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Resumo 

 

Esta monografia visa analisar as argumentações nos votos dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF) para entender as teorias e conceitos por trás das 

decisões em relação à regulação de preços. É apresentada uma revisão bibliográfica 

sobre as teorias predominantes nas Ciências Econômicas e outra revisão 

bibliográfica sobre a formação das Constituições brasileiras, econômicas e 

dirigentes. A análise das decisões do STF, levando em consideração as teorias 

econômicas e a natureza da Constituição brasileira é relevante para entender as 

dificuldades da interpretação constitucional. O objetivo deste trabalho é mostrar que 

o STF não tem linhas claras sobre a teoria econômica indicada na Constituição e 

têm divergências em relação aos limites da intervenção econômica por parte do 

Estado. 

Palavras-chave: regulação de preços; teoria econômica; direito e economia; 

Supremo Tribunal Federal 

 

Abstract 

 

This work aims to analyze the arguments in the votes of the Ministers of the 

Federal Supreme Court (STF) to understand the theories and concepts behind the 

decisions regarding price regulation. A bibliographical review is presented on the 

prevailing theories in Economics and another bibliographical review on the formation 

of Brazilian Constitutions. The analysis of the STF’s decisions, taking into account 

economic theories and the nature of the Brazilian Constitution, is relevant to 

understand the difficulties of constitutional interpretation. The objective of this work is 

to show that the STF does not have clear lines on the economic theory indicated in the 

Constitution and have divergences in relation to the limits of economic intervention by 

the State. 

Keywords: price regulation; economic theory; law and economics; STF
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Introdução 
 

O papel do Estado na economia é motivo de debate nas Ciências Econômicas 

desde a formação das primeiras teorias econômicas. Com o desenvolvimento de 

novos conceitos e teorias através do tempo, o entendimento sobre o papel do Estado 

na economia foi se alterando. Essas mudanças na teoria econômica acabam 

influenciando as políticas econômicas por parte do próprio Estado. Entender como 

essas mudanças na teoria econômica influenciam as decisões sobre políticas 

econômicas nos Poderes Públicos, neste caso, na máxima instância do Judiciário, 

ajudam a entender a dificuldade de levar teorias político-econômicas para o âmbito 

das leis e dos direitos. 

Esta monografia visa analisar as argumentações nos votos dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF) para entender que teorias, econômicas e não-

econômicas, são usadas para justificar decisões relacionadas à regulação de preços. 

Essa análise ajuda a elucidar as dificuldades da interpretação constitucional quando 

se fala de conceitos econômicos, pois eles estão inevitavelmente ligados a normas 

jurídicas, valores sociais e direitos fundamentais.  

Para isso, em primeiro lugar foi utilizada a pesquisa bibliográfica. No capítulo 1 

foi realizada uma breve revisão histórica sobre o que as teorias econômicas 

hegemônicas têm a dizer sobre a regulação de preços e a intervenção do Estado na 

economia. No capítulo 2, há uma revisão sobre a formação das Constituições 

econômicas e dirigentes, com o fim de entender os fundamentos econômicos e sociais 

subjacentes na Constituição brasileira.  

Logo depois da pesquisa bibliográfica, no capítulo 3, apresento uma pesquisa 

empírica da jurisprudência do STF sobre casos envolvendo regulação de preços. 

Levando em consideração os capítulos 1 e 2, tenta-se expor quais conceitos 

econômicos e fundamentos não econômicos são utilizados pelos Ministros do STF 

para justificar seus votos na hora de interpretar a Constituição Federal. 

A hipótese desenvolvida nesta pesquisa é que o Supremo Tribunal Federal não 

têm linhas claras sobre a teoria econômica indicada na Constituição e frequentemente 

têm divergências em relação aos limites da intervenção econômica por parte do 

Estado. Constatou-se que o STF tende a considerar que a Constituição brasileira 

endossa teorias econômicas que toleram a intervenção do Estado na economia, ainda 

que os limites da intervenção sejam motivo de divergências notáveis. Assim também, 
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o STF assegura princípios e fundamentos constitucionais que justificam a regulação 

da economia com o fim de garantir direitos muito além dos fundamentais do 

capitalismo liberal, como a livre iniciativa e a propriedade privada. Os valores sociais 

da livre iniciativa, os princípios da redução das desigualdades sociais e da defesa do 

consumidor, a função social da propriedade privada e outros direitos coexistem com 

conceitos econômicos na interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal. 
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1 A regulação dos preços na teoria econômica 
 

Com o desenvolvimento da teoria econômica e as mudanças no cenário 

econômico mundial desde o surgimento do capitalismo, o entendimento sobre o papel 

do Estado na economia foi se alterando. Este primeiro capítulo tenta trazer uma 

síntese das teorias econômicas hegemônicas de cada momento, focando na 

regulação da economia e dos preços. Partindo do liberalismo clássico que dá início à 

teoria econômica capitalista, passando pelas teorias críticas ao laissez-faire para 

finalmente mostrar as teorias predominantes atuais, no denominado neoliberalismo.     

1.1 O liberalismo clássico e neoclássico  
 

A discussão sobre preços e o papel do estado na sua formação está presente 

nas discussões de teoria econômica desde o nascimento da própria ciência. A partir 

das ideias de Adam Smith, na sua obra Riqueza das Nações, de 1776, as discussões 

sobre preços foram ganhando riqueza teórica. Para Smith, as pessoas são 

naturalmente propensas a “trocar”, ao mesmo tempo que desejam obter mais dinheiro 

e subir na escala social. Esses comportamentos, de interesse próprio, levam os 

trabalhadores a produzir o que outros membros da sociedade demandam assim como 

à acumulação. Quando todos os indivíduos atuam em prol desses mesmos objetivos, 

a comunidade é enriquecida (PINHO, 2017).  

Assim, Smith explica com a metáfora da “mão invisível”, como o interesse próprio 

de cada agente da economia faz os preços mudarem, o que resulta em uma 

distribuição dos recursos mais eficiente para a sociedade.  

A partir dessas reflexões, surge o liberalismo na teoria econômica, que têm como 

uma de suas principais premissas que os mercados, deixados a operar livremente, 

seriam mais eficientes que sob o controle ou regulação do Estado. Seguindo a 

concepção de Smith, a teoria econômica liberal apoia a suposição de que a livre 

concorrência cria as melhores condições para o desenvolvimento da economia, e que 

no balanço total, a sociedade estaria melhor com menor intervenção do governo.   

Nas primeiras análises econômicas, especialmente a de David Ricardo, os 

preços estavam relacionados com o valor (tempo de trabalho) utilizado na criação do 

produto. Assim, o preço natural de uma mercadoria é aquele que possibilita a simples 

subsistência dos trabalhadores (FONSECA, 1996). Isso significa que se a demanda 

por um produto aumentar, o preço de mercado seria maior do que o preço natural. O 
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aumento da possibilidade de lucro atrairia novos investimentos no setor com o 

subsequente aumento de oferta, que resultaria em queda do preço de mercado até se 

igualar novamente com o valor do produto (trabalho). Na análise dos economistas 

liberais clássicos a teoria dos preços é focada nos custos de produção, ou seja, o 

custo de produção determina o preço do produto. 

A partir da década de 1870, a revolução marginalista trouxe um intenso 

desenvolvimento da teoria econômica, com uma nova abordagem na formação de 

preços e a teoria do valor. Nesse sentido, Fonseca (1996) coloca que no 

marginalismo, ao contrário do que na análise ricardiana, a demanda é a determinante 

dos preços e a oferta simplesmente determina as quantidades produzidas. Segundo 

essa visão, os recursos são sempre totalmente utilizados com a tecnologia mais 

avançada, e portanto, a oferta é fixa e os preços flexíveis. 

Nesse sentido, as teorias do equilíbrio parcial e geral buscaram desenvolver as 

ideias do liberalismo clássico sobre a formação de preços e a eficiência dos mercados. 

Alfred Marshall (1890) cimenta o entendimento sobre o papel da oferta e da demanda 

na determinação dos preços, sinalizando como a lógica da concorrência resultaria 

num ponto de equilíbrio. Esse ponto seria considerado de equilíbrio parcial quando se 

trata de um mercado individual. Por outra parte, Walras (1874) desenvolveria a teoria 

do equilíbrio geral, mostrando a interdependência dos preços da economia através de 

sistemas matemáticos. O equilíbrio walrasiano tenta mostrar como os mercados, 

agregadamente, tendem ao equilíbrio no longo prazo.  

Essas teorias, baseiam-se no sistema de preços do livre mercado, dominantes 

no liberalismo do laissez-faire do século XIX. Contrapondo mercados eficientes com 

Estado ineficiente, e eficiência econômica com proteção social ineficiente. Como 

demonstrado pelo equilíbrio walrasiano, a intervenção do Estado seria desnecessária 

e ineficiente. Pois os mercados, auto regulados e perfeitamente competitivos, tendem 

naturalmente ao equilíbrio de pleno emprego.   

1.2 Teorias econômicas críticas ao laissez-faire 
 

No período de entre guerras, a tendência do desenvolvimento da teoria 

econômica era de surgimento de críticas à visão de que os mercados seriam mais 

eficientes deixados a funcionar livremente. Pigou (1920) marcou o ponto de partida 

para o desenvolvimento de uma série de teorias sobre o bem-estar social, que criaram 

um marco jurídico para justificar a intervenção do Estado na economia (CHANG, 
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1997). Suas ideias defendem a atuação do Estado na economia através de impostos 

ou subsídios, com o objetivo de maximizar o bem-estar da sociedade.  

Essa visão sobre a regulação da economia considera que o motivo de existir 

regulação em determinadas atividades econômicas são as falhas de mercado 

(CAMPOS, 2008). Pigou traz em consideração que mercados não regulados, 

constantemente exibem diferentes tipos de falhas de mercado. Quando existe uma 

falha de mercado a economia funciona de maneira ineficiente, gerando perdas de 

bem-estar para a sociedade.  

Um tipo de falha de mercado apontada por Pigou (1920) são as externalidades, 

o argumento é que o efeito de produzir um bem ou serviço pode ter custos ou 

benefícios em indivíduos não envolvidos na transação, e esses custos não estão 

considerados no preço do produto. Assim, o imposto pigouviano busca corrigir essa 

falha incluindo o custo da externalidade no preço com o objetivo de maximizar o bem-

estar geral. 

A área da economia do bem-estar que teve o maior impacto por parte das 

regulações é a dos monopólios naturais. O argumento é que em determinados 

mercados, uma firma pode produzir de maneira muito mais eficiente que qualquer 

combinação de duas ou mais firmas. Porém, sem nenhuma concorrência no mercado, 

a firma monopolista iria incorrer nos vícios associados à falta de pressão concorrencial 

com a possibilidade de perdas de bem-estar para os consumidores ou exploração dos 

fornecedores (CHANG, 1997). Consequentemente, seria necessário que o Estado 

regulamente o atuar das firmas monopolistas, ou inclusive, estabeleça firmas estatais 

para operar nesses mercados. 

O corpo teórico argumentando em favor da participação do Estado na economia 

ganhou um novo impulso com a crise econômica de 1929. Este período de grande 

queda do PIB e elevadas taxas de desemprego começaram uma etapa de crescente 

desconfiança nos mercados, resultando em que as teorias econômicas do laissez-

faire foram abandonadas.  

A obra de John Maynard Keynes (1936), traz um novo paradigma enquanto a 

regulação econômica. O autor teoriza sobre os ciclos de crescimento e crise das 

economias capitalistas, criticando as teorias liberais clássicas, e propõe respostas 

para mitigar essas crises. Com isso, Keynes estabelece um marco teórico-científico 

onde os governos têm um papel preponderante na condução da economia, 
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controlando os ciclos econômicos e mitigando os efeitos das crises (DO 

NASCIMENTO, 2015).  

A teoria dos bens públicos de Samuelson (1954), é outro fundamento para a 

intervenção dos governos em setores da economia. Na teoria dos bens públicos, um 

bem é definido como público quando possui uma ou as duas características de ser 

não excludente e não rival. Um bem é não excludente quando não é possível evitar 

que pessoas o consumam. Ou seja, cria o problema de que pessoas que não pagaram 

pelo bem “peguem carona”. Os produtores não seriam capazes de vender esse bem, 

pelo qual seria justificada a produção por parte do governo. A característica de o bem 

ser não rival implica que uma vez que o bem é produzido para uma pessoa, outros 

podem consumi-lo sem reduzir o consumo dos outros usuários. O fato de um bem ser 

não rival cria um problema de alocação de recursos, pois quando adicionar 

consumidores não têm custo algum, o economicamente eficiente é definir o preço em 

zero, evitando a exclusão de consumidores potenciais. 

 Nessas situações o fornecimento por parte do estado ou a regulação dos 

fornecedores do setor privado estariam justificadas para evitar os custos sociais da 

alocação ineficiente dos recursos. Exemplos desses setores são a ordem pública, 

infraestrutura e a defesa nacional (CHANG, 1997). 

Todas essas teorias garantiram uma justificação teórica para as práticas 

regulatórias, elas indicavam que o governo devia fornecer ou financiar alguns serviços 

públicos, encorajar atividades econômicas com externalidades positivas e 

desencorajar as de externalidades negativas através de impostos e subsídios e 

regulamentar grandemente os monopólios naturais.  

Os desenvolvimentos da teoria econômica da época influenciaram os governos 

a uma institucionalização da regulação econômica, com corpos técnicos dentro das 

instituições governamentais que estavam encarregadas de setores bem definidos 

(FIANI, 1998).  

1.3 A ascensão e queda da regulação econômica 
 

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de reconstrução 

das grandes economias ao redor do mundo esse processo de regulamentação da 

economia continua. De acordo com Chang (1997) de 1945 a 1970, houve um aumento 

geral no envolvimento dos governos em todo o mundo.  
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Em países com maior desenvolvimento, logo do surgimento de novas coalizões 

políticas, chamadas de "corporativistas" de mentalidade reformista, os fracassos do 

capitalismo durante o período entreguerras foram associados às fortes oscilações da 

opinião política contra as políticas econômicas do “laissez faire” (CHANG, 1997). 

É a partir da década de 70 que começa uma nova virada no entendimento da 

regulação da economia por parte do Estado. A Crise do Petróleo de 1973 e os graves 

problemas econômicos, como alta inflação, desemprego e logo uma grave recessão 

econômica resultaram em uma nova mudança de paradigma na teoria econômica (DO 

NASCIMENTO, 2015).  

Segundo Chang (1997) houve uma notável virada política para a direita, que 

advogava pela redução da intervenção do estado na economia, ao mesmo tempo que 

na academia surgiram novas teorias pró-mercado se opondo ao “capitalismo 

regulado” da pós-guerra.   

A nova doutrina econômica, denominada neoliberalismo, retoma os 

pensamentos do liberalismo clássico. Nesse sentido, o novo pensamento econômico 

estava em direta oposição com o Keynesianismo vigente até esse momento, que 

promovia a atuação do Estado na busca do pleno emprego e do crescimento da 

economia (ANDERSON, 1995).  

De acordo com Palley (2005) os dois princípios fundamentais do neoliberalismo 

são sua teoria de distribuição de renda e sua teoria da determinação do emprego 

agregado. Em relação à distribuição de renda, a teoria afirma que através da oferta e 

demanda, os fatores de produção (o trabalho e o capital) são remunerados de acordo 

com seu valor. O preço depende da escassez relativa do fator e de sua produtividade, 

o que afeta a demanda. Em relação à determinação do emprego agregado, o 

neoliberalismo defende que os mercados operando livremente levam à utilização mais 

eficiente dos fatores de produção. Nessa perspectiva, os preços se ajustam à 

demanda para assegurar que todos os fatores de produção estejam empregados 

(PALLEY, 2005).  

Dentro de um movimento mais amplo de liberalização dos mercados e 

privatização de empresas estatais, começa um processo de desregulamentação da 

economia em virtualmente todos os setores. De acordo com Anderson (1995), desde 

os anos 90 o neoliberalismo se tornou a teoria econômica hegemônica, com a Escola 

de Chicago formando um corpo teórico altamente sofisticado ao redor das ideias de 

Adam Smith e do Laissez-faire. 
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É nesse contexto de virada de paradigma que surge a teoria da regulação 

econômica da Escola de Chicago. Na construção de sua teoria, os autores ao mesmo 

tempo, caracterizam a teoria do interesse público, pois ela não é definida previamente 

por nenhum autor específico e a criticam, fornecendo novas ideias sobre o papel do 

Estado na economia.   

1.4 Teorias da Regulação Econômica  
 

Segundo Posner (1974) existem duas teorias de regulação econômica principais. 

A primeira é a teoria do interesse público, segundo a qual a regulação econômica 

aparece em resposta à demanda pública para corrigir falhas de mercado e 

ineficiências na alocação de recursos. A segunda teoria é a denominada teoria da 

“captura”, que sustenta que a regulação é fornecida a grupos de interesse, que a 

procuram com o objetivo de maximizar a renda de seus membros.  

Posner (1974) coloca que existem diversos proponentes da teoria da captura, 

desde marxistas até os próprios economistas da Escola de Chicago. Para Lobão e 

Dias (2020) a teoria da captura é, na verdade, um ponto de interseção entre a teoria 

do interesse público e a teoria da regulação econômica, já que a “captura” é uma 

crítica dirigida à teoria do interesse público e não uma teoria da regulação. Assim, o 

pressuposto principal da crítica da teoria da captura é que a regulação não ocorre 

como resposta às demandas do “interesse público”, mas sim seria resultado do 

interesse dos diversos grupos de pressão que buscam alcançar seus próprios 

objetivos (LOBÃO e DIAS, 2020). 

1.4.1 A teoria do interesse público. 
 

A teoria dominante sobre regulação econômica até princípio da década dos 60, 

que Posner (1974) nomearia teoria do interesse público, considerava que a 

regulamentação existe para diminuir ou eliminar as ineficiências geradas pelas falhas 

de mercado (CAMPOS, 2008).  

No seu artigo, Posner (1974) argumenta que existem duas suposições sobre 

política econômica para justificar a intervenção estatal na economia até então. A 

primeira suposição é que os mercados são extremamente frágeis e propensos a 

operar com ineficiências se deixados à vontade. A segunda é que a regulação da 

economia por parte do Estado não tem praticamente qualquer custo. Sob essas 

suposições era argumentado que a regulação econômica era, simplesmente, 
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resultado da demanda pela retificação dessas falhas, que poderiam resultar em 

ineficiências e desigualdades na sociedade.  

Contudo, o autor alega que não existe relação entre falhas de mercado e 

regulação nos mercados, assim como que não é possível afirmar que os governos 

são instrumentos plenamente efetivos e sem custo para alterar os comportamentos 

dos mercados (POSNER, 1974). 

Outro problema apontado por Posner (1974) é o da impossibilidade de transladar 

a percepção de “interesse público” da população ao campo de atuação legislativo. 

Não existe uma teoria que indique como a percepção pública poderia influenciar as 

políticas regulatórias nem de como isso maximizaria o bem-estar público. 

É importante notar, que a teoria do interesse público tem uma interpretação 

normativa da atuação do Estado na economia. Essa visão pressupõe que o Estado, 

benevolente, procura corrigir as falhas de mercado e maximizar o bem-estar social 

(CAMPOS, 2008).  

Para as teorias do interesse público o agente regulador tem uma tarefa técnica, 

de entender as ineficiências dos mercados e aplicar políticas que resultem em maior 

bem-estar social. Sendo assim, o agente regulador atua inquestionavelmente em favor 

do bem-estar público. Isso implica, na análise normativa, que a eficácia da 

regulamentação depende da correta formulação de políticas, e não das motivações 

do Estado regulador (DO NASCIMENTO, 2015).   

1.4.2 A teoria econômica da regulação 

 

A teoria econômica da regulação proposta em 1971 por Stigler descartou a ideia 

de que o propósito legislativo seja sempre benigno, e admitiu a possibilidade de 

“captura”, não somente pelas firmas reguladas, mas também por outros grupos de 

interesse (POSNER, 1974). Além disso, Stigler (1971) substituiu a metáfora da 

“captura” por uma terminologia mais neutra de oferta e demanda. Porém, insistiu com 

a visão de que a regulação econômica serve aos interesses privados dos grupos 

politicamente influentes.  

Assim também, a teoria econômica da regulação está comprometida com os 

pressupostos fortes da teoria econômica em geral, fundamentalmente com a ideia de 

que as pessoas buscam promover seu próprio interesse e o fazem de forma racional 

(POSNER, 1974). 
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A teoria econômica da regulação segundo Posner (1974) se baseia em dois 

pressupostos. O primeiro é que a regulação econômica pode ser interpretada como 

um produto, ou seja, sua alocação é feita pelas forças da oferta e demanda. O motivo 

é que a capacidade coercitiva do Estado pode ser utilizada para aumentar a utilidade 

de grupos ou indivíduos. O segundo pressuposto é que seria possível estimar as 

curvas de oferta e demanda da regulação usando a teoria dos cartéis. 

Posner (1974) argumenta que pensar a regulação como um bem leva a entender 

o valor da regulação para os grupos ou indivíduos envolvidos, já que nos princípios 

da oferta e demanda, o bem seria obtido por quem o precise mais. No mesmo sentido 

também leva em consideração os custos de obter a regulação. “O valor da cartelização 

é maior, quanto menos elástica é a demanda pelo produto e quanto mais cara, ou 

lenta, seja a entrada no mercado” (POSNER, 1974).   

Sob esse ponto de vista, é possível interpretar o efeito da regulação como igual 

ao da cartelização: aumentar o preço por cima do preço de concorrência. Ao mesmo 

tempo, os participantes do mercado devem acordar os termos da regulação. A teoria 

dos cartéis traz em consideração tanto os benefícios quanto os custos de procurar 

regulação (POSNER, 1974).  

Podemos ver que a teoria da regulação econômica da escola de Chicago se 

baseia em pressupostos fundamentais da teoria econômica liberal, como a 

racionalidade do indivíduo maximizador de seus próprios interesses e a eficiência dos 

mercados.  

Por outra parte, em oposição às teorias de interesse público, a teoria da 

regulação econômica traz uma abordagem positiva no debate sobre regulação. A 

atuação dos reguladores não é mais considerada estática, e em prol do bem-estar 

social, mas sim como influenciada pelos processos políticos. Segundo Lobão e Dias 

(2020) “o maior diferencial da teoria econômica da regulação em face da teoria do 

interesse público é a inclusão da política como um dos principais fatores que 

influenciam na regulação econômica”.  
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2 Teorias da regulação econômica subjacentes na Constituição brasileira 
 

A Constituição brasileira de 1988 é parte das chamadas Constituições Dirigentes 

e contém dentro uma Constituição Econômica. Essas características são 

fundamentais para entender as teorias da regulação econômica subjacentes na 

Constituição de 88. Neste capítulo será apresentada em primeiro lugar, uma síntese 

do desenvolvimento das Constituições brasileiras no contexto das Constituições 

econômicas do século XX, a seguir uma breve discussão sobre as constituições 

dirigentes e finalmente como a Constituição de 1988 se insere nesse debate. 

2.1 Constituições econômicas do século XX 
 

Segundo Bercovici (2005) as experiências do século XX, no contexto do 

“constitucionalismo social”, serviram como modelo da Constituição Econômica 

brasileira no mesmo século. De acordo com o autor, foi a partir da Constituição 

Mexicana, de 5 de fevereiro de 1917, que foram incorporados ao debate constitucional 

as questões e os conflitos em relação aos direitos sociais e à função social da 

propriedade.  

A Constituição do México ressaltou os direitos dos trabalhadores, estabelecendo 

pela primeira vez um precedente a nível constitucional. Assim, segundo Bercovici 

(2005) foi nesse contexto e com as reivindicações da Revolução Mexicana de 1910 

que a função social da propriedade e a reforma agrária começaram a ser foco de 

atenção. A projeção internacional desses acontecimentos foi maior na América Latina 

(BERCOVICI, 2005).  

A Constituição de Weimar, de 1919, foi a mais notável das novas Constituições, 

devido a sua influência nas outras Constituições elaboradas (BERCOVICI, 2005). Ela 

era dividida em duas partes: a primeira era sobre a Organização do Estado e a 

segunda era sobre os Direitos e Deveres dos Alemães. Os direitos sociais estavam 

prescritos na segunda parte, secções referentes à educação, à cultura e à vida 

econômica eram incluídas nesta segunda parte (BERCOVICI, 2005).  

De acordo com Bercovici (2005), seguindo à Constituição de Weimar, no Brasil 

com a Constituição brasileira de 1934 foi incluído um capítulo dedicado à Ordem 

Econômica e Social. A ordem econômica teria que ser organizada de acordo aos 

princípios da justiça e as necessidades da vida nacional (BERCOVICI, 2005).  
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Deste modo, a União tinha permitido monopolizar determinado setor ou atividade 

econômica, sempre que agisse de acordo ao interesse público e fosse autorizada pela 

lei (BERCOVICI, 2005). Assim também, nesse texto constitucional há preocupação 

com a promoção da economia popular, o que justificava a proteção da concorrência 

entre as empresas. Portanto, nesta Constituição, se buscava garantir os melhores 

preços como também o abastecimento dos vários produtos e o desenvolvimento 

tecnológico (BERCOVICI, 2005). Deste modo, é possível entender a Constituição de 

1934 como a primeira “Constituição Econômica” do Brasil.    

A Constituição de 1946, por sua vez, trouxe a Ordem Econômica e Social (arts. 

145 a 162) que deu ao Estado o poder de intervir na economia para corrigir os 

desequilíbrios do mercado e com o objetivo de desenvolver setores fundamentais para 

o país e ignorados pela iniciativa privada (BERCOVICI, 2005). Nesse sentido, a justiça 

social passou a ser o fundamento da ordem econômica na Constituição de 1946, 

colocando em conjunto a liberdade de iniciativa e a valorização do trabalho humano.   

Já a Constituição de 1988 tem uma Constituição Econômica com o objetivo 

expresso de transformar as estruturas sociais. O capítulo da ordem econômica (arts. 

170 a 192) engloba, de acordo com Bercovici (2005), “os princípios fundamentais da 

ordem econômica brasileira, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tendo por fim assegurar a todos uma existência digna de acordo com a 

justiça social”. Esses princípios incluem a soberania nacional, a função social da 

propriedade, a livre concorrência, a redução das desigualdades sociais e regionais e 

a busca do pleno emprego (BERCOVICI, 2005). Segundo Eros Grau (1991) a ordem 

econômica da Constituição de 1988 institui o papel do Estado na economia com o fim 

de construir uma sociedade de bem-estar.  

Embora o exposto possa parecer indicar isso, segundo Bercovici (2005) a ideia 

de Constituição Econômica não surge no século XX, pois já as Constituições liberais 

dos séculos XVIII e XIX continham disposições econômicas nos seus textos. No 

entanto, a partir do século XX, o papel da Constituição Econômica é alterado. As 

Constituições Econômicas liberais se baseavam na perspectiva da existência de uma 

ordem econômica natural, e portanto, existiam para garantir o necessário para o 

funcionamento do sistema econômico liberal: a liberdade de comércio, a liberdade 

contratual e o direito de propriedade (BERCOVICI, 2005). Por outra parte, o diferencial 

fundamental do “constitucionalismo social”, que surge a partir do século XX é que as 

Constituições não têm mais o intuito de receber uma estrutura econômica existente, 
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senão que têm o papel de alterá-las. Essas Constituições são caracterizadas como 

“dirigentes”. Segundo Bercovici (2005) “A Constituição Econômica que conhecemos 

surge quando a estrutura econômica se revela problemática, quando cai a crença na 

harmonia preestabelecida do mercado”. Assim, a Constituição Dirigente busca mudar 

a ordem econômica, se contrapondo à visão dos mercados autorregulados.   

2.2 A Constituição dirigente  
 

Segundo Eros Grau (1991) as Constituições Estatutárias são genericamente 

definidas como Constituições que definem as normas, competências e regulações em 

base à ordem econômica percebida no mundo real. Nesse sentido, são consideradas 

como “mero instrumento de governo” ainda que disponham de normas pertencentes 

a uma Constituição Econômica (GRAU, 1991).  

Por outra parte, as Constituições Programáticas ou Dirigentes são concebidas 

sob a perspectiva de que mais do que um “mero instrumento de governo”, a 

Constituição deve ser guia para os programas e objetivos a serem realizados pelo 

governo e a sociedade (GRAU, 1991). A Constituição Econômica dentro da 

Constituição Dirigente, portanto, enuncia os fins da política econômica e estabelece 

uma nova ordem econômica. Segundo Bercovici (2005) a Constituição Dirigente 

fornece as linhas a serem tomadas pela política, não tem somente o objetivo de 

garantir o existente, mas também é um programa para o futuro.   

Segundo Bercovici (1999) o principal debate constitucional é aquele entre os que 

consideram a Constituição como “mero instrumento de governo”, com o papel de 

definir competências e regular procedimentos, e os que defendem que a Constituição 

deve ser entendida como um plano geral a ser seguido pelo Estado e a sociedade, 

definindo os programas e objetivos a serem cumpridos.   

No argumento dos primeiros, a carta constitucional é entendida como a norma 

jurídica superior, mas é afastada dos conteúdos sociais ou econômicos (BERCOVICI, 

1999). A Constituição, sob essa óptica, é um instrumento formal de garantia do status 

quo. Seu objetivo é estabelecer as competências e procedimentos necessários para 

assegurar uma ordem estável, sem se preocupar com o conteúdo das decisões. De 

acordo com Bercovici (1999) “Subjacente a essa tese (...) está o liberalismo e sua 

concepção equivocada de separação absoluta entre o Estado e a sociedade, com a 

defesa do Estado-mínimo, competente apenas para organizar o procedimento de 

tomada de decisões políticas”.  
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Em contraposição a essas ideias temos a visão de que a Constituição pode ser 

guia da ordem econômica, e não só receptora de uma ordem econômica “natural”. 

Nessa visão a autonomia privada não é mais um valor em si, mas deve ser legitimada 

pela busca de concretizar interesses e funções socialmente úteis (BERCOVICI, 1999). 

Sendo assim, a Constituição poderia ser entendida como promotora de um modelo de 

bem-estar social.   

2.3 A Constituição brasileira de 1988  
 

Para Bercovici (1999) a Constituição de 1988 é uma constituição dirigente, ela 

define através das normas constitucionais os objetivos e programas que devem ser 

desenvolvidos para melhorar as condições sociais e econômicas dos cidadãos. É 

possível perceber isso nos objetivos da República no art. 3: “Constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.   

A Constituição de 1988, assim como as Constituições de 1934 e 1946, tem como 

fim a construção de um Estado Social, entre suas disposições Bercovici (1999) 

aponta  

  
A função social da propriedade (artigos 5º, XXIII, e 170, III), os direitos 
trabalhistas (artigos 6º a 11) e previdenciários (artigos 194, 195 e 201 
a 204), além de uma ordem econômica fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por objetivo “assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” (art. 
170).  

  
Ainda mais, de acordo com Grau (1991), a ordem econômica na Constituição de 

1988 rejeita a economia liberal e os fundamentos da auto-regulação da economia. 

Como é possível notar no art. 170, a ordem econômica liberal, na Constituição de 88, 

é sucedida por uma ordem econômica de corte intervencionista. 
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3. Interpretação dos conceitos econômicos da Constituição pelo STF 
 

Como exposto no capítulo 2, a Constituição brasileira de 1988, tem dentro uma 

Constituição Econômica de corte dirigente e intervencionista. Ela contém objetivos e 

disposições, por vezes ambíguas, sobre o caminho que deve seguir a sociedade 

brasileira. Levando em consideração esses pontos, assim como os argumentos da 

teoria econômica sobre o papel do Estado na economia, neste capítulo tenta-se 

responder a pergunta de pesquisa: qual é o entendimento sobre as teorias de 

regulação econômica de preços nas decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro? 

Para isso será apresentada, inicialmente, uma análise sobre a interpretação do STF 

do modelo econômico subjacente na Constituição de 88 e logo, a visão do STF sobre 

a regulação de preços na Constituição brasileira. 

3.1 Seleção dos casos analisados 
 

Para a pesquisa empírica foram selecionadas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADI), com o propósito de dispor das argumentações que os 

Ministros do STF utilizam para justificar seus votos. As ADIs são instrumentos jurídicos 

que têm o objetivo de declarar que uma lei ou parte dela contraria a Constituição 

Federal.  

As ADIs estão publicamente disponíveis no site do STF, o site possui uma 

ferramenta de busca, que permite a pesquisa de jurisprudência através de palavras-

chave e outros filtros. A palavra-chave utilizada foi “preços” em conjunto com o filtro 

“ADI” para obter somente Ações Diretas de Inconstitucionalidade nas quais apareça a 

palavra “preço”, essa busca resultou em 88 ADIs. A seguir, foram lidas as ementas 

das 88 ADIs para selecionar as que contenham uma discussão sobre regulação de 

preços relevante à pergunta de pesquisa. Finalmente, após análise das ADIs 

completas, foram selecionadas 5 por terem argumentações com conceitos 

econômicos e fundamentos não-econômicos sobre regulação de preços e intervenção 

do Estado na economia. 

As ADIs selecionadas são as seguintes: 
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ADI Data Tema Decisão 

ADI n° 319 03/03/1993 lei que dispõe 
sobre reajuste de 
mensalidades 
escolares 

Não foi julgado 
como 
inconstitucional. 

ADI n° 2163   12/04/2018 lei de concessão 
de desconto de 
50% sobre o preço 
de ingressos para 
casas de 
diversões, praças 
desportivas e 
similares 

A ação foi 
considerada 
improcedente (lei 
considerada 
constitucional). 

ADI n° 2435 21/12/2020 lei que concede 
descontos para 
consumidor idoso 
para aquisição de 
medicamentos 

Lei foi considerada 
inconstitucional. 

ADI n° 4923 08/11/2017 marco regulatório 
da televisão por 
assinatura 

A ação foi 
considerada 
improcedente 

ADI n° 6445 31/05/2021 lei sobre redução 
das mensalidades 
devidas aos 
estabelecimentos 
da rede privada de 
ensino durante a 
crise do 
coronavírus 

Lei foi considerada 
inconstitucional. 

 

Com a análise dos argumentos apresentados nas ADIs, procurou-se entender 

a visão dos membros do STF em relação ao papel do Estado na economia e na 

regulação de preços.  

3.2 Modelo econômico e papel do Estado na economia 
 

Na análise a seguir, é possível perceber que o Supremo Tribunal Federal tende 

a defender teorias econômicas que toleram a intervenção do Estado na economia. No 

entanto, existem notáveis divergências sobre o nível de intervenção apropriado e os 

motivos que podem justificar a regulação econômica.  

Se bem não existe dúvida sobre o sistema escolhido pela Constituição de 88, 

o sistema capitalista fundamentado num Estado Democrático de Direito, as 
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disposições da Constituição Econômica estão sujeitas à interpretação e podem se 

contradizer mutuamente. Assim, a Constituição de 88 garante os fundamentos 

mínimos do capitalismo liberal, como a livre iniciativa, a propriedade privada e a 

liberdade de concorrência. No entanto, esses valores devem ser sempre justificados 

por sua função social. Temos no art. 170: 

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:   
I - soberania nacional;   
II - propriedade privada;   
III - função social da propriedade;   
IV - livre concorrência;   
V - defesa do consumidor;   
VI - defesa do meio ambiente;   
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;   
VIII - busca do pleno emprego;   
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital 
nacional de pequeno porte.  
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei.  

 
Como aponta o Ministro Moreira Alves na ADI n° 319/DF1, ainda que a livre 

iniciativa seja um dos fundamentos da ordem econômica, ela está sujeita a assegurar 

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Segundo o Ministro: 

“Sendo a justiça social a justiça distributiva e havendo possibilidade de 

incompatibilidade entre alguns dos princípios constantes dos incisos desse artigo 170, 

se tomados em sentido absoluto, se faz necessário dar a eles um sentido relativo.”  

Para o Ministro2, entre os fundamentos da Constituição Econômica não se 

vislumbra a defesa da livre iniciativa como entendida na economia liberal clássica, 

senão os valores sociais da livre iniciativa somados aos princípios da redução das 

desigualdades sociais e da defesa do consumidor. 

No mesmo sentido, na ADI n° 2163/DF o Ministro Celso de Mello3 argumenta 

que o Estado Liberal, limitado em relação à intervenção na ordem econômica e social, 

deu passo para o Estado Social, que tem como objetivo a realização da justiça social. 

Essa evolução na concepção do Estado substitui os fundamentos ideológicos do 

 
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 319/DF. Relator: Ministro Moreira Alves. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur108883/false>. Acesso em: 21 dez. 2022. 
2  Ibidem. 
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 2163/DF. Relator: Ministro Luiz Fux. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur407558/false>. Acesso em: 21 dez. 2022. 
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laissez-faire pela visão de que o Estado, intervencionista, deve procurar garantir os 

direitos econômicos e sociais reconhecidos das pessoas. 

Adotando as teorias sobre o bem-estar social e de falhas de mercado, o 

Ministro Eros Grau4 defende a atuação do Estado na economia, se baseando na 

Constituição de 88, em contraposição à perspectiva de que os mercados são mais 

eficientes quando auto-regulados. Assim, a regulação teria entre seus objetivos 

garantir a livre concorrência. O Ministro afirma que "Por mais paradoxal que pareça, 

não eram apenas os seres humanos e os recursos naturais que tinham que ser 

protegidos contra os efeitos devastadores de um mercado auto-regulável, mas 

também a própria organização da produção capitalista". 

Considerando essa escolha do sistema capitalista como modelo econômico e 

que a intervenção do Estado no campo econômico está assegurado na Constituição 

de 88, temos, como esperado, diferentes interpretações de qual nível de intervenção 

deve ser tolerado. Na ADI n° 6445/DF5 o Ministro Dias Toffoli argumenta:  

O que o Estado não pode pretender, sob pena de subverter os papéis, 
é que a empresa privada, em lugar de buscar o lucro, oriente sua 
atividade para a consecução dos princípios-fins da ordem econômica 
como um todo, com sacrifício da livre iniciativa. Isto seria dirigismo, 
uma opção por um modelo historicamente superado. O Poder Público 
não pode supor, e.g., que uma empresa esteja obrigada a admitir um 
número x de empregados, independentemente de suas necessidades, 
apenas para promover o pleno emprego. Ou ainda que o setor privado 
deva compulsoriamente doar produtos para aqueles que não têm 
condições de adquiri-los, ou que se instalem fábricas obrigatoriamente 
em determinadas regiões do País, de modo a impulsionar seu 
desenvolvimento. 

 

A dificuldade no argumento do Ministro é que os princípios-fins por ele citados, 

como a busca do pleno emprego e a redução das desigualdades regionais e sociais 

são princípios, que assim como a livre iniciativa, estão assegurados no art. 170 da 

Constituição brasileira.  

Por outra parte, na ADI n° 4923/DF6 a Ministra Cármen Lúcia coloca: 

A Constituição brasileira apresenta-se como uma estampada antítese 
do neoliberalismo, pois não entrega a satisfatória organização da vida 
econômica e social a uma suposta (e nunca demonstrada) eficiência 
do mercado. Pelo contrário, declara que o Estado brasileiro tem 
compromissos formalmente explicitados com os valores que nela se 

 
4 Ibidem. 
5  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 6445/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Disponível 
em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur450963/false>. Acesso em: 23 dez. 2022. 
6  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 4923/DF. Relator: Luis Fux. Disponível em: 
<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur382765/false>. Acesso em: 22 dez. 2022. 
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enunciam, obrigando a que a ordem econômica e a social sejam 
articuladas de maneira a realizar os objetivos apontados. 

 
A Ministra parece indicar que em sua interpretação, a livre iniciativa tem uma 

importância relativa menor, expressando claramente a rejeição do chamado modelo 

neoliberal e sua confiança no laissez-faire. Nessa perspectiva, a sociedade e o Estado 

brasileiros têm os objetivos explícitamente delineados pela Constituição de 88. O 

problema, nesse caso, está em determinar as opções de política econômica que serão 

aplicadas para alcançar esses fins.  

Um aspecto notável na análise das decisões do STF é que algumas 

argumentações contrapõem conceitos econômicos como a livre iniciativa e a livre 

concorrência com fundamentos não econômicos, como o princípio da dignidade 

humana ou a preservação da identidade e soberania nacionais. Na ADI n° 2435/DF7, 

a Ministra Cármen Lúcia argumenta:  

“Na hipótese presente, observa-se a colisão de dois interesses 
constitucionalmente tutelados. Por um lado, tem-se a livre iniciativa, 
associada à redução do papel do Estado na esfera da intervenção 
econômica, e, por outro, verifica-se a adoção de medidas para a 
concreção do direito à saúde da pessoa idosa. Desta forma, não há 
como negar a existência do direito dos empresários de atuar com 
liberdade, sem a intervenção indevida do Poder Público. Contudo, 
também não há como desconsiderar a presença do direito 
fundamental à saúde, consubstanciado na aquisição de remédios por 
um preço menor. Diante da colisão de interesses acima exposta, deve-
se lançar mão do critério fundamental, o princípio da dignidade da 
pessoa. Desse modo, não obstante a inexistência de hierarquia entre 
a livre iniciativa e o direito à saúde, percebe-se a prevalência, na 
hipótese analisada, da imperiosidade da preservação da assistência 
médica, a qual se coaduna com os ditames do princípio da dignidade 
da pessoa humana. 

 
A argumentação da Ministra Cármen Lúcia revela a dificuldade de estabelecer 

o limite para a intervenção do Estado na economia. O princípio da dignidade da 

pessoa humana, garantido no art. 1°, inciso III8, é um dos princípios fundamentais da 

Constituição brasileira. No entanto, na sua argumentação, a Ministra parece não 

considerar as consequências sociais da intervenção no campo econômico. Se uma lei 

intervencionista, como a da ADI n° 2435/DF9 que obriga a iniciativa privada a oferecer 

descontos a uma faixa da população, gera prejuízo no capital privado, o investimento 

 
7  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n° 2435/DF. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Disponível 
em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur443085/false>.  Acesso em: 22 dez. 2022. 
8 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 
DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 22 dez. 2022. 
9 Op. cit., nota 7. 
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no setor e a oferta dos produtos podem se ver comprometidos. Em alguns casos, o 

intuito de preservar um princípio como a da dignidade da pessoa humana pode ter um 

efeito negativo ainda maior no longo prazo, pois a defesa da livre iniciativa não está 

garantida na Constituição como um fim em si mesmo, mas com o dever de cumprir 

uma função social. Se isso for cumprido, restringir a livre iniciativa injustificadamente 

traria consequências negativas no bem-estar social. Nesse sentido, na mesma ADI n° 

2435/DF10, o Ministro Marco Aurélio coloca:  

É possível, mediante atuação de dois Poderes da República, transferir 
ao particular esse ônus? A resposta é desenganadamente negativa. 
Não se faz milagre no campo econômico-financeiro, sendo impróprio, 
ao Poder Público, cumprimentando com o chapéu alheio, compelir a 
iniciativa privada a fazer o que ele não faz, porquanto, na esfera da 
saúde, a obrigação principal é dele.   
Em se tratando de mercado, a intervenção estatal há de ser 
minimalista. A saúde é direito de todos, mas é dever precípuo do 
Estado. A abertura à iniciativa privada, versada no artigo 197 da Lei 
Maior deve ser subsidiária.  

 
Por fim, na ADI n° 4923/DF11, temos a contraposição de visões teórico-

ideológicas dentro da economia na argumentação do Ministro Luis Fux, que coloca: 

“Há (...) a necessidade e a urgência de marcos regulatórios infraconstitucionais 

adequados para preservar e incentivar essa indústria, como fator de desenvolvimento 

econômico e social e de preservação da identidade e soberania nacionais.” No seu 

voto, o Ministro defende sua decisão, ciente de que contradiz a teoria econômica 

neoliberal e adotando uma posição aparentemente próxima a uma “teoria 

desenvolvimentista”. 

Não se ignora que a racionalidade econômica usada para explicar a 
existência de cotas de conteúdo e de programação seja objeto de 
fortes debates na literatura especializada. Com efeito, o argumento da 
“indústria nascente” (infant industry), apesar de deitar raízes 
historicamente longínquas, remontando ao clássico Principles of 
Political Economy (1848) de John Stuart Mill, tem sido alvo de ferozes 
ataques por economistas mais modernos. Não obstante isso, ainda se 
pode dizer que há fundamentos economicamente consistentes a 
justificar o protecionismo temporário (como é o caso analisado nestes 
autos) de setores produtivos em fase de amadurecimento12. 

 
3.3 Interpretação do STF sobre a regulação de preços na Constituição  
 

 
10 Ibidem. 
 
11 Op. cit., nota 6. 
12  Ibidem. 



26 
 

Sobre a regulação de preços por parte do Estado, é possível observar que se 

bem o STF reconhece a liberdade de estabelecer preços do setor privado, ao mesmo 

tempo garante a competência do Estado sobre o controle de preços. As divergências 

estão, novamente, nos motivos que poderiam justificar ou não essa regulação.     

Nesse sentido, o Ministro Moreira Alves13 afirma que o empresário tem a 

liberdade de determinar os preços sob o fundamento da liberdade de iniciativa 

econômica, mas essa liberdade não é absoluta e deve ser regulada 

excepcionalmente. O Ministro enfatiza14: “O importante, contudo, é notar que a regra 

é a liberdade. Qualquer restrição a esta há de decorrer da própria Constituição ou de 

leis editadas com fundamento nela.”     

A questão que surge desta interpretação é: quando a regra pode ser ignorada? 

Se as restrições devem surgir da própria Constituição, a resposta, inevitavelmente, 

dependerá de quem deve interpretá-la. Como Posner (1974) aponta em sua crítica à 

teoria do interesse público, a impossibilidade de transladar a percepção de “interesse 

público” da população ao campo legislativo coloca em questão a utilidade desses 

conceitos. Embora não exista uma delimitação clara em relação ao grau de 

intervenção, o que é expresso claramente nas interpretações dos Ministros do STF é 

que a regulação dos preços não está fora das competências do Estado, e que a 

atividade regulatória pode ser justificada sob diversos fins garantidos pela 

Constituição. A exemplo desses pontos o Ministro Celso de Melo15 afirma: 

“A regulação normativa, pelo Estado, das políticas de preços traduz 
competência constitucionalmente assegurada ao Poder Público cuja 
atuação regulatória é justificada e ditada por evidentes razões de 
interesse público, especialmente por aquelas que visem a preservar 
os postulados da livre concorrência, a fomentar a justiça social e a 
promover a defesa dos direitos e dos interesses do consumidor (CF, 
art. 170, caput, e incisos IV e V).” 

 
Nesse sentido, na ADI n° 319/DF, o Ministro Sepúlveda Pertence16 explica que 

a atividade normativa e regulatória do Estado compreende necessariamente o 

controle de preços que, “tanto se pode manifestar na fixação de preços mínimos, para 

estimular determinado setor da economia, particularmente em períodos recessivos, 

como na fixação de preços máximos ou estabelecimento de parâmetros de reajuste”. 

 
13 Op. cit., nota 1. 
14 Ibidem. 
15 Op. cit., nota 1. 
16  Ibidem. 
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No caso da ADI n° 2163/DF17, na qual foi discutida a concessão de meia-

entrada para atividades de entretenimento, culturais e esportivas para jovens de 21 

anos, temos um exemplo onde argumentos sobre as consequências econômicas da 

lei foram contrapostos aos argumentos que procuram seguir os fins da Constituição 

Federal. O Ministro Ricardo Lewandowski, que votou em favor de manter a lei de meia-

entrada, denota: 

Reporto-me a uma observação interessante, de um grande 
economista americano: não há refeição gratuita na economia - "there 
is no free meal"-, ou seja, à medida que se isenta um número muito 
grande de consumidores de pagar a entrada integral nas diversões 
públicas, na verdade, automaticamente, o valor dessa subirá por uma 
lei de mercado: a lei da oferta e da procura. Mas essa é apenas uma 
observação marginal, a latere. 

  

Ou seja, o Ministro não nega os efeitos possivelmente negativos da medida nos 

preços e na economia, mas se baseia em outros fundamentos para tomar sua decisão. 

Em favor da medida, o Ministro Ayres Britto18 também coloca: 

A propriedade privada cumpre, no Brasil, obrigatoriamente uma função 
social. Isso está dito no âmbito dos direitos individuais e coletivos e no 
âmbito dos princípios gerais da atividade econômica. Duplamente a 
Constituição impõe à propriedade privada uma função social. E o 
empresário que explora bens culturais de antemão já sabe que a 
propriedade privada dele há de cumprir uma função social, que é a 
função cultural. 

 

Divergente dessas decisões temos a argumentação do Ministro Gilmar 

Mendes19 que traz a preocupação de que os efeitos adversos da intervenção do 

Estado na economia, injustificada e irrefletida, podem resultar em novos problemas 

para a sociedade.  

Leis como essas, quando repercutem especialmente sobre atividade 
tipicamente privada, diferentemente até dos serviços públicos 
mediante concessão, trazem problemas adicionais, por exemplo, elas 
oneram significativamente a atividade puramente privada. E elas vão 
importar, muitas vezes, na elevação do preço, até um ponto em que, 
talvez, ameace a sobrevivência.  
Então essa opção pura e simples pela concessão do benefício, sem 
nenhuma contrapartida por parte do Estado, a rigor pode colocar - isso 
foi destacado também na manifestação do Ministro Lewandowski, 
quando falava da não existência do almoço de graça nesse modelo, 
que é simplista e que traz sérios ônus para atividade privada - em 
xeque a existência do sistema.  
É muito fácil ao legislador, até de uma forma irrefletida ou até com 
sentido de atingir determinado segmento da população e fazer 
fórmulas atrativas, do ponto de vista do efeito da popularidade, ter 

 
17 Op. cit., nota 3. 
18  Ibidem. 
19  Ibidem. 
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esse tipo de iniciativa, mas ela pode, realmente, ameaçar até a oferta 
do próprio bem, seja pela elevação exagerada do preço seja pela 
afetação, tornar eventualmente inviável a própria atividade econômica. 
Essa é a questão central que demanda desse tipo de modelo, de pura 
transferência para o privado.  
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4 Conclusões 
 

A presente monografia visou analisar as argumentações nos votos dos Ministros 

do STF com o fim de compreender as teorias econômicas e não-econômicas usadas 

para justificar as decisões relacionadas à regulação de preços e intervenção do 

Estado na economia. 

Discussões sobre o papel do Estado na economia e regulação de preços estão 

presentes desde o surgimento da teoria econômica. Com as mudanças no contexto 

econômico e social através do tempo e o desenvolvimento de novas teorias 

econômicas o entendimento sobre a regulação da economia também foi se alterando. 

De modo similar, as Constituições foram mudando para abranger cada vez mais 

direitos sociais assim como para regular mais a economia. As Constituições brasileiras 

foram adotando características de Constituição dirigente, exercendo a função de guia 

para os programas e objetivos do governo e da sociedade. Por outra parte, foram 

desenvolvendo uma Constituição Econômica com o objetivo expresso de transformar 

as estruturas sociais do país.     

Levando tudo isso em consideração, constatou-se que o STF tende a rejeitar o 

liberalismo do laissez-faire com sua visão de mercados eficientes, auto-regulados e 

perfeitamente competitivos. Certamente, o Tribunal reconhece os princípios 

constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de concorrência, mas isso não implica 

em que o Estado esteja limitado. Pelo contrário, o STF defende a intervenção do 

Estado na economia e a regulação de preços como forma de alcançar objetivos de 

desenvolvimento econômico e justiça social.   

Assim também, é possível constatar que existem notáveis diferenças nas 

interpretações de qual o nível apropriado de intervenção na economia e de quais 

motivos poderiam justificar essa intervenção. Nesse sentido, foi observado que as 

argumentações continham tanto teorias e conceitos econômicos quanto fundamentos 

não-econômicos para justificar a regulação econômica. 

Existindo diversas visões sobre o papel do Estado na economia e contendo a 

Constituição princípios fundamentais por vezes incompatíveis entre si, fica aberta a 

questão de como delimitar o papel do Estado na economia de acordo com os objetivos 

e disposições da Constituição brasileira. 
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