXXXXX    XXXXXX., extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para OBRIGAR a requerida a aprovar o cadastro 

do autor em sua plataforma e possibilitar prestação dos serviços, se inexistir outro 

motivo para a negativa de autorização, confirmando a tutela de pp. 64-65, e 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos encargos mencionados na 

fundamentação. 

Majoro a multa diária aplicada para o importe de R$ 1.000,00 (mil  

reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a contar da intimação da presente, 

sem prejuízo da sanção anterior. 
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Diante da sucumbência recíproca, em maior grau pela requerida,  

condeno ambas as partes (70% para a demandada e 30% para o autor) ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §  

2º, CPC. Em relação ao autor resta suspensa a exigibilidade das verbas, contudo, 

considerando a concessão do benefício da justiça gratuita à p. 65 (art. 98, § 3º, do 

CPC). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive a requerida para o  

imediato cumprimento da decisão liminar.  

Transitada em julgado, observado o procedimento das custas e nada  

requerido, arquivem-se.  

Florianópolis (SC), 31 de outubro de 2019. 

Assinatura digital 

Fernando de Castro Faria  

Juiz de Direito 


