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RESUMO 
 
A Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas foi criada no 

Brasil por lei federal (Lei n. 13.703/18) em meio a um turbilhão político iniciado por uma 

greve de caminhoneiros que bloqueou importantes rodovias, causou o caos na cadeia de 

abastecimento e impulsionou protestos em massa pelo país. As autoridades aprovaram a 

lei – em conjunto com subsídios ao preço de combustíveis e outras medidas – para atender 

às demandas dos grevistas, fazendo com que o movimento arrefecesse ao final. Muito 

embora a medida tenha aumentado o gasto público e os preços aos consumidores, gerando 

inflação, foi apoiada pela vasta maioria da opinião pública. Todavia, a referida lei foi 

questionada perante o Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que o 

estabelecimento de um piso de preços viola diversos direitos fundamentais previstos na 

Constituição, inclusive a livre iniciativa e a livre concorrência (art. 1º, IV, e 170). O 

presente trabalho analisa a possibilidade de o Judiciário invalidar uma lei aprovada pelos 

políticos eleitos, que cuida de delicada questão social. Primeiro, discute-se o argumento 

contramajoritário em favor do controle judicial de políticas públicas. Anota-se que, de 

acordo com a teoria da escolha pública, grupos organizados podem capturar o poder 

político para a satisfação de seus interesses particulares em detrimento da maioria, que, 

por sua vez, não possui os incentivos necessários para resistir à aprovação de uma 

regulação socialmente indesejável. Tendo em vista que o processo democrático é 

frequentemente enviesado em desfavor da maioria, o controle judicial pode ser um freio 

apropriado na tendência dos agentes eleitos de servir interesses privados e não públicos. 

Em segundo lugar, argumenta-se que os Tribunais não deveriam guiar-se pela opinião 

pública, visto que esta também pode afastar-se da cuidadosa reflexão dos indivíduos em 

uma dada sociedade. Demonstra-se que a opinião pública é influenciada por cascatas 

informacionais, polarização política e outros vieses cognitivos significativos. O trabalho 

conclui, então, que o Judiciário deveria atuar como um sentinela da legislação baseada 

em evidências, pressionando os demais Poderes em favor de práticas regulatórias 

melhores e mais transparentes. Em acréscimo, o presente trabalho defende a visão de que 

a política de preços mínimos de fretes rodoviários carece de evidências mínimas sobre os 

seus benefícios para o bem-estar social, ao passo que há fortes evidëncias de que essa 

medida prejudicou consumidores, a sociedade como um todo e os próprios caminhoneiros 

autônomos. 

  



 7 

ABSTRACT 
 
A price floor policy in road freight transportation was introduced in Brazil by 

Federal law (n. 13.703/2018) amidst a political turmoil, initiated by a truck drivers’ strike 

that blocked major road networks, triggered supply chain chaos, and spurred mass 

protests all around the country. The authorithies passed the legislation – along with 

subsidies to fuel prices and other provisions – to meet the demonstrators’ demands, 

eventually causing the strike to wind down. Although the measure increased public 

spenditure and prices to consumers, leading to inflation, it was supported by the vast 

majority of the public opinion. However, that statute has been challenged before the 

Supreme Court of Brazil on the grounds that a price floor violates multiple fundamental 

rights enshrined in the Constitution, including freedom of entrepreneurship and 

competition (articles 1º, IV, and 170). This work investigates whether the Judiciary 

should strike down the statute given that it was enacted by elected politicians, and 

addresses a delicate social issue. First, the countermajoritarian rationale for the judicial 

review is discussed. It is pointed out that, according to the public choice theory, organized 

groups may engage in rent-seeking to the detriment of the majority, which lacks the 

proper incentives to resist a socially undesirable regulation. Since the democratic process 

is often biased against the majority, the judicial review may be an appropriate check on 

elected officials’ tendency to serve private as opposed to public interests. Secondly, it is 

argued that Courts should not be driven by the public opinion, as it may also deviate from 

the careful judgment of individuals in a given society. It is shown that public opinion is 

influenced by information cascades, political polarization, and other significant cognitive 

bias. The work then concludes that the Judiciary should instead act as a sentinel of 

evidence-based rulemaking, pushing the other branches of government toward better, 

transparent regulatory practices. In addition, this work supports the view that the price 

floor policy in road freight transportation lacks minimum evidence of its welfare benefits, 

whereas there is strong evidence that the policy has harmed the consumers, the society as 

a whole, and even the truckers. 
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INTRODUÇÃO 

No dia 21 de maio de 2018, o Brasil se deparava com o início da maior greve geral 

de caminhoneiros autônomos, também conhecida como crise do diesel. As constantes 

variações no preço do óleo diesel podem ser consideradas a causa do movimento, visto 

que a remuneração do transporte rodoviário, segundo os manifestantes, estava tão baixa 

que não cobria sequer o custo do combustível para realizar a viagem de volta do destino 

de entrega da carga.1 

 A paralisação e o bloqueio das rodovias afetaram ao menos 24 estados da 

federação, causando o desabastecimento de mercados e farmácias, alta no preço da 

gasolina, redução na frota de ônibus, cancelamento de voos em várias cidades, dentre 

outros infortúnios que fizeram com que várias cidades decretassem situação de 

calamidade pública ou até mesmo estado de emergência.   

 Preocupado com o impacto da paralisação na economia do país, o Governo 

Federal, no dia 27 de maio de 2018, instituiu por medida provisória (MP nº 832) a política 

de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, posteriormente convertida na Lei 

nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, com “a finalidade de promover condições razoáveis à 

realização de fretes no território nacional, de forma a proporcionar a adequada 

retribuição ao serviço prestado”.  

 Sendo assim, a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas 

surgiu como uma forma de “reduzir a instabilidade nas relações com o setor de 

transporte rodoviário de cargas que, por sua vez, podem resultar em prejuízos sociais e 

econômicos de grande monta, como o desabastecimento e restrições para à circulação 

de pessoas e bens”, conforme a exposição de motivos da MP nº 832. 

Visto que as consequências econômicas e sociais ocasionadas pela política de 

tabelamento de frete transcenderam a categoria dos caminhoneiros autônomos, atingindo 

a sociedade como um todo, foram ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal três 

 
 
1 Conforme declarações à época de um dos líderes do movimento: “Na ponta do lápis, o cálculo de Fonseca 
é que, para cada frete de R$ 1 mil feito por um caminhoneiro autônomo, 42% deste valor são consumidos 
por gastos com óleo diesel. Somados a custos com pedágio, estima o líder da categoria, ‘sobram R$ 200 
para o motorista, se sobrar. É com isso que queremos acabar neste primeiro momento’.” Disponível em: 
<https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/ameaca-de-greve-caminhoneiros-dao-ultimato-por-
reducao-do-preco-do-diesel-cbvtuujo39mopsvaguljez1rr/>. 
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ações questionando a constitucionalidade da Lei nº 13.703/2018. As requerentes alegam 

que o estabelecimento de preço mínimo para o fretamento rodoviário se mostrou 

extremamente danoso ao ambiente concorrencial, visto que, além de afetar o mecanismo 

de equilíbrio de preços e limitar a possibilidade de barganha, reduziu a competitividade 

entre concorrentes. 

A primeira ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Associação do 

Transporte Rodoviário de Carga do Brasil (ATR Brasil). Em síntese, a requerente alegou 

que a lei impugnada viola os artigos 1º, IV, e parágrafo único; 3º, I; 5º; caput e II; 170, 

caput e IV; 173, § 4º; 174, caput, e 178, caput, da Constituição Federal. Também foram 

distribuídas por prevenção ao Min. Luiz Fux as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

n.º 5.959 e 5.964, ajuizadas respectivamente pela Confederação da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

Em razão da relevância da matéria, o processo contou com as manifestações de 

das seguintes entidades: (i) a Advocacia-Geral da União (AGU); (ii) a Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT); (iii) a Secretaria de Promoção da Produtividade e 

Advocacia da Concorrência, em razão das competências previstas no art. 41-A do Anexo 

I ao Decreto n.º 9.003, de 13 de março de 2017; e (iv) a Superintendência-Geral do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), por força das atribuições 

previstas no artigo 13, I e XVII, da Lei n.º 12.529/2011. 

A judicialização de um tema tão sensível, com grande apelo político, reacende a 

atenção dos estudiosos do Direito para duas questões interessantes: a legitimidade de uma 

intervenção regulatória de tão intensa gravidade sobre uma atividade econômica prestada 

por particulares, considerando ser a livre iniciativa um dos fundamentos da República 

(art. 1º, IV, e 170 da CRFB); e a legitimidade da intervenção do Judiciário em matéria de 

alta sensibilidade política. 

O presente trabalho está dividido em duas partes e adota o processo metodológico 

descritivo para o efetivo desenvolvimento de um corpo consistente de análise e 

argumentação, visando desconstruir a suposta ilegitimidade democrática do Judiciário em 

matéria de alta sensibilidade política por meio de uma abordagem qualitativa, com base 

em um estudo comparativo do conteúdo das obras de diferentes autores, além de uma 
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revisão bibliográfica e documental que permitiram um maior aprofundamento sobre o 

tema da pesquisa. 

Em seu primeiro capítulo, o trabalho abordará as diversas balizas à atuação do 

Estado como regulador da atividade econômica inseridas na Carta Magna de 1988, como 

a proteção da livre iniciativa (art. 1º, IV, e 170, caput, da CRFB). Ademais, a Constituição 

brasileira, em seu art. 174, determina que, para o setor privado, as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento do Estado serão apenas indicativas, de maneira que a sua 

atuação regulatória na economia deve ser excepcional e fundamentada em evidências 

empíricas de que a livre atuação dos agentes econômicos gera ineficiências. 

Por sua vez, o segundo capítulo discorrerá sobre a suposta ilegitimidade 

democrática do Judiciário em matéria de alta sensibilidade política. A competência do 

Supremo Tribunal Federal para realizar o controle de constitucionalidade é prevista na 

Constituição de 1988, em seu art. 102, inc. I, alínea “a”. Todavia, a clássica justificativa 

para o controle dos atos de outros Poderes pelos membros não eleitos do Judiciário seria 

a necessidade de proteção dos direitos de minorias em face da opressão pela tirania da 

maioria – o chamado papel contramajoritário dos Tribunais. Contudo, no caso do piso 

mínimo de fretes rodoviários, a atuação do Judiciário é provocada justamente para a 

proteção da maioria em face da criação de um benefício favorável apenas a uma minoria 

organizada. Essa situação joga luzes sobre a necessidade do controle judicial (judicial 

review) de políticas públicas mesmo em matérias de alta sensibilidade política, em 

desfavor de minorias e contrariamente à opinião pública, como mecanismo de proteção à 

regulação baseada em evidências. 

Por fim, o presente trabalho conclui que a hipótese sob exame revela uma situação 

de captura das autoridades públicas para agirem como representantes de interesses 

privados, ocasionada por uma ação concertada entre agentes econômicos para interferir 

coativamente no regular funcionamento dos canais democráticos. Isso porque os supostos 

benefícios da Lei n.º 13.708/18 são concentrados em um grupo (dos caminhoneiros 

autônomos), enquanto seus prejuízos são dispersos por toda a coletividade, revelando 

uma assimetria de incentivos para a participação no processo democrático. Essa situação 

deu origem a uma regulação que causa prejuízos aos consumidores, à sociedade como um 

todo e até mesmo aos caminhoneiros autônomos, que seriam os sujeitos alegadamente 

favorecidos com a medida. 
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I - LIMITES CONSTITUCIONAIS À REGULAÇÃO ECONÔMICA 

I.1. INTRODUÇÃO 

A análise da política de preços mínimos para o fretamento rodoviário de cargas 

(Lei nª 13.703/18) perpassa o questionamento sobre a legitimidade de uma intervenção 

regulatória de tão intensa gravidade sobre uma atividade econômica prestada por 

particulares, considerando ser a livre iniciativa um dos fundamentos da República (art. 

1º, IV, e 170 da CRFB). O correto entendimento dessa norma fundamental da Carta 

Magna demanda uma breve digressão sobre as matrizes ideológicas que informaram o 

constituinte originário. 

O liberalismo econômico tem suas raízes no iluminismo do final do século XVIII, 

em especial na obra do filósofo Adam Smith, intitulada “A Riqueza das Nações”. 

Posteriormente, essa matriz teórica seria revigorada pelo pensamento de Stuart Mill, em 

seu livro “Da Liberdade”, dentre diversos outros autores. Em síntese, os adeptos dessa 

vertente defendem a liberdade de cada indivíduo para a escolha dos meios de promoção 

dos seus próprios interesses, pois a promoção do bem comum seria resultado dessa busca 

pela satisfação das preferências particulares. Tendo em vista que o Estado não teria a 

capacidade de avaliar adequadamente as preferências individuais, também não lhe caberia 

interferir na ordem econômica sob o pretexto de substituir as escolhas particulares em 

prol do bem comum, sendo adequada a postura de mero observador da organização 

espontânea do grupo social. O Estado também, segundo os adeptos de um Estado Liberal, 

seria incapaz de fazer as escolhas adequadas para a promoção do bem-estar comum, por 

lhe faltar informações, além de ser um ambiente propício para a apropriação privada de 

interesses públicos. 

Como se sabe, o século XIX também foi berço do surgimento de correntes 

filosóficas antagônicas ao liberalismo, marcadas pela extrema desconfiança na 

capacidade individual em promover espontaneamente o bem-estar social e pela crença em 

uma alegada exploração de classes derivada da omissão estatal em corrigir desigualdades. 

Nesse cenário, por exemplo, Karl Marx, na sua obra “O Capital”, defendeu a planificação 

da economia mediante o absoluto controle estatal. Inspiradas por essa doutrina, foram 
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editadas várias cartas constitucionais2 que conferiram ao Estado um destacado 

protagonismo na organização econômica da sociedade, ou seja, contemplaram inegável 

dirigismo econômico.3 

Com uma solução de compromisso entre os dois lados dessa controvérsia 

filosófica, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 contempla 

dispositivos aparentemente antagônicos e indefinidos sobre o adequado papel do poder 

público no que diz respeito à ordem econômica. A mesma Carta que, como afirmado 

anteriormente, indica a livre iniciativa como fundamento da República já em seu artigo 

1º, também contempla inúmeras formas de intervenção do Estado na economia, até 

mesmo na definição de preços, como será visto adiante.4 

I.2. OS PARADOXOS DA CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA 

A ordem econômica, na visão de Vital Moreira, pode ser divida em três conotações 

distintas: 

“Em um primeiro sentido, “ordem econômica” é o modo de ser empírico 
de uma determinada economia concreta (...); 

Em um segundo sentido, a “ordem econômica” é expressão que designa o 
conjunto de todas as normas, qualquer que seja sua natureza, que respeitam 
à regulação do comportamento dos sujeitos econômicos; (...) 

Em um terceiro sentido, “ordem econômica” significa ordem jurídica da 
economia.” 5   

 
 
2 Constituições de Weimar de 1919 e do México de 1917. 
3 Para o Ministro Luís Roberto Barroso, o dirigismo econômico é próprio dos modelos coletivistas, baseados 
na planificação centralizada e cogente e na propriedade coletiva dos meios de produção. O mercado deixa 
de estar centrado na atividade das pessoas e dos grupos privados e passa a ser largamente manipulado pelo 
Estado (A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no Controle de Preços, 2001, 
in Revista de Direito Administrativo nº 226, p. 205). 
4 Sobre as diversas correntes ideológicas que influenciaram a Constituinte brasileira, culminando na 
proclamação da Carta de 1988, v.: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Constituição e 
Governabilidade: Ensaio sobre a (In)governabilidade Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995 (“A superação 
da crise de ingovernabilidade não prescinde, ao invés, reclama, uma nova Constituição. A de 1988 nasceu 
fora de época, ainda inspirada por um marxismo vulgar intitulado de socialismo ‘real’, que logo se 
esboroou. É necessário jogar no arquivo essa obra do copismo de esquerda.”). V. tb. CARVALHO, Luiz 
Maklouf. 1988: Segredos da Constituinte. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 393 (Nas palavras do então 
Deputado Federal e membro da Constituinte, Michel Temer: “A Constituição tem princípios do liberalismo 
e princípios do socialismo, e foi isso que ajudou a manter uma estabilidade institucional, como nós nunca 
tivemos. Como houve um amálgama dessas duas democracias, a liberal e a social, se pôde avançar para o 
que eu chamo de democracia da eficiência.”). 
5 MOREIRA, Vital. A Ordem Jurídica do Capitalismo, Coimbra, Centelha, 1973, p. 67-71 
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Relativamente ao regramento jurídico da economia brasileira pelo constituinte, 

nota-se que o texto constitucional reserva papel de destaque para a livre iniciativa em 

duas passagens. Logo no art. 1º, IV, a Carta Magna estabelece a livre iniciativa como 

fundamento da República, o que Luís Roberto Barroso interpreta como um direito 

fundamental dos indivíduos de serem livres para suas escolhas existenciais, estruturando 

outros direitos fundamentais, como o da legalidade e o da autonomia da vontade. Já o 

Título VII (“Da Ordem Econômica e Financeira”) é inaugurado com a afirmação de que 

a livre iniciativa é um fundamento da ordem econômica (art. 170, caput, da CRFB), o que 

indicaria a escolha do constituinte 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. Nesse segundo contexto, 

a livre iniciativa seria a base dos princípios da propriedade privada, da liberdade de 

empresa e de trabalho, da livre concorrência e da liberdade de contratar. 

Barroso procede em sua análise sugerindo que a livre iniciativa em uma sociedade 

capitalista contemplaria a liberdade dos agentes privados de agir de uma ou outra maneira, 

livres de interferências externas, implicando certa dose de opções reais e economicamente 

relevantes de ação criadora em um mercado. Ocorre que as interferências externas na 

liberdade individual de empreender podem não resultar do Estado, mas de limitações 

impostas por outros agentes econômicos com maior poder de mercado. Dessa forma, uma 

completa e utópica eliminação da intervenção do Estado na economia, ainda que por meio 

da regulação ou das normas antitruste, permitiria na prática aos agentes com maior poder 

econômico reduzir ou até mesmo excluir a liberdade de iniciativa dos demais. 6 É preciso, 

então, avançar na compreensão da função que a Constituição efetivamente reserva ao 

Estado regulador. 

Quanto ao papel do Estado na ordem econômica, à luz do texto constitucional, é 

certo que pode ser dividido em duas categorias: (i) sob um primeiro prisma, o poder 

público atuaria como agente regulador da atividade econômica, cabendo-lhe criar normas, 

 
 
6 Nesse sentido: “O detentor de poder econômico possui capacidade e possibilidade de livre iniciativa; tal 
capacidade e possibilidade lhe permitem agir sobre o próprio contexto e sobre o contexto dos demais, 
reduzindo ou mesmo excluindo a liberdade de iniciativa destes; sem possibilidade de ação criadora não se 
faz concorrência; sem concorrência não é preciso inovar; e sem inovação não há progresso técnico e 
material, resultado positivo da concorrência.” (KOHLER, Etiane da Silva Barbi. A ORDEM ECONÔMICA 
NA CONSTITUIÇÃO DE 1988: Contornos e Desdobramentos. Rev. Direito em Debate, Anexo XI, nº 18, 
jul/dez 2002 – nº 19 jan/jun 2003, p. 74) 
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estabelecer restrições, fazer um diagnóstico social das condições econômicas e formular 

políticas públicas direcionadas especificamente ao setor econômico, visando ao 

desenvolvimento do país (art. 174 da CRFB); (ii) em um segundo plano, excepcional, o 

Estado seria um executor direto de atividades econômicas, em paralelo à iniciativa 

privada (art. 173 da CRFB).7 Independente do papel exercido pelo Estado, seja de 

regulador, seja de executor, sua finalidade sempre deverá ser o interesse, direto ou 

indireto, da coletividade.8 

Assim, cumpre ao operador do Direito definir exatamente qual seria o comando 

do constituinte ao definir que o Estado será um “agente normativo e regulador da 

atividade econômica” e exercerá “as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado” (art. 174, 

caput, da CRFB). 

Analisando a evolução do estudo do Direito da Regulação nas últimas décadas, 

Robert Baldwin pontua que o movimento de “desregulação”dos anos 1980, focado nos 

aspectos negativos da regulação, foi progressivamente superado pela agenda smart 

regulation, cujos debates se concentram no aprimoramento regulatório, tendo se tornado 

aceito “não apenas que a regulação é necessária para o funcionamento de uma economia 

de mercado, mas que a supervisão regulatória continua sendo essencial no 

funcionamento dos serviços públicos.”9 Logo, na maioria das controvérsias em Direito 

 
 
7 Vale destacar que, ao intervir diretamente na ordem econômica, o Estado poderá prestar serviços públicos 
ou explorar atividades econômicas. No entanto, por representar uma exclusão da livre iniciativa, o Estado 
deverá observar dois requisitos fundamentais, sendo eles: a enumeração constitucional taxativa dos setores 
ou atividades em que existam monopólios estatais, ou seja, a lei não pode criar outros monopólios que não 
estejam previstos no texto constitucional; e a necessidade de lei autorizando a exploração direta de 
atividades econômicas pelo Estado, cujo os pressupostos são a segurança nacional e o relevante interesse 
público. (BARROSO, 2001, p. 202) 
8 Nesse sentido, Rafael Oliveira defende que a intervenção estatal na economia é dividida em: (i) 
intervenção direta, atuação do Estado no mercado como produtor de bens e serviços (art. 173 da CFRB); e 
(ii) intervenção indireta, imposição de normas, regulação, fomento etc. (art 174 da CRFB) (OLIVEIRA, 
Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo – 8. Ed. Rio de Janeiro: Método, 2020. p. 533-
534.) Ainda nesse sentido: TAVARES, André Ramos. A intervenção do Estado domínio econômico. 
Direito Administrativo econômico. São Paulo: Atlas, 2011. p. 248-253. V. tb. Carvalho Filho, José dos 
Santos. Manual de Direito Administrativo – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019. p. 1.290. 
9 No original: As regulation has come to the forefront of public debates in recent years, some particular 
issues have exerted an especially strong grasp on public and political attentions - on either a continuing or 
an ephemeral basis. There has, for instance, been a sustained concern about the "evils" of regulation, such 
as "red tape", overload, and excessive bureaucratization of economics and social life. Critics have suggested 
that regulation crates major barriers to competitiveness and economic growth, and such worries have been 
fuelled by benchmarking exercises and league tables such as the World Bank's ‘Doing Business’report. In 
some cases, particular items have shifted place on the regulation agenda - so that debates about the virtues 
and vices of deregulation and privatization have, as noted, given way to post-millennium discussions of 



 16 

Regulatório, não se discute se o Estado deve ou não intervir na Economia, mas como e 

em quais hipóteses essa intervenção deve ocorer10. 

Dessa maneira, não basta dizer que o Estado brasileiro é um gestor do ambiente 

econômico,11 sendo mesmo necessário definir se, nessa missão, o poder público 

efetivamente é capaz de promover os direitos fundamentais constitucionalmente 

previstos, como a busca pelo pleno emprego (art. 170, VIII), a defesa do consumidor (art. 

170, V) e do meio ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais 

(art. 170, VII) etc. 

Essa, afinal, deve ser a bússola que orienta o estudo da regulação, assim definida 

por Alexandre Santos de Aragão: 

“o conjunto de medidas legislativas, administrativas, 
convencionais, materiais ou econômicas, abstratas ou concretas, 
pelas quais o Estado, de maneira restritiva da autonomia 
empresarial ou meramente indutiva, determina, controla, ou 
influencia o comportamento dos agentes econômicos, evitando 
que lesem os interesses sociais definidos no marco da 
Constituição e os orientando em direções socialmente 
desejáveis.”12 

Sendo o sistema de preços um mecanismo essencial ao funcionamento do 

mercado, capaz de transmitir a produtores e consumidores informações sobre a demanda 

e a oferta de bens para a adequada alocação de recursos sociais, é de considerar-se que a 

 
 
regulatory improvement and better regulation. In these newer conversations about regulation, it has become 
accepted, not only that regulation is necessary for the functioning of a market economy, but that regulatory 
oversight remains essential in the running of public services, especially those involving naturally 
monopolistic elements, such as networks. (BALDWIN, Robert; Cave, Martin; e LODGE, Martin. 
Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice. Second Edition – Oxford University Press Inc., 
New York, 2012, p. 9/10). 
10 Nesse sentido: “Defensores das teorias liberais são muitas vezes inadequadamente rotulados como 
defensores de um Estado inexistente. Nada mais injusto. Não é essa a proposta de Adam Smith, um dos 
principais teóricos do modelo. Milton Friedman, por sua vez, atribui ao Estado diversas funções e 
textualmente afirma que o liberal coerente não é anárquico. Entretanto, Friedman também assevera que, em 
um Estado liberal, as funções deste estão delimitadas com clareza. (OLIVEIRA, Amanda Flávio de. “25 
anos de regulação no Brasil”. In MATTOS, César (Org.) A revolução regulatória na nova lei das agências. 
São Paulo: Editora Singular, 2021, p. 551/552). 
11 MACHADO, Flávio Torres. Limites e Paradigmas da Regulação Estatal sobre Atividades Econômicas, 
in Revista Eletrônica OAB/RJ, Edição Semestral V.30, nº 1, Jul./Dez. 2019, Rio de Janeiro, p. 2. Disponível 
em: https://revistaeletronica.oabrj.org.br/wp-content/uploads/2019/06/Artigo-Flavio-T.-P.-Machado-
1.pdf, acessado em 13/04/2021. 
12  ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. – 2.ed. rev., atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013, p. 190. 
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regulação estatal dos preços pode aniquilar ou restringir gravemente a liberdade de 

iniciativa. 

Nada obstante, v. g., a Carta Magna prevê que o Estado: planejará a política 

agrícola levando em conta “os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia 

de comercialização” (art. 187, II); adotará incentivos regionais mediante “igualdade de 

tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder 

Público” (art. 43, § 2º, I); subsidiará “preços ou transporte de álcool combustível, gás 

natural e seus derivados e derivados de petróleo” (art. 177, § 4º, II); e reprimirá o 

“aumento arbitrário dos lucros” (art. 173, § 4º). 

Desse modo, especificamente quanto à regulação de preços, é preciso perquirir se 

esta não contraria as próprias bases econômicas do Estado Brasileiro, firmadas no Título 

VII da Constituição Federal de 1988 (“Da Ordem Econômica e Financeira”). É dizer, a 

interferência estatal em mecanismo tão fundamental do sistema de mercado não seria 

política econômica oposta aos mandamentos constitucionais? Como estabelecer políticas 

econômicas que assegurem a todos uma existência digna, conforme os ditames de justiça 

social,13 em consonância com os fundamentos previstos nos artigos 1º, IV, e 170 da 

CRFB? 

I.3. OS FINS E OS MEIOS DA REGULAÇÃO ECONÔMICA 

 Analisando a matéria ora enfrentada, o Ministro Luís Roberto Barroso separa os 

princípios da ordem econômica insculpidos na Constituição brasileira em dois grupos: de 

um lado, os princípios de funcionamento da ordem econômica, aqueles que estabelecem 

parâmetros de convivência básicos a serem observados pelos agentes econômicos; e, de 

outro, os princípios-fins, que descrevem realidades materiais cujo alcance foi desejado 

pelo constituinte.14 

 Os princípios de funcionamento são aqueles elencados nos incisos I a VI do artigo 

170 da CRFB, a saber: soberania nacional; propriedade privada; função social da 

 
 
13 CANOTILHO, José Joaquim. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1995, p. 327-328.  
14 Nesse sentido: O papel que a livre concorrência desempenha na ordem econômica é diverso daquele 
reservado ao princípio que propugna pela busca do emprego ou pela redução das desigualdades regionais e 
sociais. À vista dessa constatação, é possível agrupar estes princípios em dois grandes grupos, conforme se 
trate de princípios de funcionamento da ordem econômica e de princípios-fins (BARROSO, 2001, p. 193). 
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propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; e defesa do meio ambiente. Já os 

princípios-fins são: a existência digna para todos; a redução das desigualdades regionais 

e sociais; a busca do pleno emprego; bem assim a expansão das empresas de pequeno 

porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua administração no país.15 

 Barroso salienta que os princípios de funcionamento da ordem econômica jamais 

poderão ser sufocados em nome dos princípios-fins. Afinal, não faria sentido o 

constituinte realizar evidente escolha política, contemplando a economia brasileira como 

de mercado, e ao mesmo tempo permitir que o Estado aniquilasse a livre concorrência ou 

impossibilitasse a livre fixação de preços. Na sua função disciplinadora, não poderia o 

Estado determinar o que a iniciativa privada deverá produzir, onde comercializar e quais 

preços praticar.16 A atuação estatal, segundo o autor, deve ser apenas indireta, de 

reorganização da própria livre iniciativa e livre concorrência, mas sem retirar dos agentes 

privados a capacidade básica de definição da sua atividade produtiva. 

De forma semelhante, José Joaquim Gomes Canotilho, entende que a livre 

iniciativa e a valorização do trabalho humano devem ser definidas como “os princípios 

constitucionais que explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador 

constituinte”.17 Consequentemente, qualquer política pública que atinja o núcleo 

essencial dessas normas fundamentais será reputada inconstitucional.18 

Na preservação e promoção dos princípios de funcionamento da ordem 

econômica, o Estado até pode estabelecer comportamentos compulsórios pelos 

particulares, com vistas à valorização do trabalho humano e aos demais princípios-fins, 

mas não deve descurar dos princípios de funcionamento da ordem econômica, atento ao 

postulado normativo-aplicativo da proporcionalidade. Nessa linha, Celso Antônio 

 
 
15 Nesse sentido: “Os princípios de funcionamento referem-se à dinâmica das relações produtivas, às quais 
todos os seus agentes estão vinculados. Podem ser classificados como princípios de funcionamento aqueles 
referidos nos incisos I a VI do artigo 170, a saber: soberania nacional; propriedade privada; função social 
da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; e defesa do meio ambiente.” (BARROSO, 2001, 
p. 194). 
16 Sobre a função disciplinadora: A modalidade de intervenção estatal mais importantes para os fins deste 
estudo, como já se registrou, é a disciplina. Aqui o Poder Público atua como agente normativo e regulador, 
exercendo a função de fiscalização, prevista no já referido artigo 174 da Carta de 1988. (...) O Estado 
disciplina a atividade econômica mediante a edição de leis, de regulamentos e pelo exercício do poder de 
polícia.” (BARROSO, 2001, p. 204.) 
17 CANOTILHO, 1995, p. 172. 
18 FERRAZ JR, Tércio Sampaio; DINIZ, Maria Helena; GEORGAKILAS, Ritinha A. Stevenson. 
Constituição de 1988 : legitimidade, vigência e eficácia, supremacia. São Paulo: Atlas, 1989. p. 44-46. 
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Bandeira de Mello e Marcos Juruena Villela Souto19 entendem que “o Estado não pode 

impor aos particulares nem mesmo o atendimento às diretrizes ou intenções pretendidas, 

mas apenas incentivas, atraias os particulares, mediante planejamento indicativo que se 

apresente como sedutor para condicionar a atuação da inciativa privada”.20 

Por consequência, a atuação do regulador deve ser excepcional, destinada a 

corrigir falhas de mercado ou alcançar resultados distributivos considerados justos. 

I.4. A REGULAÇÃO ECONÔMICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

Assentada a premissa de que a regulação econômica não deve ser a regra, mas a 

exceção, passa-se ao questionamento sobre como identificar quando se encontra presente 

uma situação ensejadora da intervenção regulatória. É dizer, seria suficiente a invocação 

retórica sobre a existência de uma falha de mercado ou se exige um maior ônus quanto à 

demonstração concreta dessa ineficiência cuja correção é perseguida pelo regulador? 

Examinando essa problemática, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 

725 da Repercussão Geral, adotou o entendimento de que qualquer restrição à liberdade 

deve encontrar suporte em elementos empíricos que indiquem a sua necessidade e 

adequação para o atingimento do objetivo constitucionalmente legítimo, conforme o voto 

do Ministro Relator Luiz Fux, in verbis: 

Vale recordar que não há norma jurídica no ordenamento positivo 
conferindo caráter cogente à solução restritiva. Nesse cenário, 
exsurge em importância o princípio fundamental e necessário em 
qualquer ordenamento constitucional, e que na Carta brasileira 
pode ser extraído do art. 5º, II: o princípio da liberdade jurídica, 
consistente na faculdade de agir ou deixar de agir conforme se 
aprouver. Trata-se de imperativo lógico inferido da 
impossibilidade de reger de forma adequada, por limitações 
cognitivas próprias da condição humana dos legisladores, todas as 
infinitas situações decorrentes das relações interpessoais. Mais 
além, o princípio da liberdade jurídica é consectário da dignidade 

 
 
19 Nesse sentido: “Se o planejamento é determinante para o setor público, por força do princípio da livre 
iniciativa, é apenas indicativo para o setor público, por força do princípio da livre iniciativa, é apenas 
indicativo para o setor privado; quer dizer, o planejamento da economia não obriga a empresa privada a 
atuar em áreas consideradas estratégicas, mas apenas a incentiva (sanções positivas) a colaborar com o 
desenvolvimento que vai proporcionar o bem-estar geral (surgem benefícios fiscais, subsídios, empréstimos 
facilitados etc.).” SOUTO, Marcos Juruena Villela, Constituição econômica, in Caderno de Direito 
Tributário nº 4, 1993, p. 232. 
20 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Liberdade de iniciativa. Intromissão estatal indevida no domínio 
econômico, in Revista de Direito Administrativo e Constitucional nº 1, 1999, p. 178/179. 
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da pessoa humana, pois esta, como afirma o Tribunal 
Constitucional Federal alemão, compreende o ser humano como 
um ser intelectual e moral, capaz de se determinar e de se 
desenvolver em liberdade (“Dem liegt die Vorstellung vom 
Menschen als einem geistig-sittlichen Wesen zugrunde, das darauf 
angelegt ist, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich zu 
entfalten”) (BVerfGE 45, 187). 

Na qualidade de regra mestra do sistema normativo, como afirma 
o jurista alemão Robert Alexy, o “princípio da liberdade jurídica 
exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se 
proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 177). E prossegue o jusfilósofo, sobre as 
consequências lógico-jurídicas do direito geral de liberdade (das 
Allgemeine Freiheitsrecht): 

“A liberdade geral de ação é uma liberdade de se fazer ou deixar 
de fazer o que se quer. (...) De um lado, a cada um é prima facie – 
ou seja, caso nenhuma restrição ocorra – permitido fazer ou deixar 
de fazer o que quiser (norma permissiva). De outro, cada um tem 
prima facie – ou seja, caso nenhuma restrição ocorra – o direito, 
em face do Estado, a que este não embarace a sua ação ou sua 
abstenção, ou seja, a que o Estado nelas não intervenha (norma de 
direitos). (...) 

Em razão do fato de o direito geral de liberdade estar relacionado 
não apenas a ações, mas também a situações e a posições, a esse 
princípio devem ser adicionados dois outros: um que exige a maior 
medida possível de não afetação de situações e outro que exige a 
maior medida possível de não- eliminação de posições jurídicas do 
titular do direito fundamental. Esses três princípios podem ser 
agrupados em um princípio superior, o princípio da liberdade 
negativa. No que se segue, será tratado apenas o mais simples dos 
subprincípios, o princípio da liberdade jurídica, que exige que as 
alternativas de ação sejam afetadas o mínimo possível por deveres 
e proibições.”(Op. cit. p. 343 e 352) 

Sendo a liberdade um topoi, extraído da dignidade humana e da 
própria configuração do sistema jurídico, é imperioso inferir, sob 
pena de torná-la estéril, que eventuais restrições devem: (i) ser 
informadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo; e (ii) 
adequar-se ao teste da proporcionalidade. Adotando semelhante 
raciocínio, o Tribunal Constitucional Federal alemão assentou que 
“o indivíduo deve admitir restrições à sua liberdade de ação, 
estabelecidos pelo legislador para proteção e fomento do convívio 
social nos limites do razoável de acordo com a situação fática; mas 
deve a autonomia da pessoa restar mantida” (“Der Einzelne muß 
sich diejenigen Schranken seiner Handlungsfreiheit gefallen 
lassen, die der Gesetzgeber zur Pflege und Förderung des sozialen 
Zusammenlebens in den Grenzen des bei dem gegebenen 



 21 

Sachverhalt allgemein Zumutbaren zieht; doch muß die 
Eigenständigkeit der Person gewahrt bleiben”) (BVerfGE 30, 1 
[20]). Examinando a orientação pretoriana transcrita, Alexy 
vaticina: “Essa fórmula, na qual claramente se vislumbra a máxima 
da proporcionalidade, não apenas diz que a liberdade é restringível, 
mas também que ela é restringível somente diante da presença de 
razões suficientes” (Op. cit. p. 357-358). 

Outra não é a conclusão de Volker Epping (professor da 
Universidade de Hannover) e Christian Hillgruber (professor da 
Universidade de Bonn), os quais, analisando o artigo 2 da 
Constituição alemã (das Grundgesetz), defendem que a garantia de 
liberdade de ação humana “expressa-se antes de tudo em uma 
estrita aplicação do princípio da proporcionalidade, com 
aumentado ônus de justificação por parte do Estado para 
intervenções” (“menschlicher Handlungsfreiheit sich zuvörderst in 
einer strikteren Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
mit erhöhter Rechtfertigungslast seitens des Staates bei Eingriffen 
ausdrückt”) (EPPING, Volker; HILLGRUBER, Christian. 
Grundgesetz – Kommentar. 2a ed. München: C. H. Beck, 2013. p. 
29). (RE 958252, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado 
em 30/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-
09-2019) 

Sendo assim, a atuação regulatória na economia deve ser excepcional e 

fundamentada economicamente, exigindo-se a existência de evidências empíricas de que 

a livre atuação dos agentes econômicos gera ineficiências. Conferindo densidade aos 

artigos 1º, IV, e 170, caput, da Carta Magna, preveem os incisos I e III do art. 2º da 

Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n.º13.874/19) os princípios da 

presunção de liberdade no exercício de atividades econômicas e da intervenção 

subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. 

Como sugere todo esse aparato normativo, é preciso que a intervenção do Estado seja 

efetiva e concretamente capaz de corrigir o problema identificado, contribuindo 

efetivamente na prática para o bem-estar social. 
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I.5. A POLÍTICA DE PREÇOS MÍNIMOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS À LUZ 

DO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA 

Logo se nota, a partir do exposto até aqui, que a política de tabelamento de fretes 

oferece ao estudioso do Direito um inigualável estudo de caso sobre os limites 

constitucionais da intervenção estatal na economia. Para resolver a controvérsia, é 

necessário definir contornos mais precisos quanto ao estatuto constitucional das 

liberdades, em especial no contexto da livre iniciativa (art. 1º, IV, e 170, caput, da CRFB) 

em cotejo com a busca do pleno emprego (art. 170, VIII), a defesa do consumidor (art. 

170, V) e a valorização do trabalho humano (art. 170, caput). 

Como demonstrado, a Carta Magna de 1988 contempla diversas balizas à atuação 

do Estado como regulador da atividade econômica, sendo a mais fundamental delas a 

proteção da livre iniciativa (art. 1º, IV, e 170, caput, da CRFB). Apesar de outros 

dispositivos de caráter intervencionista, a mera previsão desse princípio fundamental da 

ordem econômica sugere a confiança do constituinte originário na atuação dos agentes 

privados como força motriz do progresso social. 

Essa dinâmica entre liberdade de iniciativa e poder econômico impacta 

diretamente em um dos elementos essenciais da livre iniciativa, a saber, a liberdade de 

concorrência. A livre concorrência é compreendida como a liberdade do empreendedor 

para estabelecer seus preços, à luz dos incentivos determinados pelo mercado21. A essa 

altura, é relevante compreender como um mercado competitivo é capaz de estabelecer 

preços de forma mais eficiente que o regulador. O economista Gregory Mankiw utilizou 

o mercado de sorvete para exemplificar como a competição influencia na fixação de 

preços: 

Os compradores de sorvete não se reúnem em um horário 
determinado. Os vendedores de sorvete estão em pontos diferentes da 
cidade e oferecem produtos diversos. Não há um leiloeiro para apregoar o 
preço do sorvete. Cada vendedor estabelece o preço do seu sorvete, e cada 
comprador decide quanto sorvete comprar em cada loja. No entanto, esses 
consumidores e produtores estão intimamente ligados. Os compradores de 

 
 
21 Gregory Mankiw definiu mercado como “um grupo de compradores e vendedores de determinado bem 
ou serviço. Os compradores, como grupo, determinam a demanda pelo produto e os vendedores, também 
como grupo, determinam a oferta do produto.” (Princípios de microeconomia; tradução Allan Vidigal 
Hastings, Elisete Paes e Lima, Ez2 Translate, revisão técnica Manuel José Nunes Pinto. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016, p. 64) 
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sorvete escolhem entre os vários vendedores para satisfazer sua vontade, e 
os vendedores tentam atrair a atenção dos compradores para que seu 
negócio tenha sucesso. Embora não seja tão organizado, esse grupo forma 
um mercado. 

O mercado de sorvetes, como a maior parte dos mercados em uma 
economia, é altamente competitivo. Cada comprador sabe que há vários 
vendedores para escolher, e cada vendedor tem consciência de que seu 
produto é semelhante àquele oferecido por outros. Desse modo, o preço do 
sorvete e a quantidade vendida não são determinados por um único 
comprador ou vendedor. Ao contrário, eles são determinados por todos os 
compradores e vendedores à medida que interagem. 

Os economistas empregam a expressão mercado competitivo para 
descrever um mercado onde há tantos compradores e vendedores que cada 
um deles tem impacto insignificante sobre o preço do mercado. Cada 
vendedor de sorvete tem controle limitado sobre o preço porque os outros 
vendedores oferecem produtos similares. Um vendedor não tem muitos 
motivos para vender abaixo do preço vigente e, se cobrar mais do que isso, 
os compradores vão fazer suas compras em outro lugar. Da mesma forma, 
comprador algum pode influenciar o preço do sorvete porque cada um 
deles compra uma pequena quantidade em relação ao total de sorvete 
comercializado no mercado. (...) 

Como os compradores e vendedores dos mercados perfeitamente 
competitivos precisam aceitar o preço que o mercado determina, são 
chamados tomadores de preços. A preço de mercado, os compradores 
podem adquirir tudo que desejam, e os vendedores podem vender tudo que 
querem. 

Assim, observamos que a oferta e a demanda, em mercados competitivos, 

determinam o equilíbrio do mercado, definindo a quantidade de bens produzidos e seu 

preço.  Mas quais seriam as consequências da fixação de preços pelo regulador? Bom, os 

preços são responsáveis pela alocação de recursos escassos, ou seja, pelo racionamento 

de recursos escassos. Então, quando o Estado interfere no mecanismo de preços do 

mercado livre - regido pelas alterações na oferta e na demanda - os bens e serviços se 

tornam repentinamente insuficientes para atender a todas as pessoas que o desejam ou o 

demandam. 

Apesar de não ser possível afirmar que a competição entre os agentes econômicos 

e a liberdade de escolha dos consumidores possibilitam a produção dos melhores 

resultados sociais, é inegável que as políticas públicas fixando preços máximos ou 

mínimos, ignonando as alterações sofridas pelas curvas de oferta e demanda, geram um 

grave desequilíbrio da atividade econômica, podendo prejudicar justamente as pessoas 
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que essas políticas públicas buscam beneficiar. Gregory Mankiw analisa as políticas 

públicas de controle de preço dos aluguéis e do salário-mínimo para concluir que “o 

controle dos aluguéis pode manter baixos os aluguéis, mas também desencoraja os 

proprietários de manter seus prédios e torna difícil encontrar moradia. As leis de salário-

mínimo podem elevar a renda de alguns trabalhadores, mas outros certamente ficarão 

desempregados.”22 

Extraindo-se do princípio da livre iniciativa um mandamento prima facie pelo 

respeito à definição dos preços por mecanismos de mercado, qualquer restrição à 

liberdade de precificação dos agentes privados demanda rigorosa justificativa de alcance 

de benefícios sociais líquidos com a medida. A rigor, a intervenção estatal na ordem 

econômica pode ter objetivo diverso da maximização geral do bem-estar, destinando-se 

à obtenção de resultados distributivos compatíveis com os cânones constitucionais, em 

especial aqueles constantes dos artigos 3º, III, e 170, VII, da Carta Magna. Entretanto, 

deve-se ter em mente que o poder público não se exime de demonstrar minimamente qual 

o resultado distributivo perseguido, como pretende alcançá-lo com a medida proposta, 

quais as suas consequências negativas e por que elas se justificam, mormente ante a 

existência de medidas alternativas.  

Mais ainda, há que se considerar a possibilidade de a regulação de preços ser 

informada tão somente pela intenção de beneficiar um grupo social organizado em 

detrimento da maioria desorganizada. Nessas situações, é possível cogitar de uma lesão 

ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CRFB), que não deixa de possuir íntima 

relação com a livre concorrência. Haveria, sob essa ótica, um favorecimento de interesses 

privados pelo poder público, em contrariedade ao interesse público, configurando a 

denominada “preferência nua”. 

Passando à análise da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte 

Rodoviário de Cargas, esta surgiu em um ambiente de instabilidade política, com a 

finalidade clara de acalentar os ânimos da classe de caminhoneiros autônomos durante a 

maior greve da categoria já vivenciada no país, em 2018, causada principalmente pela 

crise do diesel.23 Em razão do sistema de paridade dos preços internos do petróleo com 

 
 
22 MANKIW, Gregory. 2016, p. 116. 
23 Durante o governo da ex-presidente Dilma Roussef (2008 a 2014), a variação dos preços internacionais 
dos combustíveis era repassada de forma defasada aos valores praticados no país, ou seja, obrigando a 
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os do mercado internacional, houve insatisfação dos caminhoneiros com os constantes 

reajustes do preço dos combustíveis, que aconteciam a qualquer momento do dia. A fim 

de fundamentar a intervenção regulatória no domínio econômico, o governo federal se 

baseou nas seguintes justificativas, conforme a EMI Nº 34 MTPA/CC: 

“Atualmente, contudo, vem sendo verificado um descasamento entre a 
oferta de serviços de transporte de cargas rodoviário e a sua demanda, 
fazendo com que os preços sejam subestimados, ficando por vezes abaixo 
do seu custo. Atribui-se esse fenômeno, sobretudo, aos recentes incentivos 
ao crescimento da oferta, por meio da política de subsídios à aquisição de 
novos veículos, associada à queda da atividade econômica brasileira, a 
qual impactou severamente o setor do transporte rodoviário de cargas 
proporcionalmente superiores à queda do Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional. 

Esse contexto de excesso de oferta, combinado às elevações dos custos 
associados à operação dos transportadores rodoviários de cargas, deu 
origem a relevante distorção no setor, em que os custos totais de operação 
dos transportes, fixos e variáveis, não são propriamente remunerados pelos 
preços praticados no mercado. A grande pulverização existente no setor, 
com importante participação de autônomos, fez com que os seus custos 
não pudessem ser diluídos no restante da cadeia produtiva, recaindo 
majoritariamente sobre o transportador. 

Embora a livre concorrência seja um princípio previsto na Constituição 
Federal (inciso IV, art. 170, CF), a ordem econômica é fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social (art. 170, CF). A situação atípica que se configura justifica que o 
Estado atue de forma excepcional, buscando atenuar as distorções que se 
processam no setor, considerando-se a valorização do trabalhador do 
transporte rodoviário de cargas, assegurando-lhe existência digna.” 
(grifou-se) 

  

 
 
Petrobrás era obrigada a vender os produtos a preços abaixo do mercado, para que, assim, o governo 
conseguisse influenciar os índices de inflação por meio da gasolina e do diesel. Em 2016, já no governo do 
ex-presidente Michel Temer, a Petrobrás anunciou que o valor dos combustíveis passaria a acompanhar a 
tendência do mercado internacional tomando por base não somente o preço do petróleo bruto, como também 
custos como frete de navios, custos internos de transporte e taxas portuárias, além de uma margem para 
remunerar riscos inerentes à operação, como a volatilidade da taxa de câmbio e dos preços, taxas portuárias, 
lucro e tributos. Em 2017, após constatar que não conseguiria acompanhar a volatilidade crescente da taxa 
de câmbio e das cotações de petróleo e derivados, a empresa passou a realizar ajustes nos preços a qualquer 
momento, inclusive diariamente. (MOURA, Renata. A cronologia da crise do diesel, de Dilma à greve dos 
caminhoneiros, 2018. Disponível em https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2018/05/24/cronologia-
greve-diesel-dilma-temer.htm, acessado em 13/04/2021). 
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I.6. A POLÍTICA DE PREÇOS MÍNIMOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS À LUZ 

DO PRINCÍPIO DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO 

Cumpre recordar que, além de destacar a importância da valorização do trabalho 

humano no título relativo à ordem econômica (art. 170, caput, da CRFB), o constituinte 

ainda reservou um extenso rol de dispositivos para disciplinar esse tema nos artigos 7º a 

11 da CRFB, assegurando aos trabalhadores diversos direitos considerados essenciais 

para o alcance da justiça social. Dessa maneira, a Carta Magna prevê como dever do 

“Estado tomar medidas para que o trabalho se realize dignamente e o indivíduo consiga 

contribuir com o seu labor para o progresso da sociedade”.24 

A mera previsão de direitos sociais, certamente, já mitiga a amplitude da liberdade 

de iniciativa, mas não se deve perder de vista que esses direitos configuram restrições 

previstas pela própria Constituição. Se, por exemplo, o texto constitucional prevê o direito 

dos trabalhadores ao salário-mínimo “capaz de atender a suas necessidades vitais básicas 

e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo” (art. 7º, IV), por que o legislador não poderia fixar um frete mínimo em favor 

do caminhoneiro autônomo? Até que ponto poderia o Estado interferir na liberdade de 

iniciativa a pretexto de, supostamente, promover os interesses dos trabalhadores? 

Retornando à análise do caso concreto, no período que antecedeu a crise do diesel, 

o Estado promoveu intensos incentivos ao crescimento da oferta de serviços de 

fretamento rodoviário por meio da política de subsídios à aquisição de novos veículos, 

como o BNDES Finame e o BNDES Procaminhoneiro. Esses programas de fomento, 

associados à queda da atividade econômica brasileira, geraram o descasamento entre a 

oferta de serviços de transporte de cargas rodoviário e a sua demanda, fazendo com que 

os preços fossem subestimados, ficando por vezes abaixo do seu custo. A Lei n.º 

13.703/18, inspirada no princípio da valorização do trabalho humano, surgiu nesse 

contexto, com o intuito de assegurar aquilo que o legislador considerou como adequada 

retribuição ao serviço prestado pelo caminhoneiro autônomo. 

 
 
24 MEDINA, José Miguel Garcia. Constituição Federal comentada: com jurisprudência selecionada do STF 
e de outros tribunais. 5. Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuter Brasil, 2020, p. 642. 
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Entretanto, é de indagar-se por qual métrica seria possível definir o preço 

adequado do serviço de fretamento rodoviário. Por eliminar os mecanismos próprios do 

livre mercado, o tabelamento de preços configura método tendente à planificação da 

economia, que passa a ser regida por um planejamento central e não por agentes privados, 

com o risco de desastre social que culminou com a queda do Muro de Berlim. Para além 

do questionamento sobre o papel da valorização do trabalho humano como uma limitação 

material ao princípio da livre iniciativa, é preciso indagar se o preço mínimo do frete é 

capaz de promover, na prática, a pretendida valorização do trabalho dos caminhoneiros 

autônomos. 

Para o exame dessa controvérsia, é essencial a compreensão do conceito 

econômico de elasticidade-preço da demanda, sendo conveniente transcrever a 

conceituação de Gregory Mankiw: 

“A elasticidade é uma medida do tamanho da resposta dos 

compradores e vendedores às mudanças das condições do 

mercado. (...) A lei da demanda afirma que uma queda no preço 

de um bem aumenta a quantidade demandada dele. A 

elasticidade-preço da demanda mede o quanto a quantidade 

demandada reage a uma mudança no preço. A demanda por um 

bem é chamada elástica se a quantidade demandada responde 

substancialmente a mudanças no preço. 

Diz-se que a demanda por um bem é inélástica se a quantidade 

demandada responde pouco a mudanças no preço. 

A elasticidade-preço da demanda de qualquer bem mede o quanto 

os consumidores estão dispostos a deixar de adquirir do bem à 

medida que seu preço aumenta.” 25 

A partir do conceito de elasticidade, é possível compreender que o aumento do 

preço de um produto ou serviço reduz a quantidade demandada por esse bem, em 

intensidade maior ou menor. Consequentemente, o aumento do preço do serviço de 

 
 
25 MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. Tradução da 6ª edição norte-americana. 
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fretamento rodoviário causado pelo tabelamento imposto por lei reduziria a quantidade 

de caminhoneiros autônomos contratados. Se isso for verdade, a política de fixação de 

preços atingirá resultado regulatório aparentemente contrário ao objetivo constitucional 

da busca do pleno emprego (art. 170, VIII, da CRFB). 

Gregory Mankiw também observou que, apesar da curva de demanda refletir as 

várias forças econômicas, sociais e psicológicas que moldam as preferências do 

consumidor, existem alguns fatores básicos que podem influenciar na elasticidade-preço 

da demanda. Dentre eles, vale ressaltar a disponibilidade de substitutos próximos, ou seja, 

bens com substitutos próximos tendem a possuir demanda mais elástica, por ser mais fácil 

para os consumidores trocá-los por outros, fazendo com que um pequeno aumento de 

preço gere uma significativa diminuição da demanda. Quanto ao mercado de fretamento 

de bens, deve-se considerar que o frete rodoviário pode ser substituído por meios 

alternativos de transporte, como a navegação de cabotagem. 

Nesse sentido, foi noticiado na imprensa que, após a política de preços mínimos 

entrar em vigor, os proprietários de cargas passaram a substituir a utilização do frete 

rodoviário pelo transporte das mercadorias por navios, pois a navegação de cabotagem se 

tornou alternativa mais econômica após a introdução do tabelamento de preços. Segundo 

a reportagem, com a migração para outro modal, “mais de 1 milhão de viagens rodoviárias 

(...) deixaram de ser feitas em 2018”, o que encerra evidente prejuízo para os 

transportadores rodoviários autônomos. 26 Também foi noticiado que, na média, “houve 

crescimento de 17,5% no volume transportado por cabotagem em todo o país desde o fim 

da paralisação [dos caminhoneiros] até fevereiro deste ano [de 2019], segundo 

levantamento do Ilos (Instituto de Logística e Supply Chain)”.27 

Outro conceito econômico importante, intimamente relacionado ao conceito de 

elasticidade, é o conceito de peso morto, definido como a queda do excedente total de 

 
 
26 CHIARA, Márcia de. “Depois de tabelamento do frete, empresas trocam caminhão por navio”, notícia 
publicada no jornal O Estado de São Paulo em 14 de janeiro de 2019, disponível em 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,depois-de-tabelamento-do-frete-empresas-trocam-
caminhao-por-navio,70002678241, acessado em 13/04/2021. 
27 CAGLIARI, Arthur. “Transporte de contêiner pela costa cresce 18% após greve dos caminhoneiros”, 
notícia publicada no jornal Folha de São Paulo em 05 de maio de 2019, disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/05/cabotagem-cresce-18-apos-paralisacao-de-
caminhoneiros.shtml, acessado em 13/04/2021. 
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bem-estar resultante de uma distorção de mercado. Para melhor explicitar esse fenômeno, 

Gregory Mankiw (2016) utilizou a seguinte ilustração:  

“O benefício obtido pelos compradores em um mercado é medido pelo 
excedente do consumidor – a quantia que os compradores estão dispostos 
a pagar por um bem menos o que efetivamente pagam. O benefício obtido 
pelos vendedores em um mercado é medido pelo excedente do produtor – 
a quantia que os vendedores recebem pelo bem menos seus custos. (...) A 
queda do excedente total que resulta quando um imposto (ou outra política) 
distorce um resultado de mercado é chamada peso morto. 

(...) 

Imagine que Joe limpe a casa de Jane a cada semana por $ 100. O custo de 
oportunidade do tempo de Joe é de $ 80 e o valor de uma casa limpa para 
Jane é de $ 120. Portanto, cada um dos dois recebe um benefício de $ 20 
pela transação. O excedente total de $ 40 mede os ganhos de comércio 
dessa determinada transação. Suponhamos agora que o governo imponha 
um imposto de $ 50 para os prestadores de serviços de limpeza. Agora, 
não há preço que Jane possa pagar a Joe que os deixe em melhor situação 
após o pagamento do imposto. O máximo que ela está disposta a pagar é $ 
120, mas isso deixaria Joe com apenas $ 70 após pagar o imposto, menos 
do que os $ 80 de seu custo de oportunidade. Entretanto, para que Joe 
recebesse seu custo de oportunidade de $ 80, Jane teria de pagar $ 130, o 
que está acima do valor de $ 120 que ela atribui a uma casa limpa. Com 
isso, Jane e Joe cancelam seu negócio. Joe fica sem a renda e Jane tem de 
se acostumar a viver em uma casa suja. 

O imposto piorou a situação dos dois num total de $ 40, uma vez que eles 
perderam essa quantia de excedente. Ao mesmo tempo, o governo não 
consegue coletar nenhuma receita deles porque o negócio foi cancelado. 
Os $ 40 são um peso morto: uma perda para os compradores e vendedores 
em um mercado que não é compensado por um aumento da receita do 
governo. (...) 

As elasticidades da oferta e da demanda medem o quanto vendedores e 
compradores respondem às variações no preço e, portanto, determinam 
quanto um imposto distorce o resultado de mercado. Assim, quanto 
maiores forem as elasticidades de oferta e demanda, maior será o peso 
morto de um imposto.” (p. 149-152) 

As lições referentes à hipótese do imposto ineficiente, acima transcritas, são 

igualmente aplicáveis ao caso da política de preço mínimo. Logo, constata-se que a 

primeira consequência do preço mínimo obrigatório (price floor) é a criação de uma perda 

por peso morto (deadweight loss), ou seja, um prejuízo social, pois o preço artificialmente 

alto exclui do mercado potenciais compradores que nele ingressariam pelo preço inferior 

determinado pela livre concorrência, mas não pelo valor estabelecido como piso. 
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Considerando que o preço imposto pelo Estado reduz a demanda, também são excluídos 

do mercado determinados ofertantes – no caso concreto, os caminhoneiros autônomos 

que não serão contratados. Noutras palavras, a política de preços do governo, ao impedir 

trocas mutuamente benéficas, cria uma perda para a sociedade. 

Poder-se-ia erroneamente imaginar que outro efeito dessa medida seria aumentar 

os rendimentos daqueles caminhoneiros que continuarão a ser contratados. Todavia essa 

consequência apenas seria alcançada caso o governo também limitasse a um determinado 

grupo a prestação do serviço – por exemplo, emitindo um número limitado de licenças 

para o exercício da atividade de caminhoneiro. Tendo em vista que as normas ora 

analisadas não estabelecem semelhante limitação, sequer se pode afirmar que o 

tabelamento de preço causará uma transferência de renda para os trabalhadores 

autônomos. Como mais concorrentes competirão pelos mesmos contratos disponíveis, no 

geral, os ganhos obtidos pelos caminhoneiros não serão superiores aos auferidos sem o 

preço mínimo obrigatório. 

Um exemplo simples pode ilustrar o raciocínio: considere-se a hipótese em que 

um trabalhador era contratado cinco vezes por semana, recebendo mil reais por cada frete. 

Após a introdução da política de frete mínimo no valor de dois mil reais, esse mesmo 

trabalhador passa a ser contratado apenas uma vez por semana. Resta claro que, no 

exemplo fornecido, a renda desse trabalhador diminuiu de cinco para dois mil reais por 

semana, apesar do piso estabelecido pelo governo. 

As evidências empíricas apontam que, após a introdução do regime de 

tabelamento pela Medida Provisória n.º 832 e pela Lei n.º 13.703/2018, os “motoristas 

autônomos foram prejudicados com uma redução em cerca de 20% em seus rendimentos”. 

Essa é a conclusão dos Professores Cristiano Aguiar de Oliveira e Rafael Mesquita 

Pereira, da Universidade Federal do Rio Grande, a partir de dados do PNAD.28 Os autores 

também apontam que as medidas acabaram por beneficiar os empregadores, proprietários 

de caminhões, os quais tiveram seus rendimentos aumentados em até 28% (vinte e oito 

por cento). Observa-se, assim, que se a justificativa para a medida seria transferir renda 

excedente das empresas tomadoras de serviços para os caminhoneiros autônomos, a 

 
 
28 OLIVEIRA, Cristiano Aguiar de; PEREIRA, Rafael Mesquita. “É cilada Bino? Uma análise dos impactos 
das medidas tomadas após a paralisação dos caminhoneiros nos rendimentos de motoristas e donos de 
caminhões no Brasil”, 2018, disponível em https://perma.cc/9E4G-YMRT, acessado em 13/04/2021. 
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consequência foi justamente a inversa, agravando um problema de desigualdade mediante 

maior apropriação de rendas pelas empresas em detrimento dos autônomos. 

Logo, a política de nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas 

definitivamente não alcançou seu objetivo principal de “promover condições razoáveis à 

realização de fretes no território nacional l, de forma a proporcionar a adequada 

retribuição ao serviço prestado, observando o princípio de valorização do trabalho 

humano”29. Muito pelo contrário, a medida adotada só aumentou o descasamento entre a 

oferta de serviços de transporte de cargas rodoviário e a sua demanda, causando, além 

dos graves prejuízos sociais acima citados, outros que serão analisados nos próximos 

capítulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
29 Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 832/18 (EMI Nº 34 MTPA/CC), 2018. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Exm/Exm-MP-832-18.pdf, acessado em 
13/04/2021. 
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II - O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A AGENDA SMART 

REGULATION 

II.1. CRÍTICAS E JUSTIFICATIVAS TRADICIONAIS PARA O CONTROLE JUDICIAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

No capítulo anterior, foram apresentados elementos teóricos e empíricos 

indicando que a política de nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas 

não atendeu à sua finalidade de corrigir desigualdades no mercado de fretamento pelo 

referido modal no território nacional. A partir dessa premissa, pretende-se no presente 

capítulo abordar a possibilidade de o Poder Judiciário invalidar essa política pública sob 

o argumento de ofensa a princípios constitucionais econômicos. Mais especificamente, 

as linhas a seguir examinarão não apenas a viabilidade do controle de constitucionalidade 

ante os lindes estabelecidos no texto constitucional, mas também a conveniência política 

do seu exercício em matéria de extrema sensibilidade social. 

A existência do controle de constitucionalidade no direito brasileiro foi uma 

inequívoca opção do constituinte. A Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 atribuiu ao Supremo Tribunal Federal a função de guardião do texto constitucional, 

ou seja, cabe à Suprema Corte, por meio do controle judicial de constitucionalidade, 

analisar se uma lei ou qualquer outro ato normativo federal primário infraconstitucional 

é compatível com os princípios e garantias fundamentais instituídos pela Carta Magna30. 

Porém, o Min. Luís Roberto Barroso destaca duas críticas à legitimidade democrática do 

exercício dessa competência pelo Judiciário, sendo elas: (i) o fato de os pronunciamentos 

dos órgãos judiciais, uma vez esgotados os recursos processuais, não estarem sujeitos a 

qualquer tipo de controle democrático, salvo na hipótese de sua superação por via de 

emenda à Constituição; e (ii) a denominada “dificuldade contramajoritária” da Corte.31 

 
 
30 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória 
de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 
31 BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática 
da doutrina e análise crítica da jurisprudência – 5. ed. rev. e atual – São Paulo: Saraiva, 2011. pg. 75/76. 
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Quanto à primeira crítica, deve-se destacar que a eficácia erga omnes e o efeito 

vinculante das decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal 

nas ADIs e ADCs estão submetidos às restrições previstas no próprio art. 102, § 2º, da 

CFRB, in verbis: 

 

Art. 102, § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações 
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal. 
 

Note-se que o texto constitucional, ao determinar quais órgãos estariam 

vinculados ao conteúdo das decisões proferidas pela Suprema Corte, estabeleceu duas 

exceções: de um lado, o próprio Supremo Tribunal Federal; de outro, o Poder Legislativo 

no exercício da sua função legislativa. Noutras palavras, é preservada a independência do 

legislador para elaborar normas sobre o assunto eventualmente declarado inconstitucional 

pelo STF, podendo, inclusive, alterar o texto constitucional, por meio de emendas 

constitucionais, desde que respeitadas as cláusulas pétreas. Logo, a suposta definitividade 

das decisões da Suprema Corte em detrimento dos outros Poderes não é absoluta. 

Nesse contexto, pode-se destacar algumas emendas constitucionais32 que surgiram 

com o objetivo de confrontar decisões da Suprema Corte, sendo o exemplo mais recente 

o caso das vaquejadas. O STF declarou, nos autos da ADI nº 4983/CE, a 

inconstitucionalidade da Lei nº 15.299/2013 do Estado do Ceará, que regulamentava a 

vaquejada como prática desportiva e cultural no estado, por entender que o direito 

fundamental de proteção ao meio ambiente se sobrepõe ao direito de proteção às 

manifestações culturais. Após a decisão da Suprema corte, foi promulgada a EC nº 

 
 
32 Nesse sentido, o Min. Barroso destacou os seguintes exemplos: No Brasil, a Emenda Constitucional nº 
19 de 4 de junho de 1998, modificou a redação do inciso XI do art. 37, para explicitar que no limite máximo 
de remuneração dos servidores públicos estavam incluídas as vantagens pessoais. Sob a vigência da redação 
anterior, embora o dispositivo se referisse a remuneração “a qualquer título”, pareceu ao Supremo Tribunal 
Federal que em tal locução não se incluíam as vantagens pessoais (RTJ, 130:475, 1989, ADIn 14, rel. Min. 
Célio Borja. V. sobre o tema o voto vencido do Min. Marco Aurélio, no RE 141.788-9/CE, DJU, 18 jun. 
1993, rel. Min. Sepúlvida Pertence). A EC n. 19/98, portanto, mudou o relato da norma para superar a 
interpretação do STF. Na mesma linha, a Emenda Constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000, suprimiu 
a referência à função social da propriedade, no dispositivo que cuida da progressividade do IPTU (art. 
156,§1º, I), à vista da interpretação restritiva que o STF dera à claúsula (e.g., RTJ, 175:371). O mesmo se 
passou com a Emenda Constitucional n.39, de 19 de dezembro de 2002, que veio permitir expressamente a 
cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, anteriormente vedada pelo STF.” 
(2011, p. 76) 
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96/2017 declarando não serem consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem 

animais, desde que configurem manifestações culturais – contrariando expressamente 

aquilo que havia sido decido pelo STF. 

Após a edição da emenda constitucional mencionada, o Procurador Geral da 

República ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nº 5.713/PB, requerendo 

a declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 10.428/2015 da Paraíba, que reconheceu 

a vaquejada como modalidade esportiva. Ao julgar o processo, o Min. Marco Aurélio, 

relator da ação, decidiu monocraticamente que “mediante ato do poder constituinte 

derivado, modificou-se, de forma substancial, o tratamento constitucionalmente 

conferido à vaquejada, ficando prejudicada a análise desta ação, observada a 

jurisprudência do Supremo.”33 

Passa-se, então, à segunda crítica formulada em desfavor do exercício do controle 

de constitucionalidade, consistente na chamada “dificuldade contramajoritária” do 

Judiciário. 

O primeiro a reconhecer, em 1962, o controle judicial da validade das leis como 

uma força contramajoritária no regime democrático foi Alexander Bickel em sua obra 

“The Least Dangerous Branch”. Bickel observou que a crítica à legitimidade do 

Judiciário para realizar a revisão judicial de atos de outros poderes se baseia no fato de as 

decisões da Suprema Corte que reconhecem a inconstitucionalidade de um ato legislativo 

ou de um membro eleito do Executivo frustrarem a vontade dos representantes do povo. 

Assim, o Judiciário estaria exercendo uma atividade institucional que opera em desfavor 

da maioria dominante em dada conjuntura política34.  

 
 
33 Autos eletrônicos da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.713 PARAÍBA. Decisão 
monocrática, fls. 4.  
34 No texto original: “Marshall himself followed Hamilton, who in the 78th Federalist denied that judicial 
review implied a superiority of the judicial over the legislative power—denied, in other words, that judicial 
review constituted control by an unrepresentative minority of an elected majority. “It only supposes,” 
Hamilton went on, “that the power of the people is superior to both; and that where the will of the legislature, 
declared in its statutes, stands in opposition to that of the people, declared in the Constitution, the judges 
ought to be governed by the latter rather than the former.” But the word “people” so used is an abstraction. 
Not necessarily a meaningless or a pernicious one by any means; always charged with emotion, but 
nonrepresentational—an abstraction obscuring the reality that when the Supreme Court declares 
unconstitutional a legislative act or the action of an elected executive, it thwarts the will of representatives 
of the actual people of the here and now; it exercises control, not in behalf of the prevailing majority, but 
against it. That, without mystic overtones, is what actually happens. It is an altogether different kettle of 
fish, and it is the reason the charge can be made that judicial review is undemocratic.” (BICKEL, Alexander. 
The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics – 2ª ed. Binghamton, New York: 
Yale University Press, 1986. p.16/17) 
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Ao defender a existência do controle de constitucionalidade, Bickel observa que 

a tomada de decisão pelos governantes eleitos pode ser formada por dois propósitos 

distintos. Em certos casos, os mandatários seriam movidos por “princípios”, numa 

acepção política do termo – ou seja, zelando pelo interesse público e por valores 

permanentes na sociedade. Já noutros casos os agentes eleitos agiriam por 

“conveniência”, priorizando apenas seus interesses particulares ou os interesses de grupos 

de pressão.35 Durante o processo legislativo, afirma Bickel, os agentes políticos 

constantemente sofrem pressão por resultados imediatos, havendo uma tendência dos 

legisladores de agirem de acordo com a conveniência, não apenas desconsiderando os 

valores e interesses sociais de longo prazo.  

Sendo assim, a captura regulatória dos poderes Legislativo e Executivo acaba por 

despertar a necessidade de uma instituição totalmente à parte do conflito de interesse 

público e privado e que, na medida do humanamente possível, se preocupe apenas com 

os valores e interesses sociais de longo prazo. Mas quem atenderia a esses requisitos? 

Para Bickel, o Poder Judiciário. O autor americano reconhece que a separação parcial das 

funções legislativa e judicial permite que a pressão dos grupos de interesse por resultados 

imediatos seja ouvida de forma clara e irrestrita apenas nos poderes Legislativo e 

Executivo, permitindo que o Poder Judiciário se distancie do mercado político. Mas, além 

da autonomia institucional, Bickel observa outras características ainda mais relevantes 

nos tribunais, conforme trecho a seguir: 

 

“Além disso, e mais importante, os tribunais têm certas capacidades para 
lidar com questões de princípio que as legislaturas e os executivos não 
possuem. Os juízes têm, ou deveriam ter, o lazer, o treinamento e o 
isolamento para seguir os caminhos do erudito na busca dos fins do 
governo. Isso é crucial para definir os valores duradouros de uma 
sociedade, e não é algo que as instituições possam fazer bem 
ocasionalmente, enquanto operam na maioria das vezes com um conjunto 
diferente de engrenagens. Exige um hábito mental e costumes 
institucionais inabaláveis. Outra vantagem que os tribunais têm é que as 
questões de princípio nunca carregam para eles o mesmo aspecto que 
tinham para o legislativo ou o executivo. Afinal, os estatutos tratam 
tipicamente de problemas abstratos ou vagamente previstos. Os tribunais 
estão preocupados com a carne e o sangue de um caso real. Isso tende a 
modificar, talvez alongar, a visão de todos. Também fornece um campo de 
provas extremamente salutar para todas as abstrações (...). Seu isolamento 
e o maravilhoso mistério do tempo dão aos tribunais a capacidade de apelar 

 
 
35 BICKEL, Alexander. 1986, p. 24. 
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para as melhores naturezas dos homens, para suscitar suas aspirações, que 
podem ter sido esquecidas no clamor do momento.” 36 

Logo, Bickel conclui que, num governo democrático, além de desejar satisfazer 

as necessidades imediatas da maioria, o governo também deverá se esforçar para apoiar 

e preservar valores gerais duradouros, função para qual “as instituições eleitas estão mal 

preparadas, ou não tão preparadas quanto os tribunais.” Por essa razão, seria necessário 

o controle judicial dos atos de outros Poderes, ainda que isso represente uma atuação 

contramajoritária do Poder Judiciário. 

Em contraposição à visão contramajoritarianista de Bickel, Robert Dahl, em 1957, 

afirmou que na verdade a revisão judicial de atos de outros Poderes representa uma 

atuação majoritária do Judiciário. 

Em síntese, os adeptos da teoria majoritarianista alegam que a Suprema Corte não 

pode se afastar e efetivamente não se afasta muito dos resultados pretendidos pela maioria 

politicamente dominante. Eventuais tentativas dos Tribunais de contrariar as vontades da 

maioria seriam limitadas pelas forças políticas democráticas – como por exemplo a 

opinião pública e o processo de nomeação dos membros que a compõem –, o que causaria 

um efeito dissuasório em relação aos juízes, imbuídos de um espírito de autopreservação. 

Justamente por isso, os autores que seguem essa vertente concluem que “longe de ser 

uma instituição contramajoritária, a Suprema Corte funciona principalmente para impor 

e consagrar visões majoritárias”. 

 

II.2. OS RISCOS DA JURISDIÇÃO BASEADA NA OPINIÃO PÚBLICA 

A) EFEITOS EM CASCATA, POLARIZAÇÃO E VIESES COGNITIVOS 

Na disputa entre majoritarianistas e contramajoritarianistas, qual corrente 

explicaria melhor a conveniência do controle judicial de políticas públicas? Deveriam os 

 
 
36 No original: Moreover, and more importantly, courts have certain capacities for dealing with matters of 
principle that legislatures and executives do not possess. Judges have, or should have, the leisure, the 
training, and the insulation to follow the ways of the scholar in pursuing the ends of government. This is 
crucial in sorting out the enduring values of a society, and it is not something that institutions can do well 
occasionally, while operating for the most part with a different set of gears. It calls for a habit of mind, and 
for undeviating institutional customs. Another advantage that courts have is that questions of principle 
never carry the same aspect for them as they did for the legislature or the executive. Statutes, after all, deal 
typically with abstract or dimly foreseen problems. The courts are concerned with the flesh and blood of an 
actual case. This tends to modify, perhaps to lengthen, everyone’s view. It also provides an extremely 
salutary proving ground for all abstractions (…). Their insulation and the marvelous mystery of time give 
courts the capacity to appeal to men’s better natures, to call forth their aspirations, which may have been 
forgotten in the moment’s hue and cry. (BICKEL, Alexander. 1986, p. 25/26) 
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Juízes escrutinar os atos de outros Poderes com atenção à vontade da maioria ou seriam 

meros sentinelas dos direitos de grupos hipossuficientes na arena política? 

Criticando a linha majoritarianista, Richard H. Pildes37 demonstra que “essa 

literatura oscila entre concepções mal definidas e imprecisas da ‘maioria’ pela qual o 

Tribunal é supostamente constrangido: a opinião pública, ou a atual coalizão nacional 

de legislações governamentais, ou a coalizão que existia na época em que foram 

nomeados juízes individuais, ou o presidente, ou algum segmento da opinião pública da 

elite, ou alguma facção dentro da coalizão governista.38” Pildes acredita que “o único 

mecanismo poderoso para garantir que a Corte esteja alinhada com as visões 

majoritárias é o processo de nomeações39”.40 

Analisando a realidade institucional da Suprema Corte americana, os defensores 

da tese majoritarianista acreditam que, como seus membros são eleitos por indicação e 

aprovação política, os presidentes e sua coalizão governista têm o poder de moldar a Corte 

para que esta reflita suas ideologias41. Acontece que, como bem observa Pildes, o sistema 

de mandato vitalício torna o processo de nomeação mais aleatório que os ciclos da política 

eleitoral, pois o surgimento das vagas para a Suprema Corte não coincide com o período 

de mandato no Executivo e no Legislativo. Em acréscimo, os juízes da Suprema Corte 

americana, em média, ocupam seu cargo por muito mais tempo hoje em dia do que no 

passado, dificultando, assim, que um presidente consiga realizar um número relevante de 

 
 
37 PILDES, Richard H. Is the Supreme Court a 'Majoritarian' Institution?, in Public Law & Legal Theory 
Research Paper Series Working Paper nº 11-01. New York University School Of Law, Jan./2011. 
Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1733169, acessado em 13/04/2021. 
38 No original: “At the descriptive level, this literature slips back and forth between ill- defined and 
imprecise conceptions of the “majority” by which the Court is purportedly constrained: public opinion, or 
the current governing national lawmaking coalition, or the coalition that existed at the time individual 
justices were appointed, or the president, or some segment of “elite” public opinion, or some faction within 
the governing coalition.” (PILDES, Richard H. 2011, p. 50) 
39 No original: “The one powerful mechanism for ensuring that the Court is in line with majoritarian views 
is the appointments process, which in the United States is more politically-structured than in some 
countries.” (PILDES, Richard H. 2011, p. 36) 
40 Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos da América, após a indicação do Presidente, o candidato 
deverá ser sabatinado pelo Sendo, precisando ser aprovado pela maioria da casa. Nesse sentido: Art. 1, 
parágrafo único, da CRFB, os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 
41 Nesse sentido, Richard Pildes argumenta que “the role of luck in the extent to which presidents and their 
governing coalition can shape the Court is illustrated by the contrast between the Nixon and Clinton 
presidencies. Nixon had the opportunity to make four appointments (Burger, Blackmun, Powell, and 
Rehnquist) between 1969 and 1972. Those appointments defined the character of the Burger Court until at 
least the mid-1980s. Yet while serving two full terms, Clinton was able to appoint only two justices 
(Ginsburg and Breyer), with only modest effect on the Court’s substantive positions. Power to shape the 
Court through the appointments process does not always correlate with electoral success.” (PILDES, 
Richard H. 2011, p. 36) 
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nomeações  ao ponto de gerar um efeito considerável nos posicionamentos da Corte sobre 

temas constitucionais. Tudo isso torna esse mecanismo de limitação política do Judiciário 

uma questão de sorte, com incerta repercussão nos incentivos dos membros da Corte para 

a tomada de decisões. 

Outro ponto delicado da tese majoritarianista, como referido anteriormente, é a 

conceituação de opinião pública. Esta, conforme definem Theodore Lowi et al 42, pode 

ser compreendida como a agregação das opiniões e interesses de muitos cidadãos. Essas 

opiniões podem ser expressadas de várias maneiras, como, por exemplo, pelo contato 

direto dos eleitores com os parlamentares por meio de telefonemas e e-mails; por artigos 

de opinião; ou por conversas com outras pessoas etc.43 Porém, esses métodos de expressão 

de opiniões e preferências nem sempre são fáceis de interpretar. 

Cientistas políticos e consultores políticos tentam obter descrições mais exatas da 

opinião pública por meio de pesquisas. Contudo, como alerta Pildes, além das pesquisas 

de opinião pública serem notoriamente sensíveis a diferenças sutis de redação e 

enquadramento, o que compromete a confiabilidade de seus resultados, os dados 

disponíveis versam apenas sobre um número relativamente pequeno de questões que 

historicamente chegaram ao Tribunal44. 

Ainda, Cass Sunstein45 afirma que a própria opinião pública pode ser manipulada 

de forma a condicionar as preferências dos indivíduos que compõem a maioria. A 

população estabelece as suas preferências a partir das informações divulgadas pelos 

órgãos de mídia e nas redes sociais,  influenciada por um fenômeno que a economia 

 
 
42 LOWI, Theodore J.; GINSBERG, Benjamin; SHEPSLE, Kenneth A.; ANSOLABEHERE, Stephen. 
American Government:  Power and Purpose 2010 Election Update, 11ª ed. – New York. W. W. NORTON 
& COMPANY, 2011. 
43 No original: There are two levels on which to understand public opinion—aggregate and individual. The 
term public opinion itself refers to an aggregate, the public, and commonly the public is treated as if it were 
a thinking, rational organism. It is not. Rather, public opinion reflects the accumulation of millions of 
individuals’ expressions of their opinions, attitudes, and choices. (…) Public opinion can also be understood 
at the level of individuals. Votes cast during elections, answers to surveys, letters, and e-mails to members 
of Congress, and other ways that people communicate their opinions reflect how individuals think and 
behave politically. Aggregate public opinion, after all, is the collection of these many expressions. (LOWI, 
Theodore J. el al; 2011, p. 362/363) 
44 Nesse sentido: Majoritarians like Friedman and Rosen, among others, rely primarily on “public opinion” 
as the principal constraint that requires the Court to reflect majoritarian views. As Friedman puts it, this 
mechanism purportedly works because justices “are no less vain than the rest of us, and it is human nature 
to [want to – check this in book] be liked or even applauded and admired.” Perhaps. Testing this claim is 
difficult, not just because public opinion polls are notoriously sensitive to subtle wording and framing 
differences, but because data are available only for a relatively small number of issues that historically have 
come before the Court. (PILDES, Richard H. 2011, p. 24) 
45 SUNSTEIN, Cass R. A Constitution of Many Minds. Published by Princeton University Press, 41 
William Street, Princeton, New Jersey, 2009. 
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comportamental denomina como “cascatas informacionais”.46 Essa expressão se refere à 

ideia de que um indivíduo forma suas próprias concepções sobre determinado tema a 

partir da opinião que outros já manifestaram a respeito do assunto anteriormente; quando 

aquele indivíduo, então, decide seguir a orientação de seus “antecessores” na cadeia 

informacional, será também parâmetro de análise para os próximos sujeitos a se 

depararem com o tema, em um processo de cascata. 

De acordo com a literatura especializada, as “cascatas informacionais” fazem com 

que indivíduos sistematicamente imitem o comportamento dos seus antecessores nos mais 

variados aspectos da vida social, mesmo que suas próprias compreensões particulares 

sobre o assunto sejam dissonantes.47 Nessa linha, como afirma Sunstein, algumas 

tradições e preconceitos não são um produto da sabedoria popular, com sujeitos diferentes 

decidindo de forma independente sobre determinada matéria, resultando na verdade de 

certos tipos de cascatas sociais, em que essas práticas persistem porque as pessoas 

simplesmente imitam outras pessoas. Indivíduos talvez apoiem tradições não porque 

concordam com elas, mas apenas por estarem seguindo seus predecessores. 

Uma vez que o indivíduo se oriente em determinado sentido, há um outro fator 

que estimula a adoção de posições mais extremistas dentro da tendência por ele 

predefinida: a polarização de grupos.48 As discussões sociais sobre temas politicamente 

 
 
46 De acordo com Cass Sunstein, as cascatas informacionais são aquelas derivam dos sinais informativos 
dados por outros indivíduos, não tendo relação com qualquer informação ou julgamento privados. Já as 
cascatas morais são aquelas que resultam das opiniões, reais ou aparentes, de terceiros, mesmo quando 
não confiam na informação repassada, as pessoas buscam seguir a maioria para não incorrer na 
desaprovação dos outros. Por fim, temos as cascatas constitucionais, nas quais “os julgamentos 
constitucionais do público se desenvolvem não com base em avaliações independentes dos méritos, mas 
em resposta aos julgamentos constitucionais de outros.” Logo, Sunstein constatou que quando as cascatas 
estão em ação, não há razão específica para confiar nos julgamentos maioria por não representarem 
julgamentos independentes. (2009, p. 128/131) 
47 Çelen, Boğaçhan, and Shachar Kariv. 2004. "Distinguishing Informational Cascades from Herd Behavior 
in the Laboratory." American Economic Review, 94 (3): 484-498. 
48 Cass Sunstein destaca a influência que o processo de polarização política de grupos pode exercer na 
construção da opinião da maioria. Quando nos deparamos com sentimentos intensos e até mesmo 
indignação com uma decisão da Suprema Corte, essas reações podem ser apenas produtos dos tipos de 
influências sociais que produzem a polarização do grupo, pois a deliberação tende a levar as pessoas para 
uma posição mais extrema em consonância com suas tendências de pré-deliberação, embora poucos 
teriam reagido de maneira incisiva por conta própria. No original: Through the process of group 
polarization, it is well-established that deliberation tends to move people to a more extreme position in line 
with their predeliberation tendencies. Imagine, for example, that like-minded citizens are speaking together 
about a decision of the Supreme Court, and that they begin with a significant level of disapproval; their 
discussions may well increase mere disapproval to outrage. When deliberation leads juries to greater levels 
of outrage, group polarization is often responsible. Much of the time, intense feelings and even outrage are 
a product of the kinds of social influences that produce group polarization. (SUNSTEIN, Cass R., 2009, p. 
214/215) 
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sensíveis aguçam as emoções e conduzem a reações extremas nas deliberações públicas, 

ainda que os indivíduos adotassem posições mais temperadas caso instados a decidir 

sobre a matéria em isolamento. Tudo isso pode influenciar a formação das preferências 

individuais, distorcendo aquilo que de fato seria a opinião da maioria.  

Cass Sunstein constata que as decisões judiciais podem revoltar a opinião pública, 

gerando um sentimento de indignação na sociedade. Mas de que maneira esse sentimento 

poderia afetar as decisões judiciais? Para Sustein, a indignação social pode gerar três 

consequências, sendo elas: (i) tornar inócua uma decisão judicial, prejudicando a sua 

implementação prática49; (ii) fazer com que uma decisão produza consequências 

concretas opostas às pretendidas pelo Tribunal50; e (iii) pode produzir danos colaterais 

mais amplos que os interesses envolvidos na controvérsia em particular submetida a juízo, 

como quando uma decisão da Corte põe em risco a segurança nacional51. 

Sunstein também analisa alguns argumentos em favor de que as convicções 

públicas intensamente mantidas influenciem as decisões judiciais. Sob um aspecto 

consequencialista, se uma decisão puder produzir efeitos práticos terrivelmente 

negativos, os juízes deveriam levar esses efeitos em consideração ao decidir. Por outro 

lado, em uma análise epistêmica, os juízes deveriam exercitar a chamada “humildade 

judicial”, pois nem sempre podem saber se estão mesmo certos sobre o significado da 

Constituição e as intensas convicções públicas podem fornecer informações relevantes 

sobre a veracidade de suas conclusões. 

Contudo, Sunstein pondera que o temor de futuras reações públicas pode produzir 

uma timidez excessiva do Judiciário na proteção de direitos. Noutras palavras, o papel de 

 
 
49 Cass Sunstein apresenta como exemplo a segregação racial nos EUA. No original: We might imagine 
three reasons that outrage might lead to bad consequences. First, it might render a judicial decision futile. 
Suppose, for example, that in 1954, a ruling in favor of immediate desegregation would simply be ignored. 
An argument in favor of the controversial “all deliberate speed” formulation in Brown v. Board of 
Education was that it was necessary to ensure that desegregation would actually occur and that the Court’s 
ruling would ultimately be obeyed (2009, p. 187). 
50 No original: In the political domain, it is easy to think of illustrations, such as when an environmental 
regulation imposed on new polluting sources turns out to increase pollution by increasing the life and use 
of old polluting sources. In the constitutional arena, we can imagine how a decision in (say) 1958, requiring 
states to recognize racial intermarriage, might have fueled resistance to racial desegregation and thus 
disserved the goal of ensuring compliance with the Court’s desegregation decisions and the Equal 
Protection Clause in general. (SUNSTEIN, Cass R., 2009, p. 188). 
51 No original: Third, outrage may render a judicial decision neither futile nor perverse, but might produce 
overall harm, as when the Court vindicates a constitutional principle in such a way as to endanger national 
security. Some people insist that judges rightly interpret the Constitution with an eye toward consequences, 
above all to ensure that national security is not threatened by their rulings. (SUNSTEIN, Cass R., 2009, p. 
188). 
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um Judiciário independente seria gravemente afetado, pois os juízes poderiam estar 

inclinados a exagerar o problema, aumentando sua cautela ao decidir sobre questões ainda 

controversas na sociedade. 

Outro aspecto interessante para a análise diz respeito à confiabilidade das 

projeções judiciais sobre as consequências de suas decisões. 

A capacidade dos juízes de prever os efeitos futuros de seus julgados no meio 

social é limitada por assimetrias de informação. Nas palavras de Sunstein, “uma projeção 

dos efeitos de tais reações pode ser ainda mais especulativa, até porque os juízes podem 

confiar em fontes de informação que não são representativas e, portanto, 

tendenciosas”52. Demais disso, os julgadores podem interpretar as manifestações sociais 

da forma mais favorável às suas próprias pré-compreensões, pelo chamado viés de 

autointeresse. Para o aludido Professor de Harvard, também pode ser constado um 

problema motivacional, ou seja, os desejos pessoais podem influenciar nos julgamentos, 

levando os juízes a favorecem certos resultados ou a realizarem julgamentos imprecisos 

sobre a probabilidade e os efeitos da indignação popular53. Finalmente, o comportamento 

reativo da Corte pode estimular um comportamento estratégico dos grupos sociais 

interessados no julgamento, que tenderiam a ser ainda mais radicais na esperança de 

influenciar os rumos das decisões do Judiciário. Em outras palavras, a preocupação dos 

magistrados com as reações públicas poderá gerar um incentivo para as pessoas 

exagerarem a sua indignação, “produzindo uma espécie de ‘veto do desordeiro’ contra 

os esforços judiciais para interpretar a Constituição.”54 

Considerando que os tribunais não possuem métodos confiáveis para medir os 

efeitos hedônicos de suas decisões, que projeções erradas podem levar à timidez judicial 

e que levar em consideração as manifestações públicas estimularia um comportamento 

estratégico, Sunstein defende que a melhor solução seria o Judiciário permanecer fiel à 

 
 
52 No original: A projection of intensely negative public reactions may be a shot in the dark. A projection 
of the effects of such reactions may be more speculative still, not least because judges may rely on sources 
of information that are themselves unrepresentative and therefore biased. (SUNSTEIN, Cass R., 2009, p. 
194). 
53 No original: The second problem is motivational. Desires can influence judgments, and judges who favor 
certain results, or who are generally self-protective, may make inaccurate judgments about the likelihood 
and effects of outrage. (SUNSTEIN, Cass R., 2009, p. 194). 
54 No original: The third problem involves strategic behavior. If judges are willing to consider public 
reactions, and are known to be so willing, people will have an incentive to exaggerate their outrage and 
their likely response, producing a kind of “heckler’s veto” against judicial efforts to interpret the 
Constitution. (SUNSTEIN, Cass R., 2009, p. 195). 
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lei55. Deveriam os juízes, portanto, desconsiderar a desaprovação pública, por mais 

intensa que seja pois pode gerar resultados sociais piores.56 

 

B) O TEOREMA DO JÚRI DE CONDORCET 

Por outro lado, um juiz que não confia inteiramente em seus pontos de vista, 

segundo Sunstein, “pode considerar a opinião pública relevante não pelos fundamentos 

consequencialistas antes discutidos, mas por uma razão epistêmica: a intensa oposição 

pública é uma pista de que sua interpretação da Constituição está incorreta.” Mas o que 

levaria um juiz a acreditar que a opinião da maioria estaria correta simplesmente pelo fato 

de ser adotada por muitas pessoas? 

Os cientistas políticos buscam há séculos explicar a superioridade das 

deliberações coletivas sobre as decisões individuais com a ajuda da matemática. O 

“Teorema do Júri” de Condorcet, criado pelo Marquês de Condorcet em 1785, sugere que 

a probabilidade de um júri chegar à decisão certa em um julgamento cresce à medida que 

o número de jurados também aumenta, desde que a probabilidade de um jurado 

individualmente estar certo seja superior a 50% (cinquenta por cento). No limite, a 

expansão do número de membros do júri, acrescentando indivíduos com chances 

superiores a 50% (cinquenta por cento) de votarem de forma correta, conduziria a 

probabilidade de acerto do colegiado a algo próximo a 100% (cem por cento). 

Consequentemente, a probabilidade de que o júri chegue a um veredito correto é maior 

do que se um indivíduo tivesse de decidir sozinho. A deliberação coletiva, dessa maneira, 

reduziria a probabilidade de erro na formulação de políticas públicas, pois quanto maior 

o número de pessoas tomando uma decisão, maior também seria a chance de a decisão da 

maioria estar correta. 

Note-se que o resultado sugerido pelo Teorema do Júri de Condorcet possui duas 

premissas indispensáveis: (i) a de que cada indivíduo que compõe o colegiado tenha uma 

 
 
55 No original: According to those who endorse Kantian adjudication, the proper interpretation of the 
Constitution has nothing to do with what the public believes or wants. The role of the Court is to say what 
the law is (under the appropriate interpretive method), and its conclusions on that point should be unaffected 
by the public’s will. Indeed, a sharp separation between law and politics might be thought to depend, 
crucially, on a commitment to Kantian adjudication. (SUNSTEIN, Cass R., 2009, p. 180). 
56 No original: Perhaps Kantian adjudication is ultimately best, because blindness to consequences is likely 
to produce the best consequences. This conclusion might be defended on several grounds. First, courts lack 
reliable tools for deciding whether outrage and adverse effects would be present; they might well produce 
false negatives and false positives. Second, consideration of outrage might produce undue timidity, 
especially in areas in which the Court’s role is most important. (SUNSTEIN, Cass R., 2009, p. 202). 
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competência razoável para tomar decisões sozinho, estando certo com probabilidade 

superior a cinquenta por cento; e (ii) que a competência de cada indivíduo para tomar 

decisões acertadas seja independente, não influenciada pela capacidade dos demais 

membros do colegiado. 

Entretanto, como bem observa Cass Sustein, a opinião dos indivíduos pode ser 

influenciada por efeitos em cascata ou pela polarização, efetivamente diminuindo as 

chances de que um sujeito chegue à decisão correta. Modificando aquelas premissas de 

forma pessimista – ou seja, assumindo que indivíduos geralmente não possuem uma 

competência razoável para tomar decisões e que são influenciados pela capacidade 

decisória dos seus pares –, o resultado do Teorema do Júri de Condorcet se inverte: a 

probabilidade de que a maioria esteja errada cresce conforme o tamanho do grupo 

aumenta. Nas palavras de Sunstein: 

“O Teorema do Júri diz que se os membros do grupo tiverem mais de 50% 
de probabilidade de serem certo, a probabilidade de que a maioria esteja 
certa se aproxima de 100% à medida que o tamanho do grupo se expande. 
Mas suponha que todos ou a maioria dos membros tenham menos de 50% 
de probabilidade de estarem certos. Se assim for, a probabilidade de que a 
maioria esteja errada se aproxima de 100% à medida que o tamanho do 
grupo se expande! 
Segue-se que, mesmo que alguma proposição tenha passado no teste dos 
números, será incorreta se a maioria das pessoas tiver mais probabilidade 
de estar errada do que certa. Se a maioria das pessoas concluiu 
erroneamente que brancos e afro-americanos não deveriam ter permissão 
para se casar, ou que não há problema em incluir as palavras “sob Deus” 
no Juramento de Fidelidade, então os juízes não deveriam dar atenção a 
eles. Este ponto levanta problemas extremamente sérios para o 
tradicionalismo de muitas mentes.57” 

As conclusões de Sunstein infirmam a força da teoria majoritarianista, visto que 

as deliberações coletivas podem amplificar os efeitos dos odiosos preconceitos 

individuais em vez de corrigi-los. As preferências particulares, por sua vez, podem ser 

corrompidas pelas já referidas cascatas informacionais ou pelos efeitos da polarização 

 
 
57 No original: The Jury Theorem says that if group members are more than 50 percent likely to be 
right, the likelihood that the majority will be right approaches 100 percent as the size of the group expands. 
But suppose that all or most members are less than 50 percent likely to be right. If so, the likelihood that 
the majority will be wrong approaches 100 percent as the size of the group expands! 
It follows that even if some proposition has passed the test of numbers, it will be incorrect if most people 
are more likely to be wrong than right. If most people have wrongly concluded that white people and 
African-Americans should not be allowed to marry, or that it is fine to include the words “under God” in 
the Pledge of Allegiance, then judges should pay no attention to them. This point raises exceedingly serious 
problems for many minds traditionalism. (SUNSTEIN, Cass R., 2009, p. 124/125). 
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política, prejudicando a premissa de independência das capacidades individuais de 

formação de preferências. 

Essas considerações demonstram ser extremamente difícil identificar quando a 

opinião pública está sendo influenciada por efeitos em cascata ou pela polarização 

política, fatores que aumentam a probabilidade de que a maioria esteja adotando uma 

orientação equivocada. Por conseguinte, é frágil a concepção segundo a qual o Judiciário 

deveria se pautar pelas vontades da maioria política conjuntural ao examinar a validade 

dos atos dos demais Poderes, especialmente em matérias de alta sensibilidade política.  

 

C) OS INCENTIVOS PRIVADOS PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES 

No subcapítulo anterior, afirmou-se que diversos fatores podem enviesar o 

resultado da deliberação coletiva, enfraquecendo a qualidade das manifestações da 

maioria. Além desses fatores, há um outro componente que impacta de forma negativa as 

decisões baseadas na “opinião pública” ou tomadas pelos representantes eleitos, ditos 

majoritários, que podem mesmo ser prejudiciais aos verdadeiros interesses da maior parte 

do grupo social. É que cada cidadão possui individualmente poucos incentivos para 

informar-se adequadamente sobre cada controvérsia existente na arena deliberativa 

pública, de modo que frequentemente ignora a totalidade dos custos inerentes às suas 

decisões. Uma das consequências disso é que os eleitores fiscalizam a atuação dos 

mandatários eleitos em menor medida que o ideal, assim contribuindo para a baixa 

qualidade das políticas públicas resultantes do processo democrático. 

Theodore Lowi et al, analisando a teoria democrática, aponta ser frequentemente 

apresentada uma noção utópica de como os cidadãos democráticos se comportam frente 

às questões políticas, partindo-se do pressuposto de que as pessoas são suficientemente 

bem informadas sobre o assunto em deliberação. Entretanto, a realidade americana é 

outra, conforme trecho transcrito de sua obra “American Government Power and 

Purpose”: 

“Ao conceber como a democracia funciona, a teoria democrática e as 
lições cívicas frequentemente apresentam uma noção altamente idealizada 
de cidadãos democráticos. Presume-se que as pessoas acompanhem de 
perto todas as questões importantes do dia, estejam bem-informadas sobre 
as decisões de seus representantes, entendam as consequências de suas 
ações e participem do debate público, das eleições e até mesmo da tomada 
de decisões públicas. Há ampla evidência de que os indivíduos estão muito 
aquém desse ideal. Algumas pessoas não gostam das escolhas que lhes são 
apresentadas na política americana e optam por não participar. Estudos 
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sugeriram que o americano típico pode não saber o suficiente ou ter 
crenças fortes o suficiente para tomar decisões fundamentadas sobre 
muitas questões políticas, especialmente quando a política externa está 
envolvida. Algumas pesquisas até colocaram em dúvida se os indivíduos 
sabem o que querem e se têm preferências consistentes quando se trata de 
política. E alguns líderes políticos têm explorado essas inconsistências e 
fraquezas para atingir objetivos que não estão de acordo com as 
verdadeiras preferências da maioria.58” 

A realidade brasileira não é diferente. A empresa de pesquisas Ideia Big Data 

aponta que 79% dos eleitores do país não se lembram dos candidatos em que votaram 

para o Congresso Nacional em 2014. Além disso, apenas 15% dos entrevistados 

afirmaram acompanhar o desempenho dos parlamentares que ajudaram a eleger. Para 

piorar um cenário que já parece ser suficientemente desesperador, 84% dos entrevistados 

pela pesquisa afirmam que os membros do Congresso não representam o povo brasileiro 

e, para 73% dos entrevistados, os parlamentares não trabalham em prol dos interesses da 

nação59. Seriam, então, os membros dos poderes legislativo e executivo reais 

representantes da vontade da maioria? 

Ao discorrer sobre as disfunções do sistema democrático brasileiro, Patrícia 

Perrone Campos Mello, destaca duas peculiaridades do sistema eleitoral brasileiro. A 

primeira delas diz respeito ao sistema proporcional de listas abertas, no qual “a maior 

parte dos candidatos não se elege com base na votação individual que recebe, mas sim 

com base na votação computada pelos partidos. Quanto maior é a votação recebida por 

um partido, maior será o número de assentos que conquistará na Câmara dos Deputados. 

Dentro de cada partido, os assentos conquistados serão preenchidos pelos candidatos 

mais votados”. Ocorre que, além de não possuírem definições ideológicas claras e se 

utilizarem de coligações partidárias de ocasião, os partidos políticos se aproveitam de 

 
 
58 No original: In conceiving how democracy works, democratic theory and civics lessons often present a 
highly idealized notion of democratic citizens. It is assumed that people follow all the important issues of 
the day closely, are well informed about the decisions of their representatives, understand the consequences 
of their actions, and participate in public debate, elections, and even in public decision making. There is 
ample evidence that individuals fall far short of this ideal. Some people do not like the choices they are 
presented with in American politics and opt out alto- gether. Studies have suggested that the typical 
American may not know enough or have strong enough beliefs to make reasoned decisions about many 
political issues, especially where foreign policy is involved. Some research has even cast doubt on whether 
individuals know what they want and whether they have consistent prefer- ences when it comes to politics. 
And some political leaders have exploited these inconsistencies and weaknesses to accomplish objectives 
not in line with the true preferences of the majority. (LOWI, Theodore J. el al; 2011, p. 362/363) 
59 ABRANTES, Talita. 79% dos brasileiros não lembram em quem votaram para o Congresso, publicado 
em 17/01/2018 e atual., disponível em: https://exame.com/brasil/79-dos-brasileiros-nao-lembram-em-
quem-votaram-para-o-congresso/, acessado em 13/04/2022. 
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personalidades populares para captar atenção e, assim, angariar votos para a agremiação, 

aumentando seu número de cadeiras no parlamento.  

Além de destacar as peculiaridades do sistema eleitoral brasileiro, é importante 

ressaltar que a maior parte da população não possui conhecimento sobre como funcionam 

as instituições do país. O instituto DataSenado, em pesquisa quantitativa, averiguou que 

para os eleitores “um dos motivos do desinteresse (por política) é o baixo nível de 

conhecimento sobre o sistema político, atrelado a deficiências no ensino, que não 

transmite informações sobre o tema de forma clara.”60 Ou seja, não seria possível afirmar 

que um eleitor tem consciência de que o seu voto será computado em favor do partido, 

beneficiando outros candidatos com os quais ele não possui afinidade ideológica.  

Além disso, o número de cadeiras titularizadas por cada Estado nas Casas do 

Congresso também pode interferir na representatividade do Poder Legislativo, conforme 

demonstrado Patrícia Perrone61 em seu artigo “Quando julgar se torna um espetáculo: a 

interação entre o Supremo Tribunal Federal e a opinião pública, a partir de reflexões da 

literatura estrangeira”: 

No Senado, o número de representantes é fixo por determinação 
constitucional, correspondendo a três representantes por ente da federação. 
Por consequência, os estados que detêm maioria nessa casa não 
necessariamente correspondem à maioria da população. Na Câmara, 
embora o número de membros deva guardar proporcionalidade com a 
população de cada estado, a Constituição prevê o limite mínimo de 8 (oito) 
e o limite máximo de 70 (setenta) deputados por ente. Disso resulta que os 
estados mais populosos possuem representação proporcionalmente menor 
do que os menos populosos, aspecto que também pode impactar sobre o 
caráter majoritário das deliberações do Congresso62. 

Portanto, o próprio desenho do sistema eleitoral brasileiro dificulta a adequada 

informação do eleitorado e fiscalização dos mandatários políticos, reforçando uma visão 

cética quanto à qualidade das políticas públicas adotadas por deliberações do Executivo 

e do Legislativo. 

 

II.3. A OPINIÃO PÚBLICA E A POLÍTICA NACIONAL DE PISOS MÍNIMOS DE FRETES 

 
 
60 Agência Senado. Falta conhecimento do eleitor sobre o sistema político, aponta DataSenado, publicado 
em 17/03/2022, disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/03/17/falta-
conhecimento-do-eleitor-sobre-o-sistema-politico-aponta-datasenado, acessado em 13/04/2022. 
61 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Quando julgar se torna um espetáculo: a interação entre o Supremo 
Tribunal Federal e a opinião pública, a partir de reflexões da literatura estrangeira, Revista de Direito 
Internacional v. 14, nº 1: Brasília, 2017, p. 402/423. 
62 MELLO, Patrícia Perrone Campos, 2017, p. 406. 
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Consoante exposto nos tópicos antecedentes, seja pela dificuldade em interpretar 

as vontades majoritárias, pelas disfunções do sistema eleitoral brasileiro ou até mesmo 

pela falta de informação e juízo crítico dos eleitores, fica claro que os Poderes Legislativo 

e Executivo não são reprodutores fiéis da vontade da maioria e, ainda que fossem, nem 

todos os seus atos refletem, de fato, o interesse público.  

Observando especificamente o caso da Política Nacional de Pisos Mínimos de 

Fretes (Lei nº 13.703/2018), pesquisa de opinião demonstrou que, durante a convulsão 

social que ensejou a aprovação do referido diploma legislativo, 87% da população 

brasileira se manifestou a favor da greve dos caminhoneiros. Contudo, de forma bastante 

contraditória, o mesmo percentual dos entrevistados afirmou ser contrário ao corte de 

gastos públicos e ao aumento de impostos para compensar o subsídio no preço do litro do 

diesel demandado pelos grevistas.63 A conclusão da pesquisa é intrigante, pois a opinião 

pública apoiou um movimento que a prejudicava duplamente: de um lado, a paralisação 

do transporte rodoviário de cargas gerou grave desabastecimento nas cidades brasileiras, 

atingindo a qualidade de vida da população; de outro, as demandas dos grevistas 

acarretariam aumento de gastos públicos para subsidiar os combustíveis, a expensas dos 

contribuintes, bem como encareceriam os produtos para o consumidor final em razão do 

piso mínimo de fretes. 

O veículo de comunicação El País, entrevistando a população nas ruas de São 

Paulo e Recife, afirmou que o apoio popular à greve dos caminhoneiros decorreu, na 

verdade, de “uma descrença generalizada na política brasileira e a impressão de que o 

[movimento] iniciado pelos caminhoneiros ganhou outra proporção”64. Os 

entrevistados, na cidade de Recife, mesmo sofrendo sérios prejuízos financeiros com a 

paralisação, apoiavam a greve por acreditarem que a manifestação estava se tornando um 

protesto contra o governo e o Presidente da República à época, Michel Temer. Em São 

Paulo, a insatisfação com o Presidente também era um consenso. A matéria concluiu que 

as demonstrações de apoio da população à paralisação pareciam estar mais associadas 

 
 
63  Por G1, “87% dos brasileiros apoiam greve dos caminhoneiros e rejeitam alta de imposto e corte de 
gasto, diz Datafolha”, publicado em 30/05/2018, disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/87-
dos-brasileiros-apoiam-greve-dos-caminhoneiros-e-rejeitam-alta-de-imposto-e-corte-de-gasto-diz-
datafolha.ghtml, acessado em 13/04/2022. 
64 ROSSI, Marina; OLIVEIRA, André de. Greve dos caminhoneiros tem apoio nas ruas: “É um mal 
necessário”, publicado em 29/05/2018, disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/29/politica/1527550010_174130.html, acessado em 13/04/2022. 
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com uma insatisfação geral com a política brasileira do que com o preço dos combustíveis 

em si. 

Essa insatisfação popular ficou confirmada após a pesquisa divulgada pelo 

Datafolha demonstrar que 82% dos brasileiros consideravam a gestão de Michel Temer 

como ruim ou péssima, sendo este o Presidente mais rejeitado desde a redemocratização 

do país65. Logo, percebe-se que, ao apoiar o movimento grevista, a população brasileira 

não estava analisando especificamente as reivindicações do setor e como seus impactos 

econômicos refletiriam na sociedade como um todo; na realidade, a opinião pública 

apenas estava sendo impulsionada por uma insatisfação comum com a gestão do país à 

época. Não seria exagerado cogitar de que o movimento tenha ganhado tamanha 

proporção em razão de cascatas informacionais e da polarização política. 

 

II.4. A TEORIA DA ESCOLHA PÚBLICA: QUANDO AS MAIORIAS SÃO PREJUDICADAS PELA 

MINORIA ORGANIZADA 

As considerações lançadas no tópico anterior permitem melhor compreender 

como, na situação concreta, um grupo minoritário organizado foi capaz de capturar o 

poder político para extrair benefícios (subsídio do diesel e piso mínimo de fretes) em 

detrimento da maioria, com o apoio da opinião pública. 

O economista George Stigler66 demonstrou como grupos econômicos se utilizam 

dos seus recursos e poder de pressão sobre os mandatários eleitos para adquirir benefícios 

políticos por meio da regulação, visando exclusivamente à maximização dos seus 

interesses particulares. Dentre os instrumentos de vantagem privada buscados por esses 

grupos econômicos organizados com a captura do poder político, é de grande importância 

destacar a fixação de preços. Afinal, o controle regulatório de entrada de novos rivais no 

mercado não é suficiente para beneficiar os incumbentes quando o número de empresas 

no setor regulado já é relativamente grande, sobressaindo-se o controle de preços como 

mecanismo essencial para a extração de lucros superiores ao cenário competitivo. A 

denominada “teoria da escolha pública” (public choice theory) sustenta, assim, ser 

 
 
65 BRETAS, Valéria. “Com 82% de rejeição, Temer se torna presidente mais impopular da história”, 
publicado em 10/06/2018, disponível em: https://exame.com/brasil/com-82-de-rejeicao-temer-se-torna-
presidente-mais-impopular-da-historia/, acessado em 13/04/2022. 
66 STIGLER, George J. The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and 
Management Science, Vol. 2, No. 1, 1971, p. 3-21 
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comum que as instituições eleitas atuem impulsionadas por grupos de pressão, 

representantes de uma parcela menor da sociedade cujos integrantes buscam, por meio do 

processo político, promover os seus próprios interesses, ainda que causem um prejuízo a 

ser difusamente suportado pela sociedade. 

No caso analisado pelo presente trabalho, os prejuízos difusos são bastante 

evidentes, visto que a fixação de um preço mínimo para o frete rodoviário resultou no 

aumento do preço do serviço, resultando na diminuição do fluxo comercial externo e 

interno, da mesma forma que faria um imposto sobre o tráfego de bens. A redução da 

troca entre regiões do país, por sua vez, pode gerar prejuízo a consumidores e 

fornecedores, com redução da oferta de produtos e aumento de preços ao consumidor 

final. Há, ainda, prejuízo aos próprios caminhoneiros autônomos, pois com menos 

comércio há menor demanda pelos serviços de fretes. No plano externo, os produtos 

brasileiros, com o acréscimo de preço referente ao frete, tendem a ficar menos 

competitivos no cenário internacional. 

Também foi noticiado na imprensa um estudo da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) segundo o qual a aplicação da tabela dos preços mínimos do frete 

rodoviário e a alta do preço do diesel provocaram uma redução de R$ 20,3 bilhões no 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2019, bem como um aumento de 1,07% na 

inflação. Portanto, é possível constatar que o benefício particular do tabelamento de fretes 

está na proteção da margem de lucro dos ofertantes do serviço (ainda que, no longo prazo, 

a medida se torne prejudicial a eles próprios), enquanto os ônus da regulação foram 

dispersos por toda sociedade. 

 

II.5. O JUDICIÁRIO COMO SENTINELA DA REGULAÇÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

A teoria da escolha pública sugere que minorias organizadas podem capturar o 

poder político para obter benefícios extraordinários, em prejuízo da maioria da população. 

Por sua vez, inúmeros fatores podem influenciar os indivíduos para a formação de uma 

opinião pública enviesada, por vezes contrária aos próprios interesses da maioria, como 

as cascatas informacionais e a polarização social. Tudo sugere que esses cenários tenham 

se verificado no caso do tabelamento de fretes, cuja lei instituidora teve sua validade 

questionada perante o Supremo Tribunal Federal. Diante disso, vale indagar: caso a Corte 

reconheça a inconstitucionalidade de uma política pública tão prejudicial às liberdades 
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econômicas, com graves consequências sociais e econômicas, estaria adotando uma 

atuação contramajoritária? 

O caso da política de pisos mínimos de fretes é paradigmático, pois desafia a 

concepção de Bickel segundo a qual a legitimidade do controle judicial de políticas 

públicas residiria na proteção de minorias. Na hipótese, é justamente a minoria que 

subverte o processo democrático para a opressão da maioria. Por sua vez, a situação 

concreta também enfraquece o argumento dos que pugnam pela autocontenção e pela 

humildade judiciais, visto que a deferência à opinião pública e à decisão dos mandatários 

eleitos causaria um inegável dano social. Logo, é de se concluir pela irrelevância do 

debate entre majoritarianistas e contramajoritarianistas. 

Independente de representar uma atuação contramajoritária ou majoritária, a 

intervenção da Corte é especialmente relevante quando os benefícios da medida 

questionada em juízo são concentrados em um grupo e seus prejuízos são dispersos por 

toda a coletividade. Há, em hipóteses que tais, uma assimetria de incentivos para a 

participação no processo democrático: os integrantes de um pequeno grupo têm enormes 

estímulos para investir no convencimento dos atores políticos em favor de regras que lhes 

tragam benefícios extraordinários; por outro lado, os prejuízos causados por essas regras 

se espalham na sociedade, gerando um decréscimo de pequena monta para cada 

indivíduo, conquanto de enormes proporções no agregado. Se os prejudicados por 

determinada medida não têm estímulos para se organizar e participar das vias 

democráticas com a mesma intensidade que seus beneficiários, há um claro viés do 

processo político em favor de determinada solução, favorável a um subgrupo social 

organizado. O enviesamento da democracia é deletério à formulação de políticas públicas 

eficientes, justas e direcionadas ao bem-estar social. 

A respeito do tema, são precisas as palavras do prêmio Nobel de Economia Jean 

Tirole, verbis: 

“Em vez de proteger os usuários ou pagadores de impostos, que 
representam a maior parte daqueles que têm interesses em jogo, mas 
frequentemente são apáticos porque desorganizados e mal-informados, o 
Estado prefere continuar prestigiando os lobbies – ou ao menos evitar um 
confronto exagerado com eles. 
Uma área na qual grupos de interesses especiais são particularmente 
influentes diz respeito a restrições, ou até mesmo proibições, à competição. 
(...) Mesmo assim, políticos nem sempre têm boa vontade com a 
competição, seja porque querem conceder favores aos lobbies buscando 
proteção contra ela, ou porque consideram a competição uma limitação à 
sua ação e poder políticos. Mais uma vez, as vítimas dessa falta de 
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competição – consumidores que têm menor poder compra como 
consequência – são pouco organizadas e ignorantes quanto ao impacto das 
decisões públicas que não compreendem.67” 

A própria exposição de motivos da MP nº 832, posteriormente convertida na Lei 

nº 13.703/18, ao indicar como justificativa para a intervenção regulatória na ordem 

econômica a redução “(d)a instabilidade nas relações com o setor de transporte rodoviário 

de cargas”, é capaz demonstrar de forma bastante clara como a pressão política de grupos 

organizados foi capaz de influenciar a adoção da política nacional de pisos mínimos do 

transporte rodoviário de cargas. 

Porém, as normas constitucionais que cuidam das liberdades econômicas 

promovem a alocação de poderes de controle institucional em favor do Judiciário, 

reduzindo o âmbito de discricionariedade do Legislativo e do Executivo. Essa distribuição 

de poderes entre as diversas instituições do Estado leva em consideração as características 

de cada uma delas. De um lado, os órgãos eleitos e administrativos são mais sujeitos a 

pressões políticas e considerações ideológicas, mas possuem informações, aparato 

técnico e expertise relevantes para a elaboração de políticas públicas. De outro, o 

Judiciário possui maiores garantias de independência e coerência decisória ao longo do 

tempo, embora detenha menor especialização técnica em diversas situações. 

Conforme explica o Professor Matthew Stephenson, da Harvard Law School, há 

nessas situações um problema de agente-principal: o constituinte originário desejou 

aproveitar a expertise técnica e as informações colhidas pelo Legislativo e pelo Executivo 

na regulação da economia, mas não ignorou o risco de que, possuindo ampla 

discricionariedade, essas instituições (os “agentes”) pudessem perseguir objetivos 

distintos daqueles estabelecidos pelo constituinte (“principal”). Por isso, o “principal” 

incluiu na dinâmica regulatória uma outra instituição, esta “politicamente insulada”, 

menos suscetível a pressões políticas68. O modo pelo qual o constituinte deslocou poderes 

de autoridade interpretativa para o Judiciário foi justamente a inserção de cláusulas que 

limitam o poder regulatório no texto da Carta Magna, como a livre iniciativa (artigos 1º, 

IV, e 170, caput), a igualdade (art. 5º, caput), a proteção da propriedade privada (artigos 

5º, caput e XXII, e 170, II) etc. 

 
 
67 TIROLE, Jean. Economics for the Common Good. Princeton University Press, 2017. p. 356 
68 STEPHENSON, Matthew C. “Legislative Allocation of Delegated Power: Uncertainty, Risk, and the 
Choice Between Agencies and Courts” (2005). Harvard Law School John M. Olin Center for Law, 
Economics and Business Discussion Paper Series. Paper 506 
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Por certo, o controle judicial da intervenção do Estado na ordem econômica 

também não goza de discricionariedade absoluta. Ao Judiciário incumbe o dever de 

demonstrar, motivadamente (art. 93, IX, da CRFB), o prejuízo líquido causado pela 

política pública aos mais diversos objetivos constitucionais, sistematicamente 

considerados. Nessa atividade, devem as Cortes considerar: (i) a legitimidade 

constitucional dos objetivos perseguidos com a medida regulatória; (ii) os benefícios 

efetiva ou potencialmente gerados; (iii) os prejuízos efetiva ou potencialmente gerados; 

(iv) o impacto distributivo da regulação; e (v) as políticas públicas alternativas à 

disposição do Estado. Apenas o cotejo desses diversos elementos é capaz de conduzir à 

conclusão de que o Estado regulador ofendeu a Constituição, esta considerada nos seus 

mais diversos escopos, enquanto projeto de edificação social. 

Nessa linha, a higidez da atividade regulatória depende da identificação de 

evidências empíricas mínimas sobre as consequências da medida, denotando a 

expectativa legítima de que atendam a uma análise de custo-benefício constitucional. 

Assim, legitima-se o controle jurisdicional sempre que as liberdades fundamentais forem 

objeto de intervenções regulatórias arbitrárias. 

Considera-se arbitrária, em primeiro lugar, a medida que limite liberdades 

fundamentais sem evidências razoáveis de que seja adequada a produzir benefícios 

sociais cuja consecução igualmente seja constitucionalmente ordenada. Da mesma forma, 

deve ser reconhecida como arbitrária a medida quando o regulador ignora alternativas 

evidentes para a produção do mesmo benefício social e que não produzem os mesmos 

prejuízos às liberdades fundamentais, falhando no teste de necessidade, reconhecido por 

esta Corte ao menos desde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 9 69. 

Finalmente, a medida merece a qualificação de arbitrária quando apresentar desproporção 

manifesta e injustificada entre, de um lado, seus potenciais benefícios e, de outro, seus 

potenciais prejuízos a valores constitucionalmente protegidos. 

Ainda a respeito do controle judicial de políticas públicas, é pertinente a menção 

a um caso julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, qual seja, Michigan v. 

Environmental Protection Agency (EPA) [576 U. S. _ (2015)]. No acórdão da Corte, 

afirmou-se categoricamente que, verbis: “Não se pode dizer que é racional, muito menos 

‘apropriado’, impor bilhões de dólares em custos econômicos em troca de poucos dólares 

 
 
69 Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, 
julgado em 13/12/2001 
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em termos de saúde ou benefícios ambientais (...). A consideração dos custos reflete o 

entendimento de que a razoabilidade da regulação normalmente requer atenção às 

vantagens e desvantagens das decisões do regulador.”  

A suspeita de violação ao teste de custo-benefício constitucional é sobejamente 

reforçada quando a intervenção regulatória envolve controle governamental direto sobre 

o sistema de preços. Dentre as possíveis formas de regulação da atividade econômica, o 

controle de preços é uma das mais drásticas, na medida em que interfere no mecanismo 

básico de transmissão de informações e coordenação do mercado. Consoante aponta 

Gregory Mankiw, Professor da Universidade de Harvard, “quando gestores públicos 

estabelecem preços por decreto legal, eles obscurecem os sinais que normalmente guiam 

a alocação dos recursos na sociedade”70. 

Justamente por essas razões, a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica 

(Lei n.º13.874/19), mais uma vez conferindo densidade aos cânones constitucionais 

constantes do art. 170, estabelece como direito “de toda pessoa, natural ou jurídica, 

essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País”, “não ter 

restringida, por qualquer autoridade, sua liberdade de definir o preço de produtos e de 

serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda no mercado não 

regulado, ressalvadas as situações de emergência ou de calamidade pública, quando 

assim declarada pela autoridade competente” (art. 3º, III). 

Sobre o controle de preços, é importante ressaltar que a Constituição Federal, em 

seu art. 175, parágrafo único, inc. III, estabelece como responsabilidade do Poder Público 

a prestação de serviços públicos, inclusive sua política tarifária (preços públicos). 

Contudo, quando se trata de atividade econômica privada, a livre fixação dos preços 

decorre do princípio da livre-iniciativa, “razão pela qual o controle prévio e reiterado de 

preços no mercado, em princípio, deve ser considerado inconstitucional”71. 

Interessante precedente do Supremo Tribunal Federal tratou da validade de uma 

lei estadual que interferia em preços fixados por comerciantes privados (ADI n. 4.862). 

O voto do Ministro Luís Roberto Barroso, que foi acompanhado pelos Ministros Rosa 

Weber, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Luiz Fux, teceu as seguintes considerações: 

 

 
 
70 Gregory Mankiw. Principles of Microeconomics. 5 ed. South-Western, 2008. p. 122 
71 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende, 2020. p. 553. 
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“(...) tenho problemas quanto à lei do ponto de vista material, porque penso 
que ela estabelece um tipo de controle de preços que, claramente, viola o 
princípio constitucional da livre iniciativa. 
E devo dizer a Vossa Excelência que, por convicção, entendo que, como 
regra geral, a intervenção do Estado na fixação de preços exclusivamente 
privados é uma categoria por si suspeita dentro de um regime de livre 
iniciativa. A meu ver, por exceção, em alguns segmentos, pode-se, com 
razoabilidade, admitir essa interferência, mas eu não consideraria que 
estacionamento fosse uma dessas áreas em que a intervenção do Estado na 
fixação de preços se legitimasse. (...) 
Quer dizer, o sistema de livre iniciativa envolve propriedade privada, 
envolve liberdade de contratar e envolve liberdade de preço. Portanto, nós 
estamos para além da questão da propriedade privada de saber se é legítima 
a interferência na liberdade de preço neste caso específico. Neste caso 
específico, penso que não. 
Há um precedente do Supremo que permite a interferência na liberdade de 
preço em escolas privadas. Se estivera aqui, também teria votado contra. 
A meu ver, escola privada não é matéria para interferência do Estado na 
fixação do preço. A minha convicção é nesse sistema que é de Direito 
Econômico, num sistema em que a livre iniciativa é um princípio 
fundamental, a intervenção do Estado na fixação de preços é sempre 
excepcional. E acho que estacionamento não é uma dessas matérias 
excepcionais.”72 

Por sua vez, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, consignou o seguinte: 

 

“Então, como se controla o preço? Via concorrência. É isso que se faz. 
Claro, um empreendedor oferece mais vantagens que outro e assim por 
diante; ou se estiver vinculado a um shopping center, coisa que hoje é 
costumeira, também será uma forma de atrair a partir de combinações e 
negócios que se fazem com o próprio shopping center.” 
 

Na seara acadêmica, em oposição a boa parte da doutrina73, o Min. Barroso 

defende a legitimidade do controle prévio de preços em situações excepcionais, 

observados certos requisitos constitucionais. O referido Ministro destaca inexistir 

hierarquia entre as normas constitucionais, devendo o núcleo mínimo dos princípios 

estabelecidos na Carta Magna ser respeitado, não podendo uma norma ser interpretada de 

 
 
72 Voto do Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 4862, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal 
Pleno, julgado em 29/09/2016 
73 Doutrinadores como: Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em Ordem econômica e desenvolvimento na 
Constituição do Brasil de 1988, 1889, p. 69/70; Celso Ribeiro Bastos, Comentários à Constituição do Brasil, 
1990, p.16/17; Miguel Reale Júnior, Casos de direito constitucional, de 1992, p.18/19; dentre outros, 
sustentam que, após a CFRB/88 o Estado não teria mais legitimidade para estabelecer o controle de preços 
privados, por ser conduta contraria a um dos fundamentos da ordem econômica brasileira, a livre-iniciativa.  
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forma que invalide ou paralise a eficácia de outra. Para garantir a legitimidade do controle 

prévio de preços, o Ministro estabelece três limitações insuperáveis: 

 

“Nesse sentido há razoável consenso em que, mesmo quando admitido o 
controle prévio de preços, ele sofre três limitações insuperáveis: a) deverá 
observar o principio da razoabilidade; b) como medida excepcional, 
pressupõe uma situação de anormalidade e deve ser limitado no tempo; e 
c) em nenhuma hipótese pode impor a venda de bens ou serviços por preço 
inferior ao preço de custo, acrescido de um retorno mínimo, compatível 
com as necessidades de reinvestimento e de lucratividade próprias do setor 
privado.  
(...) Além de ser razoável, a intervenção estatal sobre os preços terá, em 
qualquer caso, de observar dois outros limites inequívocos. Um, de 
natureza conjuntural: a medida deve ser excepcional, para atender a 
circunstância específica e emergencial. Na ausência de uma situação 
anormal, fora do comum, não se legitima a providência, menos ainda com 
caráter duradouro. Vale dizer: o controle prévio de preços jamais pode ser 
praticado como uma política pública ordinária. 
Em outras palavras, o controle de preço poderá ser adotado temporária e 
excepcionalmente para formar um mercado privado e concorrencial, ou 
para restabelecê-lo. Daí por diante, o mercado privado, devidamente 
organizado, passará a reger-se pela livre iniciativa e pela livre 
concorrência. Essa é a única hipótese em que o controle de preços pelo 
Estado poderá ser legítimo. 
(...) O último pressuposto constitucional para reconhecer-se legitimo o 
controle prévio de preços diz respeito ao seu conteúdo: jamais poderá 
impor ao agente econômico praticar preços que não sejam capazes de (i) 
cobrir os seus custos - porque haveria confisco -, (ii) de propiciar um lucro 
mínimo apto a remunerar o dono do capital – porque seria negação do 
regime de livre iniciativa – e (iii) de ensejar os reinvestimentos 
necessários, porque do contrario a atividade se inviabilizaria, frustrando o 
principio da livre empresa.”74 
 

Além das suspeitas naturais de que o controle sobre o sistema de preço não 

promova justiça social e nem proteja efetivamente o consumidor, os impactos econômicos 

e sociais que as políticas estabelecendo preço mínimo cogente podem causar, como por 

exemplo, a redução de investimento pelas empresas, diminuindo a oferta de emprego e 

tornando desinteressante a produção de determinados produtos ou a prestação de 

serviços75, revelam a sua incompatibilidade com os parâmetros estabelecidos pela 

Constituição. 

 
 
74 BARROSO, 2001, p. 209/211 
75 BARROSO, 2001, p. 210. 
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Finalmente, deve ser considerada arbitrária a medida que possua objetivo vedado 

pela Constituição, como nos casos em que se destinam a favorecer indevidamente grupos 

de pressão, resultando de evidente captura regulatória. No caso concreto, observou-se que 

o Estado buscou justificar a política de preços mínimos do frete como medida destinada 

a evitar a obstrução forçada de rodovias por manifestantes reivindicando o 

estabelecimento de um piso dessa natureza. Entretanto, o acolhimento dessa 

argumentação gera incentivos iníquos à reprodução de comportamento semelhante pelas 

mais diversas classes profissionais. A violência jamais pode ser mecanismo de barganha 

nas negociações sobre problemas econômicos e sociais, sob pena de a sociedade e os 

órgãos públicos se tornarem reféns de grupos de pressão. 

Sabe-se que o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CRFB), conquanto não 

proíba políticas públicas redistributivas, exige uma investigação sobre (i) o modo como 

os grupos beneficiados ou prejudicados são classificados e (ii) o objetivo que se pretende 

alcançar a partir dessa classificação. Noutras palavras, o princípio da isonomia exige um 

nexo de adequação entre o tratamento desigual e uma finalidade legítima a ser atingida 

por esse meio. Portanto, a Constituição não proíbe a alocação de benefícios ou a 

imposição de ônus de forma desigual entre pessoas ou grupos, mas essas medidas não 

podem ser utilizadas para a consecução de objetivos arbitrários, constituindo uma 

intolerável discriminação. 

Um exemplo de violação à isonomia é a norma redistributiva baseada em 

“preferências nuas” (naked preferences), na expressão cunhada pelo Professor da 

Universidade de Harvard Cass Sunstein. Para Sunstein, a Equal Protection clause ou 

cláusula da proteção igualitária, constante da décima quarta emenda à Constituição 

americana, resta violada quando ocorre “a distribuição de recursos ou oportunidades 

para um grupo em detrimento de outro somente porque os favorecidos exerceram um 

poder político cru para obter o que querem”76. Nenhuma democracia sadia pode subsistir 

quando suas leis são editadas não em benefício da sociedade como um todo, mas apenas 

para beneficiar grupos de pressão específicos que capturam o poder político na 

expectativa de extrair benesses particulares. 

 
 
76 No original: “the distribution of resources or opportunities to one group rather than another solely on the 
ground that those favored have exercised the raw political power to obtain what they want” (SUNSTEIN, 
Cass R. Naked Preferences and the Constitution. 84 Columbia Law Review 1689 [1984]).  
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Cuida-se exatamente do que se sucedeu na hipótese concreta. É fato notório que a 

norma sob escrutínio resultou da atuação de grupos de pressão organizados, que 

promoveram o fechamento forçado de rodovias e causaram o desabastecimento em todo 

o país. Não existe democracia sob coação, nem se pode admitir que a violência se torne 

método de imposição da vontade setorial a toda a população. Assim, ao revelar que a 

edição da norma foi informada pelo receio de retaliação violenta por parte do grupo 

beneficiário, o governo tornou público ter se baseado em “preferências nuas” para a 

adoção da medida redistributiva consistente na Lei n.º 13.703/2018. O caso, portanto, é 

um exemplo manifesto e evidente de preferência nua, em afronta ao princípio democrático 

e à isonomia (artigos 1º e 5º, caput, da CRFB). 

O panorama subjacente à edição da Medida Provisória n.º 832/2018 e da sua 

conversão na Lei n.º 13.703/2018 revela uma situação de captura das autoridades públicas 

para agirem como representantes de interesses privados, ocasionada por uma ação 

concertada entre agentes econômicos para interferir coativamente no regular 

funcionamento dos canais democráticos. Não se trata, portanto, a análise da 

constitucionalidade da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de 

Cargas de mero controle judicial de política pública, mas sim de reconhecimento da 

invalidade de uma política destinada à satisfação de interesses exclusivamente privados, 

extraída dos governantes por meio da imposição de danos à população em geral. 
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CONCLUSÃO 

Conforme apresentando ao longo do trabalho, a elaboração da Política Nacional 

de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas reacendeu o questionamento sobre 

a legitimidade de uma intervenção regulatória de intensa gravidade sobre uma atividade 

econômica prestada por particulares e sobre a suposta ilegitimidade democrática do 

Judiciário em matéria de alta sensibilidade política. 

Primeiramente, foi possível concluir que a atuação regulatória na economia deve 

ser excepcional e fundamentada economicamente, exigindo-se a existência de evidências 

empíricas de que a livre atuação dos agentes econômicos gera ineficiências. Conferindo 

densidade aos artigos 1º, IV, e 170, caput, da Carta Magna, preveem os incisos I e III do 

art. 2º da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19) os princípios 

da presunção de liberdade no exercício de atividades econômicas e da intervenção 

subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. 

Como sugere todo esse aparato normativo, é preciso que a intervenção do Estado seja 

efetiva e concretamente capaz de corrigir o problema identificado, contribuindo na prática 

para a melhoria do bem-estar social. 

Ao adentrar ao caso concreto do tabelamento de frete, ficou demonstrado que a 

política de preço mínimo obrigatório adotada só aumentou o descasamento entre a oferta 

de serviços de transporte de cargas rodoviário e a sua demanda, sendo responsável pela 

criação de uma perda por peso morto, ou seja, um prejuízo social, pois o preço 

artificialmente alto excluiu do mercado potenciais compradores que nele ingressariam 

pelo preço inferior determinado pela livre concorrência. Logo, alguns proprietários de 

cargas passaram a substituir a utilização do frete rodoviário pelo transporte das 

mercadorias por navios, sendo constatada uma redução em cerca de 20% nos rendimentos 

dos caminhoneiros autônomos. 

Discorrendo sobre as críticas à legitimidade democrática do Judiciário em matéria 

de alta sensibilidade política, o caso da política de pisos mínimos de fretes também 

demonstrou a irrelevância de definir se o Supremo Tribunal Federal exerce uma atuação 

majoritária ou contramajoritária, desafiando a tradicional concepção de Bickel, segundo 

a qual a legitimidade do controle judicial de políticas públicas residiria na proteção de 

minorias. Na hipótese, é justamente a minoria que subverte o processo democrático para 

a opressão da maioria. Por sua vez, a situação concreta também enfraqueceu o argumento 
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dos que pugnam pela autocontenção e pela humildade judiciais, visto que a deferência à 

opinião pública e à decisão dos mandatários eleitos causaria um inegável dano social.  

Por fim, pode-se concluir que, assim como a intervenção do Estado na economia, 

a intervenção do Judiciário em matéria de alta sensibilidade política também deve ser 

orientada por evidências e pautar-se por parâmetros que lhe confiram razoabilidade, 

sendo necessário que a intervenção da Corte observe os seguintes requisitos: (i) a 

legitimidade constitucional dos objetivos perseguidos com a medida regulatória; (ii) os 

benefícios efetiva ou potencialmente gerados; (iii) os prejuízos efetiva ou potencialmente 

gerados; (iv) o impacto distributivo da regulação; e (v) as políticas públicas alternativas 

à disposição do Estado. Apenas o cotejo desses diversos elementos é capaz de conduzir à 

conclusão de que o Estado regulador ofendeu a Constituição, esta considerada nos seus 

mais diversos escopos, enquanto projeto de edificação social. 

Na hipótese vertente, é perceptível que a norma sob escrutínio, além de gerar 

diversos prejuízos econômicos e sociais para a sociedade, resultou da atuação de grupos 

de pressão organizados, que promoveram o fechamento forçado de rodovias e causaram 

o desabastecimento em todo o país. Demonstrou-se, assim, a captura política das 

autoridades públicas eleitas por grupos organizados para agirem como representantes de 

interesses dos seus interesses privados, não sendo possível caracterizar a intervenção do 

Judiciário nessa seara como indevida interferência na esfera política. Ao contrário, 

conclui-se ser indispensável a declaração da invalidade dessa política pública, visto que: 

(i) não foi precedida de estudos empíricos que demonstrassem benefícios sociais líquidos; 

(ii) causou prejuízos difusos para o país, sendo responsável por uma redução de R$ 20,3 

bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2019, bem como um aumento de 

1,07% na inflação no mesmo ano; (iii) sequer o grupo que se pretendia beneficiar foi 

realmente favorecido com a medida, pois, como já referido, os motoristas autônomos 

foram prejudicados com uma redução em cerca de 20% em seus rendimentos; e (iv) as 

circunstâncias do processo legislativo causam profunda suspeita de que a medida resultou 

de meras “preferências nuas”, derivando da subversão dos mecanismos democráticos pela 

atuação de grupos organizados em benefício próprio. 
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