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RESUMO
Carlos Linek Vidigal. Poder de tributar: seus efeitos sobre a concorrência. 2015. 184 fls.
Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2015.

O exercício do poder de tributar pela União, Estados-Membros, Municípios e o Distrito
Federal, dentro dos limites das competências que lhes foram outorgadas pelo Legislador
Constituinte Originário, pode implicar em distúrbios na concorrência. Assim, com
fundamento nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, partindo-se da análise
da estrutura dos mercados e as distorções a eles inerentes, das formas de intervenção do
Estado no domínio econômico, bem como em razão de expressa disposição constitucional
no sentido de que o Estado deve manter uma posição de neutralidade tributária em relação
à concorrência, conforme preconiza o artigo 146-A da Carta Magna, busca-se analisar
alguns dos efeitos produzidos pela tributação, tais como os impactos da guerra fiscal entre
estados da federação, as implicações das decisões judiciais em matéria tributária e questões
relacionadas à imposição de deveres instrumentais (obrigações tributárias acessórias),
sobre a concorrência.
Palavras-chave:

Intervenção.

Concorrência.

Tributação. Mercado. Neutralidade.

Livre

iniciativa.

Livre-concorrência.
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ABSTRACT
Carlos Linek Vidigal. Taxing power: effects on competition. 2015. 184 fls. Master – Law
School, Universidade de São Paulo [University of São Paulo], São Paulo, 2015.

Exercise of the taxing power by the Brazilian Federal, State and Local government levels,
within the scope of their jurisdictions as granted by the Original Constitutional Legislature,
may imply competitive disturbances. Therefore, based on the principles of free enterprise
and free competition, and based on an analysis of market structures their inherent
distortions; of forms of State intervention in the economic domain; and also as a result of
an explicit constitutional provision in the sense that the State must maintain tax neutrality
vis-à-vis competition, as per Article 146-A of the Brazilian Constitution; we analyze some
of the effects of taxation, such as the impacts of interstate tax warfare, the implications of
tax-related court decisions, and aspects associated with the imposition of instrumental
duties (ancillary tax obligations) on competition.
Keywords: Intervention. Competition. Free enterprise. Free competition. Taxation.
Market. Neutrality.

16

SUMÁRIO
I – Introdução ..................................................................................................................... 09
CAPÍTULO I – Mercado: regime da concorrência
1 Introdução ......................................................................................................................... 18
2 O mercado como instituição jurídica ................................................................................ 19
3 Regulação da concorrência ............................................................................................... 28
3.1 A concorrência perfeita .................................................................................................. 29
3.1.1 Impactos decorrentes da tributação............................................................................. 31
3.2 A concorrência praticável .............................................................................................. 33
4 As distorções dos mecanismos de mercado ...................................................................... 35
4.1 Oligopólios..................................................................................................................... 38
4.2 Monopólios .................................................................................................................... 39
4.3 O abuso do poder econômico......................................................................................... 41
4.3.1 A concentração econômica ......................................................................................... 48
5. O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC ............................................. 50
CAPÍTULO II – Intervenção do estado no domínio econômico: livre concorrência e livre
iniciativa
1 Introdução ......................................................................................................................... 54
2 As formas de Intervenção do Estado no Domínio Econômico ......................................... 62
2.1 Modalidades de intervenção do Estado no domínio econômico .................................... 67
2.1.1 A intervenção direta: Os monopólios, a participação por absorção e os serviços
públicos ................................................................................................................................ 70
2.1.2 A intervenção indireta: direção ................................................................................... 73
2.1.3 A intervenção por indução .......................................................................................... 74
3. Os princípios da ordem econômica .................................................................................. 75
3.1 A livre iniciativa ............................................................................................................ 75
3.2 A livre concorrência....................................................................................................... 79
3.3 A propriedade privada e sua função social .................................................................... 82
3.4 A soberania nacional ...................................................................................................... 83
3.5 A defesa do consumidor ................................................................................................ 84
3.6 Defesa do meio ambiente ............................................................................................... 84
3.7 Redução das desigualdades regionais ............................................................................ 85
3.8 Tratamento favorecido a micro e pequenas empresas ................................................... 85
CAPÍTULO III - Poder de tributar e poder de regular como formas de intervenção do
estado no domínio econômico
1. Introdução ........................................................................................................................ 86
2 Poder de Tributar e Competência Tributária .................................................................... 92
3 Poder de Regular ............................................................................................................... 95
4 Os efeitos da tributação sobre a concorrência e a segurança jurídica ............................... 98
5 Da repartição de competências ....................................................................................... 102

17

5.1 Características da competência tributária .................................................................... 106
6 As normas tributárias indutoras ...................................................................................... 110
6.1 A classificação jurídica dos tributos e a possibilidade de sua utilização como forma de
induzir comportamentos .................................................................................................... 112
6.2 Espécies tributárias ...................................................................................................... 114
7 Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar ........................................................... 119
7.1 O princípio da anterioridade ........................................................................................ 120
7.2 Princípio da legalidade................................................................................................. 121
7.3 Princípio da irretroatividade ........................................................................................ 123
7.4 Princípios da igualdade e da capacidade contributiva ................................................. 124
7.5 Princípio da proibição do efeito de confisco ............................................................... 125
CAPÍTULO IV – Os efeitos da tributação sobre a concorrência ..................................... 127
1 Neutralidade Concorrencial do Tributo - O artigo 146-A, da Constituição do Brasil .... 130
1.1 O conteúdo do artigo 146-A da Constituição do Brasil ............................................... 132
1.2 A livre iniciativa, a livre concorrência e a igualdade como parâmetros para instituição
de normas tributárias .......................................................................................................... 134
1.3 A função do artigo 146-A da Constituição Federal ..................................................... 137
2 Incentivos fiscais e guerra fiscal – efeitos sobre a concorrência .................................... 147
3 Efeitos das decisões judiciais em matéria tributária sobre a concorrência ..................... 154
3.1 As decisões liminares em matéria tributária ................................................................ 155
3.2 Coisa julgada e livre concorrência ............................................................................... 158
4 Efeitos decorrentes da imposição de obrigações acessórias e sonegação fiscal ............. 164
5 Efeitos anticoncorrenciais decorrentes da imunidade ..................................................... 169
CONCLUSÕES ................................................................................................................ 171
REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 177

9

I – Introdução

O escopo deste trabalho é o estudo de alguns dos efeitos que a tributação
pode exercer sobre a concorrência.

A análise de todas as formas pelas quais a tributação pode produzir efeitos
sobre a concorrência, todavia, demandaria um trabalho muito mais extenso. Assim, limitarse-á à análise de apenas alguns aspectos importantes, como os efeitos anticoncorrenciais
que a guerra fiscal pode produzir; as influências das decisões judiciais em matéria
tributária sobre a concorrência; os efeitos produzidos pelas imunidades previstas na
Constituição do Brasil; os efeitos da imposição de obrigações acessórias, as quais não
visam outra finalidade exceto a de garantir o controle do cumprimento da obrigação
principal, mas acabam por criar efeito de desestímulo à entrada de novos competidores no
mercado, ainda que se destinem a incrementar a fiscalização.

É importante notar que as normas tributárias não possuem somente um
efeito negativo sobre a concorrência, mas também podem produzir efeitos positivos, tais
como ocorre quando da utilização de normas extrafiscais1 pelas quais pretenda o Estado
remover obstáculos à livre concorrência, corrigindo distorções ocorridas no mercado e
evitando situações em que há abuso do poder econômico por parte de determinados
agentes econômicos.

A utilização da norma extrafiscal pode se dar pelo agravamento da
tributação ou pela via da concessão de benefícios e incentivos fiscais.

Em tais hipóteses, a rigor, as normas que agravam tributos ou concedem
benefícios fiscais possuirão, precipuamente, um efeito indutor de comportamentos, é dizer,
são elas elaboradas com a finalidade de estimular ou desestimular um determinado
comportamento, sendo este o seu objetivo principal.

1

Segundo Regina Helena COSTA a extrafiscalidade “(...) consiste no emprego de instrumentos tributários
para o atingimento de finalidades não arrecadatórias, mas, sim, incentivadoras ou inibidoras de
comportamentos, com vista à realização de outros valores, constitucionalmente contemplados”. (COSTA,
Regina Helena. Curso de Direito tributário – Constituição e Código Tributário Nacional. 2ª ed., 2ª tiragem.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 66)
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As normas tributárias indutoras, espécie do gênero “normas tributárias
extrafiscais”, por seu turno, são as que possuem por finalidade estimular ou desestimular
os agentes de mercado a uma determinada conduta, não sendo o seu objeto,
exclusivamente, a arrecadação de tributos para abastecer os cofres públicos – ainda que lhe
seja uma consequência.2

É importante, para o desenvolvimento deste estudo, uma análise do conceito
do poder de tributar, investigando-se a competência de cada um dos entes federativos para
o seu exercício e a sua influência sobre os mercados; ainda mais relevante é a análise do
próprio conceito de mercado, para que possa o leitor compreender os pontos de partida que
conduzirão às conclusões acerca dos efeitos do poder de tributar sobre a concorrência.

Questões como a neutralidade concorrencial do tributo são essenciais à
compreensão do tema proposto, dado que a incidência do tributo pode, mesmo quando não
pretenda, produzir efeitos no mercado.

Esta é, sem dúvida, uma das razões pelas quais foi explicitado, no artigo
146-A na Constituição do Brasil, o princípio da neutralidade concorrencial do tributo.

Afirmar que o artigo 146-A introduz a neutralidade concorrencial do tributo
na Constituição do Brasil não significa que aquele princípio já não estivesse implícito no
texto constitucional. Mas a importância de sua explicitação pelo legislador constituinte
derivado decorre do fato de que a tributação pode provocar distúrbios na concorrência3,
conduzindo a uma eventual concentração do mercado e exclusão, por conseguinte, de
pequenas e médias empresas, ou mesmo poderá criar barreiras à entrada de novos
competidores.

2

Nesse sentido, GRECO, ao tratar da finalidade da CIDE esclarece que o Estado, a teor das disposições
contidas no artigo 174 da Constituição do Brasil, deve atuar como fomentador da atividade privada, ou como
planejador que, neste caso, em relação ao setor privado, possui caráter indicativo. (GRECO, Marco Aurelio.
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Parâmetros para sua Criação. In GRECO, Marco
Aurelio (coord.). Contribuições de Intervenção no Domínio econômico e Figuras Afins. São Paulo: Dialética,
2001, p. 11-31).
3
Tércio Sampaio FERRAZ JUNIOR, sobre o assunto, esclarece a existência de diferenças entre concorrência
– regras do jogo de mercado - e concorrencialidade – grau de competitividade existente num dado mercado.
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Obrigação Tributária Acessória e Limites de Imposição: Razoabilidade
e Neutralidade Concorrencial do Estado. In: FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e Limites da Tributação.
São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 713-735 (726).
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Antes de adentrar em tais questões, no entanto, será necessário estudar
questões relacionadas à defesa da concorrência e ao abuso do poder econômico para,
somente então, passar à análise das implicações que o poder de tributar pode exercer sobre
a concorrência.

Evidenciar-se-á, portanto, que os reflexos exercidos pela tributação, a qual
nem sempre é neutra em relação à tomada de decisões pelos agentes de mercado, podem
influenciar a concorrência.

Importa ressaltar que o legislador constituinte originário, ao elaborar a
trecho da Constituição denominado “Constituição Econômica”,4 dentre os diversos
princípios que ali alocou, visou à proteção do mercado interno e da indústria nacional,
garantindo a possibilidade de tratamento privilegiado para que esta última pudesse se
desenvolver e competir em condições de igualdade no mercado externo.
Os princípios contidos na “Constituição Econômica” não podem, portanto,
ser ignorados quando do exercício do poder de tributar pelos diversos entes federativos.
Esta talvez uma das razões pela qual o artigo 146-A – princípio da neutralidade
concorrencial dos tributos5 – tenha sido incluído topologicamente no Capítulo que trata da
Ordem Tributária, na Constituição Federal de 1988.

O artigo 151, inciso II, da Constituição do Brasil veda o tratamento desigual
entre contribuintes que se encontrem em situação econômica semelhante. Uma vez que a
neutralidade esteja relacionada à premissa de que os tributos não causem consequências
involuntárias na concorrência, de modo que a decisão do empresário não seja afetada ou
tomada exclusivamente em razão da incidência do tributo, bem como que o princípio da
neutralidade concorrencial do tributo não impede o tratamento desigual entre concorrentes
Washington Peluso Albino de Souza conceitua “Constituição Econômica” como sendo o conjunto de temas
econômicos encontrados numa dada Constituição, independente de estarem os artigos dispersos pelo texto
constitucional ou agrupados num Título ou Capítulo. Significa, na abalizada opinião daquele autor, “(...) que
o assunto econômico assume sentido jurídico, ou se ‘juridiciza’, em grau constitucional”. (SOUZA,
Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 209).
5
Conforme lições de SCAFF, “Um dos requisitos para o exercício da livre-concorrência, que, como vimos,
tem por base primordial o princípio da isonomia, é que os tributos sejam economicamente neutros para que
não venham a distorcer os preços praticados pelas empresas dentro de um mesmo mercado relevante. Tratase do princípio da Neutralidade Fiscal, também chamada de Neutralidade Econômica dos Tributos, que
impede que este tipo de “intervenção econômica” do Estado cause desequilíbrios concorrenciais”. (SCAFF,
Fernando Facury. Tributação, Livre-Concorrência e Incentivos Fiscais. Artigo inédito. No prelo).
4
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que se encontrem em situações distintas, é preciso compreender como esse arcabouço
jurídico pode ser aplicado de modo que os objetivos constitucionais preconizados no artigo
170 da Constituição sejam atingidos.

A tributação não possui somente um viés de arrecadação, mas também é
frequentemente utilizada com finalidade extrafiscal.6

Assim, a tributação pode ser utilizada, dentro de seu caráter extrafiscal, com
a finalidade de proteção do mercado interno. Exemplificativamente, pode se dar pelo
aumento das tarifas alfandegárias, inviabilizando a importação de determinadas
mercadorias do exterior; se dá pelo agravamento da tributação de modo a afastar
obstáculos, visando afastar situações de abuso de poder econômico.

No que diz respeito às obrigações acessórias, seu excesso ou complexidade,
ainda que instituídas com vistas a garantir controle e arrecadação dos tributos de modo a
evitar distúrbios na concorrência em razão da utilização, por um agente de mercado, do
subterfúgio da sonegação objetivando ganhar espaço no mercado,7 podem implicar em
violação ao principio neutralidade concorrencial do tributo, na medida em que o custo para
o seu cumprimento pode inviabilizar a própria atividade para micro e pequenas empresas.

É preciso compreender que, no que se refere à proteção do mercado interno,
há outras maneiras de fazê-lo que não pela via do exercício do poder de tributar – aí
incluídas as competências para instituir e cobrar tributos, criar obrigações acessórias e
conceder isenções e anistias. Tal pode se dar pela via intervenção direta do Estado no
domínio econômico, com a assunção de determinada atividade, por absorção ou por

Hugo de Brito Machado, ao tratar da função dos tributos assevera que “(...) O objetivo do tributo sempre foi
o de carrear recursos financeiros para o Estado. No mundo moderno, todavia, o tributo é largamente utilizado
com o objetivo de interferir na economia privada, estimulando atividades, setores econômicos ou regiões,
desestimulando o consumo de certos bens e produzindo, finalmente, os efeitos mais diversos na economia. A
esta função moderna do tributo se denomina função extrafiscal”. (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de
Direito Tributário. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 75).
7
Sob tal aspecto, é importante mencionar que os agentes de mercado podem utilizar a receita decorrente do
não pagamento de tributos para baixar seus preços e garantir uma melhor competitividade de seu produto, o
qual poderá ser adquirido pelo consumidor não pela sua qualidade, mas em decorrência do preço; os valores
que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos também podem ser utilizados para novos investimentos,
prejudicando a concorrência. Nesse sentido, MARTINS, Ives Gandra da Silva. Obrigações Acessórias
Tributárias e a Disciplina Jurídica da Concorrência. In FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e Limites da
Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 669-682 (680).
6
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participação; pode ocorrer, também, pela imposição de cláusulas contratuais e obrigação a
uma das partes para contratar com a outra.

É preciso pontuar, desde logo e conforme essa breve introdução o evidencia,
que o denominado mercado livre não pressupõe ausência de interferência do Estado, mas
sim, graus de interferência com a finalidade de garantir os princípios constitucionais que
compõem a Constituição Econômica e aqueles princípios contidos no Capítulo destinado à
Ordem Tributária.8

A ação estatal intervencionista, sob este ângulo, parece significar, antes,
uma ação construtiva, visando à proteção dos mercados e estímulos à atividade econômica,
direcionando-a em alguns momentos para atingir os fins de uma sociedade livre, justa e
solidária, colimados na Constituição do Brasil.

Os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, dessa forma, não se
relacionam a uma liberdade sem imposição de limites, mas sim a uma liberdade permeada
por outros princípios, dentre os quais o da igualdade, da valorização do trabalho humano,
do fomento às micro e pequenas empresas e etc.

A própria Constituição do Brasil, no artigo 179, admite tratamento
diferenciado à micro e pequena empresas, admitindo a simplificação de suas obrigações
tributárias, por exemplo. Sendo esta uma hipótese de discriminação – esta discriminação
em relação às empresas de grande porte, submetidas às regras da tributação pelo lucro real,
por exemplo, e cujo montante de obrigações acessórias poderia inviabilizar o
funcionamento de empresa de menor porte –, ela em nada viola o princípio da igualdade,
na medida em que o referido princípio não pressupõe identidade9 de tratamento entre os
diversos agentes de um mesmo mercado.
8

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Obrigação Tributária Acessória e Limites de Imposição:
Razoabilidade e Neutralidade Concorrencial do Estado. In: FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e Limites
da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 713-735 (728).
9
TIPKE, Klaus. Princípio de Igualdade e Ideia de Sistema no Direito Tributário. In MACHADO, Brandão
(Coord.). Direito Tributário. Estudos em Homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva,
1984, p. 519-520. “A igualdade, que se distingue da identidade, é sempre relativa. O que é completamente
igual é idêntico. O princípio de que o igual deve ser tratado igualmente não quer dizer idêntico, mas
relativamente igual. Quando se pretende aplicar corretamente o princípio de igualdade, deve-se apurar a exata
relação, perguntando-se: igual em relação a quê (em que relação)? Quaisquer diferenças podem, pois, não
justificar o tratamento desigual. Para a comparação relativa torna-se necessário um critério de comparação.
Logra-se extrair um critério concreto de comparação do princípio de sistematização, isto é, do motivo ou da
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Note-se que aqui não se trata, quando se fala em intervencionismo, de uma
planificação global da atividade econômica, com a assunção, pelo Estado, de toda a
atividade empresarial, nem tampouco de dirigismo, este considerado como forma de
imposição do Estado aos particulares de limitações restritivas de sua liberdade de contratar
– liberdade de estipulação de preços e coisas, tal como ocorre em regime de controle de
preços, no qual um dos elementos essenciais dos contratos está maculado.

Dirigismo daquela espécie é incompatível com os ditames contidos na
Constituição do Brasil; o que se admite é a intervenção do Estado de modo a induzir ações,
pelos particulares, as quais visem à busca de uma sociedade justa, livre e solidária,
observando-se os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

De outro modo, também não são impeditivas as normas estabelecidas pelo
Estado no sentido de impor aos contratantes a observância de determinadas cláusulas
essenciais à formação de determinada espécie de contrato.
A existência de diversos contratos denominados “padronizados” não implica
em dirigismo estatal. Antes, essa padronização, a par de restringir a liberdade de contratar,
traz consigo segurança, por exemplo, à parte hipossuficiente na contratação de um seguro
saúde, contrato no qual, de modo geral, o contratante não possui o conhecimento técnico
necessário para discutir as cláusulas.

A padronização de determinadas espécies de contratos, ao invés de deixar
nas mãos da parte hiperssuficiente para que imponha ao hipossuficiente determinadas
cláusulas, tomou o Estado para si a padronização de cláusulas, impondo a ambas as partes
contratantes a adesão aos padrões que ele – o Estado – estabeleceu.

valoração que constitui o fundamento da lei. O princípio é o critério de comparação ou de justiça estabelecido
compulsoriamente pelo legislador para determinados assuntos legalmente disciplinados. As Constituições de
muitos Estados determinam que os impostos podem ser cobrados apenas com base na lei. Até onde as
Constituições vinculam o legislador ao princípio de igualdade, está ele obrigado a tributar, através de suas
leis, todos os cidadãos com igualdade. É livre até para fixar os princípios fundamentais de Justiça, mas não é
tão soberano a ponto de poder anular a coerência que resulta dos valores. O princípio da igualdade impede
exatamente isso. Exige que os princípios estabelecidos sejam aplicados coerentemente, isto é, que os valores
sejam racionalmente atendidos”.
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É possível citar, também, os casos de obrigação dos particulares em
contratar independente de sua vontade.

Tal hipótese ocorre nos casos em que um monopólio não pode deixar de
prestar os serviços a um potencial concorrente, ou ainda nas hipóteses das concessionárias
de serviços públicos, as quais estão obrigadas a contratar com os particulares que buscam
seus serviços. Em ambos os casos não há a liberdade de celebrar ou não o contrato. Sua
celebração é mandatória.

Neste caso, não se trata de dirigismo estatal, mas sim de intervenção do
Estado no domínio econômico, por direção.

Este movimento intervencionista já era notado desde o final do Século XIX,
conforme anotou Vidigal.10

Não resta dúvida, portanto, que a intervenção do Estado no mercado se dá
por diversas formas e influencia nas decisões dos agentes do mercado, estimulando ou
desestimulando sua atuação.

Analisar a forma pela qual a tributação atinge a concorrência e as decisões
dos agentes de mercado parte da análise do texto constitucional e dos objetivos nele
traçados.

Conforme bem assevera Bercovici,
“(...) O que é inovador nesse tipo de Constituição não é a previsão de normas que
disponham sobre conteúdo econômico, mas é a positivação das tarefas a serem
VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria Geral do Direito Econômico. São Paulo: RT, 1977, p. 26. “Por
outro lado, desde o final do século XIX vinha a liberdade dos contratos sofrendo limitações e supressões. O
poder contratual das grandes empresas e dos grandes proprietários, transformando em simples ato de adesão
o consentimento daqueles com quem contratavam, resultou em atitude regulamentar do Estado, de intenção
niveladora. A segunda década do nosso século veria progredirem e se estratificarem novos critérios
presidindo à elaboração e ao cumprimento dos contratos de trabalho e assistiria ao surgimento de instituições
de previdência social na Alemanha, na Inglaterra e na Itália. Em todo o mundo, leis ou construções
jurisprudenciais invadiram o universo da autonomia da vontade. No Brasil, vieram a ser exemplos dessa
tendência o Decreto n. 23.501, de 1933, que anulou as cláusulas-ouro nos contratos em curso; o Decreto-Lei
n. 4.598, de 1942, que declarou nulas elevações de aluguéis em contratos anteriores; leis que concederam
moratórias, tornando inexequíveis convenções lícitas; múltiplas normas que impõem preços, prazos, juros; as
renovações forçadas de contratos de locação (...)”.
10
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realizadas pelo Estado e pela sociedade, buscando atingir certos objetivos
determinados, também, no texto constitucional. A Constituição de Weimar, na
realidade, buscava estabelecer uma nova ordem econômica, alterando a
existência na época de sua elaboração.11

O mesmo ocorreu com a Constituição do Brasil, sendo que o legislador
Constituinte Originário alterou a ordem econômica12 existente anteriormente. Ainda que
desde a Constituição de 1934 se verifique a existência de um capítulo dedicado à ordem
econômica, fato é que aquela “ordem econômica” verificada nas Constituições anteriores
diferia da “ordem econômica”13 existente na Constituição de 198814 justamente porque a
intervenção do Estado sobre o domínio econômico se mostrou necessária para que fossem
atingidos os fins de uma sociedade livre, justa e solidária.

Dessa forma, no plano de trabalho a ser desenvolvido, no primeiro capítulo
serão examinados os conceitos de mercado, de concorrência, poder econômico e seu abuso.

No segundo capítulo serão desenvolvidos os temas relacionados às formas
de intervenção do Estado no domínio econômico e as limitações que lhe impõem os
princípios contidos na “Constituição Econômica”. O referido estudo está diretamente
relacionado ao capítulo terceiro, posto que o poder de tributar, quando tem repercussões no
mercado – especialmente em relação às normas tributárias indutoras – deve observar,
também, as limitações e princípios contidos na “Constituição Econômica”.
11

BERCOVICI, Gilberto. Entre o Estado Total e o Estado Social. Atualidade do debate sobre direito, Estado
e economia na República de Weimar. Tese de Livre-Docência. Faculdade de Direito, Universidade de São
Paulo,São Paulo, 2003, p. 25.
12
Ricardo Lima conceitua ordem econômica como “ (...) conjunto de normas organizadas de forma
sistemática, em nível constitucional e infraconstitucional, que regulam as relações econômicas materiais e
concretas da economia no mundo do ser”. (LIMA, Ricardo Seibel de Freitas. Livre Concorrência e o Dever
de Neutralidade Tributária. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2005, p. 17).
13
Fernando Netto Boiteux, distingue, com fundamento nos artigos 170, caput, e 173, 5º, a existência de uma
ordem econômica como expressão do mundo do ser e do mundo do dever-ser. Aquele autor vai ainda mais
longe, ao reconhecer que a expressão pode ganhar contornos de regulação, como um conjunto de normas
destinadas à regular o comportamento dos agentes econômicos, ou ainda como ordem jurídica da economia.
(BOITEUX, Fernando Netto. Intervenção do Estado no Domínio Econômico na Constituição Federal de
1988. In GRECO, Marco Aurélio (coord.). Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e Figuras
Afins. São Paulo: Dialética, 2001, pp. 63–78).
14
Novamente as lições de Fernando Netto Boiteux no sentido de que as primeiras Constituições Brasileiras
apenas reconheciam a ordem econômica tal qual ela se encontrava na realidade, sem nela intervir, sendo essa
a principal diferença entre a ordem econômica clássica, fundada nas lições de Adam Smith e a atual, pela
qual o intervencionismo estatal se faz presente como forma de transformação da realidade visando aos
objetivos pretendidos pelo legislador, sejam de incentivos ou de coerção a um determinado comportamento.
(BOITEUX, Fernando Netto. Intervenção do Estado no Domínio Econômico na Constituição Federal de
1988. In GRECO, Marco Aurélio (coord.). Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e Figuras
Afins. São Paulo: Dialética, 2001, pp. 63–78).
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Esse exame é essencial ao desenvolvimento do tema proposto, na medida
em que os princípios contidos na “Constituição Econômica” limitam e estabelecem as
condições e finalidades a serem perseguidas. O correto entendimento daqueles princípios é
essencial ao exame que se seguirá no terceiro capítulo, no qual se demonstrará a relação
entre a Constituição Econômica e a Ordem Tributária, sendo que discorrer sobre o artigo
146-A, cujo princípio nele previsto integra as ordens econômica e tributária, será vital.

Em seguida, será desenvolvido o terceiro capítulo, que tratará sobre o poder
de tributar, com a análise de seu conceito, a repartição de competências e princípios que o
informam e limitam o seu exercício. O desenvolvimento do tema é importante para se
compreenda o conteúdo do artigo 146-A da Constituição do Brasil – tratado no capítulo
seguinte –, o qual prevê a neutralidade concorrencial do tributo.

Por fim, este estudo dedicará o último capítulo à análise de algumas das
formas pelas quais o poder de tributar pode causar efeitos na concorrência, tratando da
guerra fiscal travada entre estados – e mesmo entre municípios -, da influência que as
decisões judiciais em matéria tributária exercem sobre a concorrência, a sonegação fiscal
como forma de desequilíbrio dos mercados e os efeitos que as obrigações acessórias
podem exercer sobre a concorrência.

O trabalho, assim, procura delimitar alguns temas para demonstrar os efeitos
produzidos sobre a concorrência em razão do exercício, pelos entes tributantes – União,
Estados, Municípios e o Distrito Federal – de seu poder de tributar.
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CAPÍTULO I – MERCADO: O REGIME DA CONCORRÊNCIA
1 – Introdução

O direito econômico é o ramo do direito que trata muito além da
organização da concorrência, ao se entrelaçar com a economia, o Direito do Trabalho, o
Direito Monetário, na busca de uma compreensão e regulamentação da atividade
econômica, compatibilizando-a aos ditames da Ordem Econômica contidos na Constituição
do Brasil.

Segundo Vidigal, o direito econômico é a

(...) disciplina jurídica corretora do conjunto das distorções características das
soluções de liberdade de mercado, abrangendo não apenas as distorções que
afetam a competição, como as que induzem repartição desigual e as que
alimentam flutuações em direção à crise.15

Nusdeo,16 em artigo sobre a Principiologia da Ordem Econômica
Constitucional, reconheceu a inexistência ou a utopia da existência de um mercado de
concorrência pura ou perfeita, comparando esta hipótese à inexistência de atrito para a
física.
Luís S. Cabral de Moncada17, analisando a vocação interdisciplinar do
direito econômico, expõe como ideia fundamental a intervenção do Estado na vida
econômica.

Conforme as diferentes definições trazidas por juristas de escol, a atividade
econômica é disciplinada por uma série de regras interventivas, seja para dirigi-la18 em
busca de uma sociedade justa e solidária, seja somente para mitigar e corrigir as distorções
15

VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria Geral do Direito Econômico. São Paulo: RT, 1977, p. 47.
NUSDEO, Fábio. A principiologia da ordem econômica constitucional. In VELOSO, Carlos Mario da
Silva; ROSAS, Roberto; AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (orgs). Princípios Constitucionais
Fundamentais – Estudos em Homenagem a Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Lex Editora, 2005, p.
389-402.
17
MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Económico. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 10-11.
18
Neste ponto, é importante frisar, conforme antecipado na introdução desta dissertação, não se tratar de
dirigismo próprio de economias planificadas.
16
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por ela própria causadas sobre a concorrência, afastando-a dos primados estabelecidos pelo
Poder Constituinte Originário.
Disciplinar a concorrência entre os agentes de um determinado mercado –
disciplinando a própria atividade econômica – é dar azo à intervenção do Estado sobre
domínio econômico.

Um mercado absolutamente livre e autorregulado, empiricamente, o conduz
à sua própria extinção.19

Caso fosse possível se cogitar de uma estrutura de mercado autorregulada,
propiciando uma concorrência perfeita entre seus integrantes, não haveria necessidade de
qualquer intervenção estatal com a finalidade de sua preservação.

Os desastres de um mercado autorregulado, no entanto, demonstraram a
impossibilidade da existência de uma concorrência perfeita.

Dessa forma, para a compreensão do tema proposto, é preciso investigar o
regime da concorrência, para que seja possível compreender os efeitos exercidos sobre ela
pela tributação.

2. O mercado como instituição jurídica
Irti20 já advertia não ser o mercado uma instituição natural – locus naturalis
– mas sim uma criação nascida de reformas institucionais, o qual é operado mediante
normas jurídicas que o informam e regulam, sendo, portanto, um locus artificialis.
O mercado, portanto, é uma instituição jurídica e está “(...) preso à
satisfação das necessidades daqueles que dele participam.”21

19

VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria Geral do Direito Econômico. São Paulo: RT, 1977.
IRTI, Natalino. L´Ordine Giuridico Del Mercato.
21
SOUZA, Washington P. A. Teoria da Constituição Econômica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 432.
20
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A noção de mercado como um locus artificialis, regulado por normas
jurídicas, afasta-o da ideia de um mercado autorregulado tal como proposto por Adam
Smith, sem a intervenção do Estado para correção das distorções naturalmente criadas em
decorrência do exercício da atividade econômica e da própria competição, como é o caso
da concentração de empresas, por exemplo.
Weber22 identifica a existência de um regime de mercado quando “ (...) pelo
menos por um lado há uma pluralidade de interessados que competem por oportunidades
de troca”, de modo que havendo competição por oportunidades de compra e de venda, sem
que haja regulação, corre-se o risco de ocorrer toda a sorte de práticas anticompetitivas,
tais como a instalação de monopólios, de concentrações horizontais e verticais e
oligopólios, apenas para citar alguns exemplos.

Note-se que Weber já traz, em sua conceituação, um elemento essencial ao
mercado, traduzido na competição por oportunidades de troca.

Moncada entende o mercado, analisando a instituição do ponto de vista do
liberalismo, como um “(...) sistema de confronto e harmonização de interesses individuais
baseado em regras próprias, impermeáveis à vontade do estado (...)”, em contraponto ao
conceito de mercado advindo do marxismo, o qual representaria não a vontade individual,
mas sim exprimiria os interesses dominantes na sociedade civil.23
Albino de Souza,24 afastando-se da ideia de mercado como um “local”,
esclarece que hodiernamente a expressão “economia de mercado” reflete a ideia decorrente
das relações entre mercado e direito, evidenciando a adoção da mesma linha de Natalino
IRTI.

A imposição de regras jurídicas sobre o funcionamento do mercado já
implica, por si só, algum grau de intervenção estatal, o que é acentuado pela imposição de
normas de defesa da concorrência e pela utilização de mecanismos jurídicos de regulação
22

WEBER, Max. Economia e Sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva. 3ª ed. Brasília: UnB,
1994, p. 419.
23
MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Económico. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 16.
24
SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6ª ed. São Paulo: LTr,
2005, p. 496-497.
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das atividades econômicas, o que não significa estarem tolhidos princípios essenciais à
própria existência do mercado, como, por exemplo, a liberdade de contratar.25

Até meados do Séc. XIX, o Estado liberal se limitava, basicamente, à
promoção da justiça e da segurança pública – era o Estado “vigilante”. Entretanto, dadas as
experiências negativas envolvendo a autorregulação do mercado, revelou-se a necessidade
de intervir para orientar e corrigir as distorções criadas pela competição, o que o fez,
inicialmente, visando à proteção dos trabalhadores.26

A intervenção estatal nasce, assim, como decorrência das grandes
transformações pelas quais passou o mundo, especialmente com a criação das grandes
empresas, as quais traziam consigo a aglomeração de pessoas em determinada localidade,
representando alterações na vida social e política dos países.27-28

A autorregulação do mercado, portanto, parece somente ser aplicável em
momento no qual havia grande mobilidade dos fatores de produção, dados os baixos
investimentos necessários para que se desse início a uma determinada atividade
econômica, não se aplicando à economia de mercado hoje verificada ou mesmo já no
século XIX, com a denominada “segunda revolução industrial”.

Explica-se. Nos dias atuais, para que uma empresa possa ingressar num
determinado mercado são necessários investimentos vultosos, seja em equipamentos, seja
em tecnologia e trabalhadores qualificados para o desenvolvimento da atividade
econômica, de modo que implicam em uma menor mobilidade dos fatores de produção,

“Não é suficiente a liberdade para que os mercados nasçam. São necessárias duas outras condições: uma
delas é o direito de propriedade, a outra é o contrato”. (VIDIGAL, Geraldo de Camargo. A Ordem
Econômica. In Geraldo de Camargo Vidigal et al. A Constituição Brasileira de 1988: Interpretações. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1988, p. 373-387).
26
REICH, Norbert. Mercado e Derecho. Tradução de Antoni Font. Barcelona: Ariel, 1985
27
VENANCIO FILHO, Alberto. A Intervenção do Estado no Domínio Econômico. Rio de Janeiro: Renovar,
1998, p. 8.
28
Também nesse sentido é relevante destacar que o Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, ao tratar
da questão operária, rogou por uma intervenção do Estado com a finalidade de obter a conciliação nos
conflitos de classes e a tutela do direito das pessoas. Cf. PASSOS, Fernando. Limites da Atuação Estatal
sobre o Mercado. In VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROSAS, Roberto; AMARAL, Antonio Carlos
Rodrigues (Coords). Princípios Constitucionais Fundamentais – Estudos em Homenagem ao Professor Ives
Gandra da Silva Martins. São Paulo: Lex Editora, 2005, pp. 493-509 (495).
25
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bem como uma maior dificuldade para que novas empresas ingressem num determinado
mercado.
Ademais, a existência da empresa privada somente encontra sua justificativa
na busca pela maximização de seus lucros, o que usualmente ocorre em razão de ganho de
fatias de mercado,29 decorrente de sua eficiência econômica.

A partir do momento em que há competição no mercado e passa a ocorrer o
fenômeno da concentração do poder econômico, afastando-se da ideia de uma concorrência
perfeita, o Estado é chamado a intervir, regulando aquele mercado ao, entre outras
providências, definir o que seja o abuso do poder econômico.

São fatos absolutamente distintos aqueles ligados à concorrência antes
havida entre fazendeiros e pequenos produtores e artesãos para a venda de seus produtos
no mercado local, da concorrência praticada entre os grandes conglomerados de empresas,
sendo que o significado da palavra concorrência em um e noutro caso são absolutamente
distintos. No primeiro caso, ocorria a saída do mercado daqueles que fossem menos
eficientes; no segundo caso, o resultado é a concentração econômica ou a criação de
oligopólios, em que cada concorrente respeita em alguma medida a fatia de mercado
dominada por seu concorrente30 (estes aspectos serão melhor desenvolvidos adiante).

Naquele primeiro caso, em um mercado de concorrência perfeita, há uma
evidente aplicação da teoria de Charles Darwin, é dizer, há uma seleção natural dos agentes
de mercado e somente sobrevivem aqueles que prestam um melhor serviço.31

É dessa competição entre os participantes, portanto, que muitas vezes advêm
as práticas abusivas, como por exemplo, os casos nos quais, com abuso do poder
econômico, ocorre o “dumping”, isto é, a redução de preços – abaixo do próprio preço de
custo de produção – de modo a excluir um concorrente do mercado e, no momento
seguinte, em razão da saída de seu concorrente, se apropriar daquela parcela de mercado
antes atingida por seu concorrente.
29

Cf. lições de Paul Didier, ao afirmar que as empresas em concorrência procuram fazer crescer a sua fatia de
mercado em detrimento das outras.
30
BULGARELLI, Waldirio. O Direito dos Grupos e a Concentração de Empresas. São Paulo: Leud, 1975,
p. 17-18.
31
SANTOS, António Carlos dos. Auxílios de Estado e Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 63.
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Práticas abusivas, muitas vezes, conduzem os mercados a uma situação de
fragilidade, violando, entre outros, direitos do consumidor, dado que a ausência de
concorrência, em muitos casos – não necessariamente – pode resultar em aumento de
preços e desabastecimento.32

A busca pelos objetivos estipulados na Constituição do Brasil (i) e a
necessidade de garantir a própria manutenção da competição (ii) impõem haja determinado
grau de intervenção estatal, o qual pode variar em decorrência dos objetivos a serem
atingidos e do tipo de mercado.

Alguns mercados são mais ou menos regulados, a depender de fatores como
sua importância estratégica para o país, garantias de abastecimento ou mesmo em relação
aos direitos do consumidor.

A Constituição do Brasil outorga à União Federal a exploração de
determinados mercados, podendo haver concessão, permissão ou autorização para sua
exploração pela iniciativa privada.

Quando a União Federal outorga a exploração de qualquer daqueles
mercados à iniciativa privada, ainda que ela – União – permaneça explorando aquela
mesma atividade econômica, o faz submetida às mesmas regras aplicadas à iniciativa
privada, em regime de concorrência e em igualdade de condições.

Tomando-se como exemplo o mercado de telecomunicações, cuja regulação
é feita pela ANATEL, se a União o explorar diretamente, deverá se submeter ao regime de
concorrência instituído para os demais integrantes do mercado, com as regras a ele
inerentes, de modo que não possua quaisquer vantagens tributárias ou competitivas que
venham a causar um desequilíbrio na concorrência.

32

Destaque-se que monopólios, por exemplo, não é um fator que necessariamente traga prejuízos ao
consumidor, ou mesmo que seja necessariamente prejudicial ao mercado. Diz-se isto, pois há casos – não se
está a tratar de monopólios naturais – em que a existência do monopólio garante a produção de um
determinado produto, o qual, caso houvesse mais de um agente de mercado produzindo, dada a sua demanda,
não permitiria a viabilidade de sua comercialização.
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Uma das formas pelas quais pode o Estado intervir nos mercados, por
exemplo, é pela via da tributação, instituindo impostos com efeitos indutores – normas
tributárias indutoras. Além dos impostos, também as taxas podem servir ao papel de norma
indutora, como instrumento de intervenção do Estado no domínio econômico, ainda que,
precipuamente, as taxas sejam exigidas em razão do exercício do poder de polícia do
Estado.

Nessa linha de raciocínio, é possível supor que na ausência de fiscalização
pela ANATEL – são duas as taxas previstas: TFI e TFF, sendo a primeira uma taxa exigida
em razão da instalação e a segunda em decorrência da fiscalização do funcionamento –
destinada ao Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, em razão da privatização do
setor, as empresas privadas, visando à maximização de seus lucros, poderiam vir a prestar
serviços de qualidade inferior àquela exigida pelas normas técnicas da ANATEL,
prejudicando as comunicações no país.

As referidas taxas de fiscalização, assim, não visam produzir quaisquer
efeitos indutores de comportamentos – ainda que as taxas possam ter essa natureza de
norma tributária indutora – mas sim, buscam garantir que a instalação e execução dos
serviços atendam aos padrões exigidos pela agência reguladora do setor, inclusive sob pena
de revogação ou cassação da autorização para explorar serviços de telecomunicações33
caso constatado o descumprimento.

Conforme acima exemplificado, nem toda intervenção do Estado no
domínio econômico produz efeitos econômicos ou visa produzi-los. A exigência da taxa de
fiscalização decorre, naquele caso, exclusivamente do exercício do poder de polícia,
decorrente do poder de tributar conferido pela Constituição do Brasil aos entes federativos,
os quais podem exercer sua competência nos limites do que lhe impõe a Carta Magna.

No entanto, ainda que determinados tributos exigidos não possuam,
necessariamente, um efeito indutor, ou não visem como resultado a adoção ou abstinência
da prática de determinado ato ou conduta pelos agentes de mercado, aquelas normas
podem ter como resultado, por exemplo, a criação de barreiras à entrada de um competidor

33

Arts. 145 e seguintes, da Lei nº 9.472/97.
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ou, ainda, em razão de determinada tributação, excluir um ou mais competidores do
mercado.

O quanto exposto até este momento vai ao encontro com a definição de
mercado proposta por Irti:

Propongono di definire il mercato come unità giuridica delle relazione di
scambio, riguardanti un dato bene a data categoria di beni. Nè una singola
relazione di scambio nè un´arbitraria pluralitá di esse formano un mercato, il
quale sempre esige un criterio unificante: un principio, capace di governare la
varietà dei comportamenti i di ridurli a unità.

A definição de Irti parece excluir, assim, a existência da mão invisível de
que tratava Smith, para considerar que o mercado não se autorregula, mas sim, há
necessidade de normas que o regulem para o direcionamento do seu funcionamento.
O mercado – ou os mercados, pois há uma variedade de mercados, como,
por exemplo, o mercado de telecomunicações, de capitais, de bens de consumo, de serviços
e assim por diante – é um mecanismo de coordenação da atividade econômica, permeado
pelo poder político, posto que o Estado possui um papel essencial na regulação, na
intervenção e no desenvolvimento de políticas sociais, conjuntural e estrutural, bem como
pelos instrumentos jurídicos do contrato e da propriedade privada.34
Nesse sentido, Souza observa que a “ordem econômica neoliberal” é uma
simbiose entre elementos capitalistas e socialistas, de modo que não impõe os seus
princípios, cumprindo às normas a imposição do modelo.35
Ao adotar a distinção entre “ordem econômica pública” e “ordem
econômica privada” esclarece que esta última se refere a relações entre particulares,
adstritas aos contratos e garantida pelo Direito; já a ordem pública se refere aos interesses
públicos.

Atualmente, trata-se de uma ordem pública econômica, pela qual, ao
contrário de focar primordialmente proibições, passou a focar prescrições positivas, de
34

SANTOS, António Carlos dos. Auxílios de Estado e Fiscalidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 54-59.
SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6ª ed. São Paulo: LTr,
2005, p. 181.
35
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modo que o particular passa a receber do Estado autorizações e estímulos para o
desenvolvimento da atividade econômica.36

Importa salientar que Souza vai ainda mais adiante, distinguindo a Ordem
Pública Econômica Neoliberal da Ordem Pública Econômica Dirigista. No primeiro caso,
observa o autor que não há espaço para a exclusão do mercado ou da liberdade de
contratar, procurando o Estado impedir determinadas práticas, as quais denomina de
“autoritarismo privado”, que estão relacionadas ao abuso de poder econômico, imposições
contratuais, práticas restritivas da concorrência e imposição de preços.

Dessa forma, amplia o Estado o seu poder de vigilância em razão do
aumento gradual dos poderes privados, os quais culminam com abusos que devem ser
reprimidos.

Na ordem econômica dirigista há a supressão em larga escala da liberdade
de contratar, de modo que o estado impõe condições previamente estabelecidas às partes
ou, em determinados casos, o próprio contrato, incluindo-se aí o estabelecimento de
preços.

As normas jurídicas que regem os contratos e o direito de propriedade, sobre
as quais está alicerçado o mercado, devem ser editadas e aplicadas, portanto, de forma a
garantir a manutenção e funcionamento dos mercados, evitando o que Nusdeo37 denomina
de falhas de mercado.38

O funcionamento natural do mercado, entretanto, se distancia daquilo o que
a doutrina denomina “concorrência perfeita.”39 É da natureza dos entes privados que atuam

36

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6ª ed. São Paulo: LTr,
2005, p. 182.
37
NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo:
Revisa dos Tribunais, 2001.
38
É importante ressaltar, nessa medida, que as denominadas falhas de mercado são, em realidade,
características do próprio funcionamento da concorrência. Questões relacionadas a monopólios, oligopólios,
falhas de sinalização, etc., ainda que em muitos casos possam ser prejudiciais à concorrência, não o são,
necessariamente, prejudiciais ao consumidor. Não é o escopo deste trabalho analisar com profundidade a
existência ou não de falhas das estruturas de mercado, mas é importa salientar que tais questões merecerão
maior reflexão futuramente.
39
NUSDEO, Fábio. A principiologia da ordem econômica constitucional. In VELOSO, Carlos Mario da
Silva; ROSAS, Roberto; AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (orgs). Princípios Constitucionais
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no mercado a busca pela máxima eficiência e maximização dos lucros, de modo que aquela
busca pode conduzir a concentrações de mercado, com eliminação da concorrência, por
exemplo, o que implica em intervenção estatal no domínio econômico.

Quer parecer que a utilização do que parte da doutrina convencionou
denominar como “falhas dos mecanismos de mercado” decorre da suposição da
possibilidade de existência de uma concorrência perfeita, cujo conteúdo adiante será
estudado.

Por outro lado, é necessária a compreensão de que a existência de poder
econômico e sua utilização – não o abuso – pelos agentes de mercado, bem como a
formação dos monopólios e oligopólios, não são necessariamente “males” a serem
combatidos.

A intervenção do Estado no domínio econômico visando o combate à
formação de monopólios e oligopólios decorre, na verdade, da busca dos objetivos traçados
pelo Legislador Constituinte Originário, dentre os quais a livre concorrência,40 a livre
iniciativa, a busca do pleno emprego e a valorização do trabalho humano, com a redução
de desigualdades sociais e regionais.

O Estado, portanto, intervém no domínio econômico para impedir que os
agentes de mercado adotem práticas anticoncorrencias.

Apontam-se três fatores distintos para a existência de desequilíbrios no
mercado: (i) distorção estrutural; (ii) distorção quanto ao conhecimento do mercado; e (iii)
existência de diferentes categorias de clientela, que culmina por desnivelar as empresas.41

Fundamentais – Estudos em Homenagem a Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Lex Editora, 2005, p.
271.
40
Não se exclui ser a livre concorrência um pressuposto para a ordem econômica. Cf. NEUMARK, Fritz
apud ROTHMANN, Gerd, Willi. Tributação, Sonegação e Livre Concorrência. In: FERRAZ, Roberto
(coord.) Princípios e Limites da Tributação 2. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p.333–371.
41
Schoueri, sobre a existência de um mercado em equilíbrio leciona que “Ocorre que a ideia de mercado,
conquanto seja instrumento útil para o estudo da ciência econômica, não deixa de ser uma mera aproximação
da complexidade das relações entre os agentes econômicos. Parte de premissas que dificilmente se
encontrarão em forma pura, correspondente àquele modelo”. (SCHOUERI, Luis Eduardo. Tributação e
Indução Econômica: Os Efeitos Econômicos de um Tributo como Critério para sua Constitucionalidade. In
FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e Limites da Tributação 2. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p.140164 (p.144).
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Em casos tais, cumpre ao Estado intervir na atividade econômica visando
regular a atuação dos agentes do mercado, para a sua preservação.

A análise da concorrência parte, para fins de comparação, da análise da
“concorrência perfeita”, de modo que se considera a existência de um cenário “ideal” para,
a partir daquele ponto, analisar a concorrência pura, imperfeita ou praticável, qual seja,
aquela como efetivamente ocorre no mundo fenomênico.

O que se denota do quanto exposto, é que o mercado se caracteriza por um
regime de concorrência entre os diversos agentes que nele atuam, como vendedores e como
compradores, regulados por normas jurídicas as quais visam disciplinar as distorções que
caracterizam a livre concorrência.

3. Regulação da Concorrência

A regulação da concorrência tem por fundamento não apenas evitar o abuso
do poder econômico, mas também funciona como instrumento para a implementação de
políticas públicas pelo Estado.

Essa função de regulação tem por escopo a estabilização, a direção e o
estímulo da economia de mercado, sem que para tanto seja necessária a utilização, pelo
Estado, de um poder ostensivo.42

A atuação do Estado que visa tutelar a concorrência, organizando os
mercados, é uma das formas de intervenção no domínio econômico.

Para Rodrigo Maito da Silveira o direito da concorrência é aquele cujo
objetivo seja a regulação das relações de mercado, controlando sua estrutura e
comportamento, cuja finalidade é evitar e coibir o exercício do abuso do poder econômico,
protegendo os competidores e consumidores.43-44
42

FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 3ª ed. São Paulo: RT, 2008, p. 84-85.
SILVEIRA, Rodrigo Maito. Tributação e Concorrência. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.116.
44
É interessante notar que não necessariamente a livre concorrência, tomada como um valor em si, conduz à
proteção do consumidor. Souza bem observa que “(...) em nome da defesa da concorrência, impede-se a
formação de ‘economias de escala’, que são benéficas ao consumidor, portanto ‘eficientes’ na medida em
43
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Também Forgioni anota que a disciplina da concorrência surge no Brasil em
um contexto de proteção da economia popular, vinculada ao consumidor. Esse caráter
protetor é verificado no texto da Constituição do Brasil, cujo fim é o de assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social.45

3.1 A concorrência perfeita
A concorrência perfeita46 pressupõe a existência de inúmeros produtores em
um determinado mercado, com inúmeros consumidores para aquele mesmo produto; deve
haver um alto grau de informação para ambas as partes; deve haver mobilidade, ou seja, a
entrada e saída do mercado deve ser simples e imediata, sem quaisquer espécies de
barreiras; o mercado deve ser atomizado, é dizer, nenhum dos integrantes deve possuir
influência suficiente para interferir nas condições de compra ou de venda, de modo que o
poder econômico seja nulo; ausência de economia de escala e de externalidades são
primordiais para completar o cenário de concorrência perfeita.

Para a reunião de tais condições, naturalmente, deve haver homogeneidade
dos produtos ofertados, o que é colocado por Nusdeo47 como condição à existência da
concorrência perfeita. Mas não seria demais afirmar que tal homogeneidade seria uma
decorrência lógica de um mercado em concorrência perfeita, dado que disparidade entre
mercadorias no que diz respeito à qualidade conduziria os consumidores, em caso de
identidade de preços, a aquisição daquela que seja melhor; por outro lado, se os preços são
díspares – por exemplo os leites tipo “A” e tipo “B” –, também o são em qualidade, de
modo que entre eles não há competição.

que, reduzindo custos, permitem a redução de preços”. (SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras
Linhas de Direito Econômico. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 31).
45
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demonstrar a partir dele, a concorrência praticável. Autores como Nusdeo, Schoueri e Galvêas analisam a
concorrência partindo da perspectiva da existência de uma concorrência perfeita. No entanto, no mundo
fenomênico, aquele modelo desconsidera uma das maiores forças de mercado, representada pelo poder
econômico.
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NUSDEO, Fábio. Curso de Economia. Introdução ao Direito Econômico. 7ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 271.
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Em dadas condições, não haveria que se falar em intervenção estatal, na
medida em que o próprio mercado se regularia e atingiria o equilíbrio desejável, de modo a
evitar a ocorrência de abusos no exercício do poder econômico.

A razão para tal autorregulação se evidencia: o preço surgiria de forma
natural, em decorrência da interação entre os diversos agentes do mercado (produtores e
consumidores).

Tal interação, que conduziria a atomização do mercado, decorre do seu
funcionamento exclusivamente em razão da lei da oferta e da procura, conforme as curvas
de oferta e demanda demonstram no gráfico abaixo:
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Nesse sentido, é importante notar que quanto maior o preço, maior será a
disposição dos produtores em ofertar o seu produto ao mercado. Por seu turno, do ponto de
vista da demanda, quanto maior o preço, menor será a disposição do consumidor em
adquirir o produto. Dessa forma, o denominado “preço de mercado” é atingido pelo
cruzamento das curvas de oferta e de demanda, quando então a demanda é suprida pela
oferta a preços considerados “de mercado”, não havendo escassez ou oferta em demasia,
fatores que influenciam diretamente o preço do produto ofertado.
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Caso o preço superasse o preço de mercado, haveria, de forma natural, uma
queda da demanda, na medida em que menos consumidores estariam dispostos a adquirir
os produtos ofertados no mercado por aquele preço superior; por outro turno, caso
houvesse um preço inferior ao preço de mercado, haveria mais consumidores dispostos a
adquirir o produto, o qual não encontraria número suficiente de vendedores dispostos a
praticá-lo.

Decorre desse raciocínio que havendo um aumento do preço acima daquele
estabelecido pela intersecção de ambas as curvas, um número maior de vendedores
dispostos a ingressar no mercado surgiria, atraídos pelo lucro extra em razão da elevação
de preços, cuja consequência seria, dada a maior oferta do produto em razão da entrada de
novos fornecedores, a diminuição do valor até o preço de mercado; o preço abaixo do
preço de mercado, por seu turno, faria com que a pressão pela demanda voltasse a elevar o
preço, até o nível de mercado.

Este o mundo ideal, no qual inexistiriam barreiras à entrada ou saída do
mercado, considerando-se a qualidade equivalente de todos os produtos ofertados pelos
diferentes produtores, traria consigo a desnecessidade de intervenção estatal para a sua
regulação. Especialmente porque se considera, neste cenário, que nenhum dos agentes de
mercado possua influência suficiente para, sozinho, influenciar os preços.

3.1.1 Impactos decorrentes da tributação
Uma vez que naquela espécie de concorrência “ideal”, quando variáveis
como a concentração de mercado, poder econômico e tributação não são consideradas, não
é difícil verificar a formação de um preço de mercado.

Ocorre que o fato de incidir o tributo sobre a produção e o consumo altera
aquela curva para se chegar ao preço de mercado.

Os tributos alteram as estruturas de custos dos agentes econômicos, bem
como o preço de bens e serviços ofertados, o que tem como consequência estimular ou
desestimular comportamentos.
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Ainda que a incidência da tributação cause impactos no mercado, a edição
de normas dessa natureza, de cunho arrecadatório, não leva em consideração tais fatores –
ao menos não são eles determinantes para a instituição da norma –, posto que outros
princípios, jurídicos, são tomados pelo legislador, tais como a capacidade contributiva e a
isonomia48, uma vez que o Estado depende da arrecadação de tributos para financiar suas
ações.

Em consequência da incidência do imposto, o preço é primeiro elemento a
ser afetado.

Hugh Dalton, ao analisar a incidência do imposto, distinguindo entre ônus
direto e indireto, observa que o aumento do preço causa uma imediata redução do
consumo49.

O exemplo utilizado por Dalton é bastante esclarecedor: se um imposto
incide sobre o açúcar, que tem seu preço aumentado por esta razão, uma família talvez
passe a consumir uma quantidade menor daquele produto – isso a depender da
elasticidade-preço da demanda; caso o vendedor não repasse para o preço o valor do
tributo incidente, então talvez ele tenha um menor interesse em ofertar o produto ao
mercado; caso seja somente em parte repassado ao valor do produto, então ambas as partes,
comprador e vendedor sofrerão os impactos da tributação, tendo como possível
consequência uma menor quantidade de oferta e procura pelo produto.

Cada uma das possibilidades antes aventadas decorrerão da elasticidade (i)
da procura – quanto mais elástica a procura, mais o imposto incidirá sobre o vendedor – ou
(ii) da oferta – quanto mais elástica for a oferta, mais o imposto incidirá sobre o
comprador50.

A conclusão de Dalton, em face do quanto exposto, é a de que o ônus
monetário do tributo – não importa contra quem tenha ele sido lançado, especialmente por
48

Os conceitos de ambos os princípios estão descritos no Capítulo III deste trabalho.
DALTON, Hugh. Princípios de Finanças Públicas. Tradução de Maria de Lourdes Modiano. Rio de
Janeiro: FGV, 1980, p. 66.
50
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que os impostos sobre consumo são, geralmente, indiretos – se dividirá entre compradores
e vendedores na medida da elasticidade da oferta e demanda na ocasião.

Ademais, o tributo poderá afetar o ponto de equilíbrio não apenas incidindo
sobre a produção ou consumo de determinado bem, mas também ao incidir sobre seus
substitutos (manteiga e margarina, por exemplo), cujos preços geram efeitos na alocação
da renda no consumo do bem principal51.

A tributação sobre a renda também é fator de redução da demanda, já que é
causa de eliminação de consumidores marginais de determinados produtos.

Conforme é possível verificar nesta breve exposição, a incidência da
tributação, seja sobre a renda, sobre o consumo ou produção e ainda que o vendedor possa
repercutir a tributação, ela será fator de interferência no equilíbrio do mercado.

3.2 A concorrência praticável

É preciso analisar o regime de concorrência que efetivamente existe no
mundo fenomênico e o qual demanda regulação e intervenção estatal para a garantia do
funcionamento do mercado e sua proteção contra abusos.
Na concepção de Clark, a concorrência praticável – “workable competition”
– está situada entre o monopólio e a concorrência perfeita.52

Neste cenário são mantidos apenas o número elevado de produtores e de
compradores, sendo que os demais fatores que conduzem à existência de uma concorrência
perfeita não se aplicam.

O primeiro fator que deve ser levado em consideração é que os produtos
ofertados no mercado possuem qualidades distintas entre si. E essa diferença de qualidade

51
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Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 43-44.
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produz, de forma inevitável, diferentes preços para o produto – ausência de
homogeneidade.

Com isto, os compradores começam a se dispersar, seja em razão da
qualidade do produto, seja em razão de uma marca de preferência – influência da
propaganda -, seja em razão do local onde se encontram.

A questão relacionada ao local depende da abrangência da marca, isto é,
pode ser uma marca mundial, nacional, regional ou local – surgimento do conceito de
mercado relevante.

Os

compradores

e

vendedores,

assim,

não

atuam

no

mercado

exclusivamente em razão dos preços praticados, ou tampouco estão atomizados.53
Essa “compartimentação” dos mercados se traduz naquilo que se considera,
para os fins de defesa da concorrência, de mercado relevante.
A existência de um mercado dividido em compartimentos54 faz com que a
mobilidade entre eles seja mais difícil.

Fatores como o número de pontos de distribuição do produto, propaganda,
poder econômico e a própria preferência dos consumidores faz com que tal mobilidade não
seja atomizada, isto é, não basta ao produtor querer ingressar no mercado, mas sim, sua
entrada depende de uma série de fatores, os quais englobam desde o investimento inicial
para a produção, até os investimentos em mão de obra, distribuição, propaganda, dentre
outros.

Em cada compartimento de mercado, portanto, é possível verificar o maior
ou menor peso de determinados agentes, de modo que se possibilite, em cada um deles,
haver o abuso de poder econômico, bem como a verificação, via atos de concentração, de
questões prejudiciais à concorrência.

53

NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo:
Revisa dos Tribunais, 2001, p. 273.
54
Idem, ibidem, p. 273.
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Fato é que nesta realidade, as empresas, como centros de decisões e tendo
em vista sua liberdade de contratar, em face das informações que lhe estão disponíveis,
traçam estratégias que podem ser contrárias à própria concorrência – dilema do
prisioneiro55, por exemplo.

Dessa forma, a preocupação com relação à preservação do mercado deixa de
estar relacionada ao número de competidores e passa a se relacionar aos atos por eles
praticados, o que implica na existência de sistemas de defesa da concorrência, sobre o qual
adiante se tecerá alguns comentários.

4. As distorções dos mecanismos de mercado
Autores como Nusdeo56, Schoueri57 e Galvêas58 tratam das denominadas
falhas dos mecanismos de mercado a exigir intervenção estatal.

Aqueles autores apontam cinco distorções possíveis e que podem ser objeto
de regulação pelo Estado: (i) questões relacionadas à mobilidade dos fatores; (ii)
problemas relacionados ao acesso à informação; (iii) concentração econômica; (iv)
externalidades, isto é, quando as atividades desenvolvidas pelas empresas geram
repercussões não pretendidas, tais como poluição ou atração de outras empresas para uma
determinada região; (v) bens coletivos.
O “dilema do prisioneiro” trata da hipótese na qual dois prisioneiros praticaram, juntos, dois crimes: um de
maior gravidade, para o qual podem ser condenados a 10 anos de prisão e outro, de menor potencial ofensivo,
pelo qual podem ser condenados a 1 ano de prisão. Colocados em salas separadas, busca-se a confissão de
ambos em relação ao crime mais grave, para o qual não há provas para condená-los. Dessa forma, lhes é
oferecida a hipótese de fazer um acordo: se um confessar o crime mais grave e o outro não, aquele que
confessou poderá sair sem qualquer condenação; se ambos confessarem, a pena será dividida, 5 anos para
cada um; se nenhum deles confessar, somente cumprirão pena pelo crime de menor potencial ofensivo. Dessa
forma, ao avaliar a situação, aquele que não confessar corre o risco de passar entre 1 ano (se o outro
criminoso também não confessar) a 10 anos na cadeia (no caso de o outro criminoso confessar o crime mais
grave); no caso de confessar o crime mais grave, pode sair livre ou cumprir até o máximo de 5 anos (isto se o
outro criminoso também confessar). Desse modo, a maximização do interesse individual levará ambos a
confessar e cumprirão 5 anos cada. Mas a melhor decisão seriam que nenhum dos dois confessasse e ambos
cumpririam apenas um ano de prisão cada.
56
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Aquelas distorções – ou falhas, conforme lições de Nusdeo e Schoueri – são
da natureza de qualquer mercado, razão pela qual as consequências de atos de mercado são
meros reflexos, no mundo fenomênico, das decisões dos agentes e que conduzem, em
alguns casos, a resultados incompatíveis com os ditames constitucionais.

Sendo da natureza do mercado a ocorrência de fatos como a concentração
econômica, por exemplo, cumpre ao Estado, com a finalidade de proteção do mercado e
busca ao atendimento dos ditames de uma sociedade livre, justa e solidária, intervir no
domínio econômico.

Dessa forma, é preciso analisar quais são as normas constitucionais que
indicam os rumos a serem seguidos pelos mercados, como resultado da atividade
econômica livremente praticada pelos competidores.

O papel intervencionista do Estado se manifesta não só com a finalidade de
correção dos mecanismos do mercado, mas também, conforme asseverado anteriormente,
para direcionar a economia, atuando de forma ativa na busca dos objetivos
constitucionalmente consagrados.

Essa intervenção do Estado no domínio econômico está diretamente ligada,
portanto, à garantia da livre concorrência e livre iniciativa, mas direcionada pelos objetivos
fundamentais prescritos nos incisos do artigo 3º da Constituição do Brasil.

Busca o Estado evitar haja, por parte dos agentes econômicos, práticas
anticoncorrenciais, tais como, dentre outras, o abuso do poder econômico.

É nesse sentido que a intervenção deve se dar, visando alinhar os princípios
da livre concorrência e livre iniciativa aos ditames constitucionais da busca por uma
sociedade livre, justa e solidária.
Comparato,59 ao tratar da questão da intervenção estatal em 1965, lecionou
que o Estado, já naquele momento, passou da posição de mero expectador, para assumir a
59

COMPARATO, Fábio Konder. O Indispensável Direito Econômico. In Fábio Konnder Comparato.
Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 464.
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função de agente normativo e interventivo, cujos objetivos eram o de garantir o
crescimento econômico em busca do pleno emprego. A responsabilidade do Estado passou
a figurar como princípio, ao contrário do que ocorria na Constituição de 1946, na qual se
apressou o legislador constituinte em afirmar o caráter excepcional da intervenção estatal
na economia.60

A intervenção do Estado no domínio econômico, entretanto, ao contrário do
que em um primeiro momento se possa crer, não se dá sempre de forma negativa, isto é,
mediante a edição de atos de caráter preventivo ou repressivo. A intervenção estatal pode
ser dar, por exemplo, mediante a edição de leis de caráter indutor – normas tributárias
indutoras de comportamentos – como isenção do pagamento do “IPTU” para a instalação
de indústrias em uma determinada região de um município.

Com isto se evidencia que a intervenção do Estado no domínio econômico
possui múltiplas facetas, tais como a indução de comportamentos mediante o
estabelecimento de normas tributárias indutoras,61 a intervenção por direção – diversa do
dirigismo – mediante a edição de normas que obrigam aos agentes de mercado à prática de
um ato ou sua abstenção, ou ainda pela via da intervenção direta, por participação ou
absorção.62

O dirigismo, conceito diverso da intervenção por direção, decorre, por
exemplo, do tabelamento de preços e indubitavelmente afronta os princípios da livre
concorrência e, especialmente da livre iniciativa, na medida em que for tolhido um dos
aspectos essenciais de um regime de mercado, que é o estabelecimento de preços. O
tabelamento de preços culmina, geralmente, em que menos agentes de mercado estejam
interessados na produção de produto cujo preço se encontra tabelado.

O modelo adotado pela Constituição do Brasil, assim como ocorre em
outras Constituições, afastou-se do modelo de estado liberal, no qual havia absoluta
separação entre os Direitos público e privado. Ao direito público não cabia intervir na
60
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esfera privada – leia-se, neste caso, no domínio econômico – de modo que os interesses
privados da coletividade eram realizados espontaneamente no mercado e jungidos
exclusivamente pelo direito privado, notadamente o direito comercial e o direito civil. O
modelo adotado no Brasil, assim, prevê a intervenção do Estado no domínio econômico,
seja de forma direta, por participação ou em regime de monopólio, seja de forma indireta,
por via da indução ou direção.

O viés dessa intervenção está direcionado ao estímulo ou desestímulo de
determinadas atividades econômicas, bem como voltado à defesa da concorrência, de
modo a se evitar a concentração de empresas, o abuso do poder econômico, garantindo a
existência de um regime de mercado63 voltado aos princípios da ordem econômica
idealizados pelo legislador constituinte originário.

É importante frisar que nem sempre o Estado atuará quando verificar uma
concentração de empresas, pois, conforme já dito linhas acima, nem sempre a existência de
uma concentração de empresas ou monopólio é prejudicial.

Nesse sentido, releva destacar que na Inglaterra os cartéis de armadores
nunca foram alvo de aplicação da lei antitruste daquele país, na medida em que, apesar de
seu caráter restritivo à competição, eles constituem um fator de eficiência e estabilização
do mercado.64

4.1 Oligopólios
Uma vez conceituada a concorrência imperfeita – “workable competition” –,
é preciso analisar suas subespécies.

Os oligopólios são os regimes de concorrência nos quais a oferta se
concentra nas mãos de poucos agentes econômicos. Esses poucos agentes econômicos
concentram em suas mãos um determinado mercado relevante e, ainda que entre essas
Vidigal salienta que “(...) o que consagra a livre iniciativa e o trabalho é, por sua natureza, um regime
econômico de mercado. Livre iniciativa só pode existir quando os mercados funcionam. Mais ainda: a
liberdade de iniciativa engendra ela mesma os mercados, quando o direito de propriedade e a prevalência da
autonomia da vontade, nos contratos, compõem o regime jurídico-econômico”. (VIDIGAL, Geraldo de
Camargo. Teoria Geral do Direito Econômico. São Paulo: RT, 1977).
64
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empresas haja algum grau de concorrência, elas acabam por ajustar sua conduta de forma
que alcancem a maior lucratividade possível para todos os integrantes do oligopólio.

O raciocínio para que se atinja tal conclusão é fundado na teoria dos jogos:
dado o poder econômico que as poucas empresas componentes do oligopólio detém, uma
guerra de preços entre elas não lhes traria quaisquer benefícios, de modo que elas
estipulam preços satisfatórios para atender seus objetivos de lucro sem iniciar uma guerra
contra seus competidores. Ainda que haja a busca, por cada empresa, de maximização de
seus lucros, o denominado “dilema do prisioneiro”65 faz com que essas mesmas empresas
busquem um ponto de equilíbrio pelo qual abrem mão de parte de sua potencial
lucratividade para que possam coexistir com as demais empresas.

Pela teoria dos jogos, cada empresa verifica que uma ação por ela tomada
gera reação das demais empresas que compõe aquele determinado mercado, de forma que
ignorar os interesses alheios, buscando a maximização de seus lucros e seus interesses,
nunca conduzirá a um resultado conjunto satisfatório.

O funcionamento do oligopólio, portanto, não depende necessariamente de
um acordo expresso entre as diversas empresas, podendo ser este acordo tácito, conforme
se demonstrou.

Da concorrência praticável resultam situações de concentração de empresas
e, consequentemente, de poder econômico.

4.2 Monopólios

Os monopólios, que representam o domínio por uma só empresa ou pessoa
em um dado seguimento, têm como principal característica o domínio tanto do
estabelecimento dos preços quanto da quantidade a ser ofertada ao mercado consumidor.

Sendo o monopolista o único a abastecer o mercado no qual atua, pode ele
estabelecer seus preços de forma a maximizar seu lucro, sem que precise, ao revés do que
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ocorreria numa situação de concorrência perfeita, precisar aumentar a quantidade de
produto ofertada.

A limitação encontrada pelo agente monopolista, assim, reside na
possibilidade de que outro agente econômico, atraído pelos altos lucros, ingresse naquele
mercado, de forma a fazer-lhe competição.

Conforme

bem

observa

Nusdeo,66

os

monopólios

absolutos

são

extremamente raros, justamente em razão da atração de outros agentes de mercado em
virtude dos altos lucros auferidos pelo monopolista e cita como exemplo o caso brasileiro
do etanol, produto que substitui a gasolina para o acionamento de veículos automotores e
que encontrou seu mercado em razão dos altos preços do combustível derivado do
petróleo, viabilizando a sua existência e os investimentos.

Mas não necessariamente a competição será atraída para fazer concorrência
ao monopolista em casos nos quais a existência do monopólio decorra das próprias
condições de produção e capacidade de absorção pelo mercado consumidor – monopólio
natural.

Isto porque, para determinados produtos, os custos relacionados ao
maquinário e tecnologia para sua produção são tão elevados que somente a escala viabiliza
sua disponibilização ao mercado, de modo que a existência de mais de um agente de
mercado, dada as limitações da própria absorção da produção, não justifica a existência de
mais de um competidor – ganhos de eficiência –, sendo inescapável, portanto, a regulação
do setor pelo Estado, de modo a garantir a proteção do consumidor contra eventuais
abusos.

Por outro lado, em alguns casos, é possível verificar, em decorrência da
existência de monopólios estatais, a cobrança de tributos ocultos.

Conforme bem verificou Machado, o sobrepreço exigido pelos monopólios
estatais se configura em verdadeira exigência de tributo disfarçado, na medida em que o
66
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preço é fixado pelo monopolista o qual leva em consideração i) o custo da produção, ii) o
lucro que pretende extrair daquela atividade e iii) a parcela que pretende arrecadar. Cite-se
como exemplo a PPE,67 cobrada por intermédio da Petrobrás, o que somente ocorre em
razão da soberania estatal.68

4.3 O abuso do poder econômico
Nusdeo69 conceitua “poder” como uma capacidade decisória de alguém
tomar decisões de forma independente em relação a um mercado em concorrência, de
modo que os demais integrantes daquele mercado, sejam eles poucos ou muitos, terão de
submeter-se.

Poder, na definição de Albino de Souza, é a capacidade de agir, de atuar,
seja ela praticada ou potencial, mesmo antes de se apresentar como forma de dominação.
Em face da atividade econômica, essa capacidade resulta em “poder econômico.”70
Na definição de Modesto Carvalhosa,71 partindo das lições de Houssiaux,
poder econômico é “(...) a possibilidade que tem uma emprêsa (sic) de tomar posição
economicamente independente, dentro de certos limites circunstanciais de tempo e
espaço”.
Paula A. Forgioni compreende a expressão “posição dominante” como
sendo aquela pela qual o agente de mercado possua um poder econômico de tal ordem que
a existência de outros competidores não atingem o seu comportamento em relação ao
mercado, adotando a empresa que se encontra em posição dominante uma atitude
equivalente àquela adotada por um “monopolista.”72
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PPE é a diferença entre o preço de venda dos produtos produzidos pela Petrobrás e o valor de remuneração
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Vidigal, no entanto, ao descrever o objeto do “direito da organização dos
mercados” observa a existência do que denomina de “clima de dominação”, cuja principal
característica é mediante a imposição decorrente da norma jurídica – “dominação da norma
jurídica” – coibir “(...) relações de dominação que tendem a prevalecer entre os agentes de
mercado (...).”73

O vocábulo dominação, para Vidigal, possui, assim, um sentido que
ultrapassa a ação de grandes empresas e cartéis nos mercados, englobando, também, os
comportamentos sociais globais.74

Voltando às lições de Albino de Souza, leciona aquele eminente professor
que o poder econômico exprime uma concepção de natureza política, na medida em que se
trata de um poder.75

Dessa forma, o poder simboliza dominação, envolvendo o aspecto jurídico,
pelo qual se estabelece o regime de tais relações.76

Partindo-se daquelas definições, é possível estabelecer certas premissas,
dentre as quais, a de que a empresa detentora de poder econômico pode estabelecer preços,
por exemplo, sem levar em consideração as decisões dos demais competidores,
neutralizando as forças de mercado.77

As empresas que não possuem poder econômico suficiente e capaz para
fazer frente àquele(s) agente(s) de mercado acabam por sucumbir às imposições de quem
possua uma posição dominante, abusando do poder econômico que detém.
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É importante salientar que a existência do poder econômico, por si só, não
implica em qualquer violação à lei antitruste. Tanto isto é assim que o artigo 36, §1º, da
Lei nº 12.529/11 prevê, de forma expressa, que não resta configurado o ilícito de que trata
o inciso II daquele mesmo artigo a conquista de mercado que se dá de forma natural, isto é,
em decorrência da maior eficiência do agente econômico.78

A conquista de mercado em razão de maior eficiência, como se vê, em
absolutamente nada bole com o princípio da livre concorrência ou da livre iniciativa. Ao
contrário, é sua expressão máxima, demonstrando que aos competidores foram conferidas
iguais oportunidades, mediante um tratamento equânime.

Fixe-se a ideia de que a formação do preço, além de levar em conta os
custos envolvidos – matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, desgaste do maquinário,
dentre outros tantos fatores – deve levar em consideração o lucro que o empresário
pretende obter pelo exercício daquela atividade econômica.

Uma empresa que não seja dotada de poder econômico relevante e que
pretenda extrair de sua atividade um lucro exorbitante, fora dos padrões de mercado,
provavelmente não conseguirá vender seu produto, pois, conforme já demonstrado quando
se tratou da concorrência perfeita, o consumidor não estará disposto a adquirir aquele bem
em valor acima do denominado “preço de mercado”; se por outro lado, para ganhar parcela
de mercado, exige preço abaixo daquele estabelecido livremente pelo mercado, tal fator lhe
trará prejuízos, os quais poderão ser insuportáveis em curto espaço de tempo, na medida
em que não conseguirá influenciar o mercado decisivamente.
A empresa que exerce seu poder econômico de forma abusiva,79 visando a
dominação do mercado no qual atua, aproveitando-se da posição dominante que ocupa,
poderá, exemplificativamente, obter lucros excessivos, sobrepondo seus interesses aos da
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coletividade, deixando de atender sua função social80 e violando o primado da livre
iniciativa, na medida em que influencia de forma decisiva o processo de formação de
preço, ou atuando da oferta e/ou da demanda, fatores que lhe conferem independência em
relação à atuação de todos os demais agentes de mercado.

Mas não somente grandes conglomerados podem exercer e abusar do poder
econômico, posto que o tamanho da empresa deve ser considerado em face de sua
influência em determinada parcela de mercado na qual ela atue – mercado relevante.
A ideia de um mercado atomizado,81 por outro lado, não implica,
necessariamente, em que as empresas que nele competem não possam deter poder
econômico. Há mercados nos quais diversas empresas possuem poder econômico, mas
ainda assim, é ele um mercado atomizado.82

As leis de mercado a que se refere, naturalmente, são aquelas de oferta e
demanda, ou seja, se uma empresa que não possua uma posição dominante no mercado
vier a estabelecer preços superiores àqueles que os compradores estão dispostos a pagar,
estará fadada ao insucesso.

Tão importante quanto o conceito de poder econômico, são as suas causas.

Conforme adiantou-se linhas atrás, o próprio funcionamento do mercado, o
qual não se dá em ambiente de concorrência perfeita, por si só, já é umas das causas
primárias para que ocorram situações de existência de poder econômico e nem poderia ser
diferente, na medida em que é ele – poder econômico – causa pressuposta na justificação
do regime de mercado.

A lei brasileira, no entanto, não pune a existência do poder econômico, mas
tão somente o seu abuso, na medida em que a punição da existência do poder econômico,
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em si, importaria em violação ao artigo 170 da Constituição Federal, no qual restam
consagradas a livre iniciativa e a livre concorrência.83

A própria Lei n 8.884/94, em seu artigo 20, §1º, deixava evidente a
inexistência de punição pela só existência do poder econômico,84 o qual decorre da
eficiência do agente de mercado, configurando-se um processo natural. O mesmo ocorre
sob a égide da Lei nº 12.529/11 a qual, no artigo 36, §1º, repete as disposições contidas na
revogada lei antitruste.

Em contrapartida, estaria o agente de mercado cujo poder econômico
decorra da prática de ato ilícito – a sonegação de impostos, por exemplo –, permitindo
cobrar um preço inferior ao de seus competidores, violando de forma evidente a lei de
regulação da concorrência.

Humberto Ávila, ao tratar acerca da aplicabilidade da jurisprudência e
Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal sobre sanções políticas para casos de
descumprimento reiterado de obrigações tributárias, principal ou acessória, ressalta se
tratar de baluarte em defesa da liberdade.85

Aquelas decisões estabelecem que o Estado não pode utilizar meios
coercitivos para exigir tributos não recolhidos aos cofres públicos e que impliquem em
bloqueio ao desenvolvimento de atividade lícita pelo contribuinte.

A questão será objeto de análise pormenorizada no último capítulo, sendo
que, neste momento, é importante destacar a existência de decisões do Supremo Tribunal
Federal pelas quais se reconhece que a reiterada ausência de cumprimento de obrigações
tributárias gera uma distorção tamanha na concorrência que admite a cessação da atividade
da empresa.
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Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal vem reiterando seu entendimento
no sentido de que a liberdade de atuação econômica não é absoluta, sofrendo limitações de
ordem pública, como, por exemplo, a suspensão de atividade empresarial nos casos em que
o registro da empresa perante o estado não esteja regular.86

Em face de tais posicionamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal,
Ávila conclui que se o propósito central do impedimento do exercício da atividade não for
a cobrança de tributo, não há que se falar em sanção política; por outro lado, questões
envolvendo ausência de pagamento de tributos de forma reiterada e injustificada, conduz à
conclusão de que outras liberdades estão em jogo, tais como a livre concorrência, que
estaria sendo afetada pela prática abusiva perpetrada pelo devedor contumaz.
Como causa secundária, Modesto Carvalhosa87 apresenta a existência de
poder econômico independente da existência do vício do monopólio.

A existência de poder econômico está diretamente ligada ao processo de
concentração econômica, o qual se dá, geralmente, por meio de fusões e incorporações.

A concentração econômica, portanto, resulta em diminuição do número de
concorrentes existentes num dado mercado – a redução da concorrência pode ocorrer,
também, não pela diminuição do número de concorrentes, mas pela redução do número de
centros decisórios, em razão da formação de cartéis.

Há três espécies de concentração econômica: (i) vertical, (ii) horizontal e
(iii) conglomeração.

A concentração vertical é caracterizada pela aglutinação dos diversos
estágios na produção de um bem pelo mesmo grupo econômico; a concentração horizontal
se dá quando uma mesma empresa ou diversos produtores de um determinado bem se
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reúnem; o conglomerado é caracterizado pela concentração em um único centro decisório
sobre diversas atividades, muitas vezes desconexas entre si.88

O exercício abusivo do poder econômico pode se dar por meio de tomada de
decisões independente ou contrária às leis concorrenciais em razão de sua predominância
sobre o mercado, ou baseada em sua ação estratégica perante consumidores, fornecedores e
concorrentes, bem como manobrar visando evitar a entrada de novos concorrentes no
mercado.

Importante notar, neste passo, que a influência de uma empresa ou grupo de
empresas, estará diretamente vinculada à sua influência em determinado mercado onde
opera, de modo que tenha influência sobre os preços e estratégias adotadas naquele
“Market share”.

O exercício abusivo do poder econômico, conforme melhor restará
explicitado adiante, implica que a empresa, por exemplo, que possua uma grande rede de
pontos de distribuição de seus produtos, obrigue a tais distribuidores a um contrato de
exclusividade, de modo que os demais competidores percam fatia de mercado em razão de
supressão de seus pontos de distribuição; poderá, também, adquirir o controle acionário de
outras empresas ou força-las à formação de cartel, o qual será controlado pela empresa que
possui poder econômico.

O problema relacionado ao abuso do poder econômico reside não só na
questão pertinente à própria preservação do mercado, mas também, sendo a Constituição
do Brasil dirigente e tendo em vista que o legislador constituinte originário estabeleceu
objetivos a serem perseguidos, tais como a função social da propriedade privada, a busca
do pleno emprego e redução das desigualdades regionais, nos desvios das políticas
econômicas que visam alcançar aqueles objetivos, sendo que a livre concorrência é meio
eleito pelo legislador para atingir aquele desiderato.
As vantagens de natureza tributária sobre a concorrência, assim, não
necessariamente importarão em abuso de poder econômico, mas podem culminar em sua
existência – do poder econômico – em decorrência de questões ligadas ao planejamento
88
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tributário ou em decorrência de decisões proferidas em medidas judiciais em favor do
agente de mercado.

Neste aspecto, Silveira, ao analisar se podem tais vantagens ser consideradas
decorrentes de eficiência econômica, conclui que a norma de defesa da concorrência deve
se ater aos efeitos anticoncorrenciais que as questões ligadas ao planejamento tributário e
decisões judiciais possam produzir sobre a concorrência, mesmo que em ambos os casos os
efeitos anticoncorrenciais não decorram de atos ilícitos.89

Do quanto exposto não é árduo concluir que não há razão para que o
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência seja acionado em razão de decorrer o poder
econômico de atos decorrentes de planejamento tributário ou decisões judiciais, na medida
em que o que procura coibir é o abuso do poder econômico e não sua existência.

No último capítulo, entretanto, a questão será melhor analisada na medida
em que é necessário verificar as condutas restritivas da concorrência decorrentes de
incentivos fiscais, isenções, imunidades e decisões judiciais.

Por hora, é preciso focar em algumas das distorções que o abuso do poder
econômico pode gerar no mercado.

4.3.1 A concentração econômica

A teoria da atomização dos mercados desenvolvida em meados do século
XVII levava em consideração, naquela época, a inexistência de tecnologias que pudessem
criar diferenciais entre as diversas empresas.

O maquinário utilizado à época era extremamente rústico, de modo que um
grande número de pessoas poderia adquiri-los para iniciar sua produção.

A existência de demanda por um determinado produto e a facilidade de
adentrar ao mercado para oferecê-lo, especialmente me razão dos baixos custos, bem como
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SILVEIRA, Rodrigo Maito. Tributação e Concorrência. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 146-149.

49

a inexistência de tecnologia que permitisse a produção em escala de modo a reduzir o custo
unitário de produção, facilitava a mobilidade.

Dessa forma, enquanto há uma pressão pela demanda do produto, o que
eleva seu preço – veja-se que mesmo hoje, em alguns momentos, automóveis são vendidos
com ágio nas concessionárias em razão da incapacidade de determinada indústria
automobilística em produzir uma maior quantidade daquele produto de modo a atender o
mercado consumidor – sempre haverá novos agentes de mercado dispostos a ingressar
naquele mercado em busca do lucro adicional que determinado produto possa oferecer. O
aumento do número de competidores tem como consequência possível uma maior oferta do
produto, o que, em tese, implica em redução de valor, até que encontre o preço de
mercado.

Havendo uma oferta excessiva do produto, com consequente queda de seu
valor de venda, alguns produtores poderão se retirar daquele mercado, em razão de não
vislumbrarem o lucro em sua atividade econômica. Como nenhum produtor ou nenhum
consumidor possui uma posição dominante no mercado, isso conduz à sua atomização.90

Com o desenvolvimento tecnológico, inicialmente na indústria e depois nos
demais setores da economia, novos maquinários foram desenvolvidos, permitindo uma
maior produção – produção em escala – de determinado bem, o que conduziu a uma
natural redução do custo unitário, de modo que o produto passou a ser oferecido a um
preço mais baixo e com maior qualidade. Este ciclo culmina com a expulsão de diversos
competidores do mercado, os quais não possuíam o capital necessário para a aquisição do
maquinário para produzir em escala e competir em custo e qualidade.

Este processo conduz a uma concentração de mercado. Veja-se, sob esta
ótica, que não se está tratando de abuso do poder econômico, de modo a oferecer produtos
abaixo do preço de custo de modo a eliminar a concorrência. O produtor continua a ter
lucro, só que consegue oferecer seu produto a um custo inferior aos demais concorrentes,
dada a sua escala de produção – eficiência econômica.

90

Note-se que isto ocorre em teoria, partindo-se da ideia doutrinaria da existência de uma concorrência
perfeita.
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Em qualquer setor produtivo, sempre que alguém desenvolve uma nova
tecnologia, ganha, em consequência, um diferencial competitivo, o que não implica na
prática de “dumping”.

5. O sistema brasileiro de defesa da concorrência - SBDC

A Lei nº 8.884/94 transformou o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE em autarquia, bem como dispôs sobre a repressão e infrações contra a
ordem econômica.

Posteriormente, a Lei nº 12.529/2011, revogando os dispositivos da Lei nº
8.884/94 estabeleceu a composição do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência em
seu artigo 3º, limitando-o aos seguintes órgãos: Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE e Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE.

Anteriormente ao advento da Lei nº 12.529/2011, além de ambos os órgãos
anteriormente citados, compunha o SBDC a Secretaria de Direito Econômico - SDE.

Sob a égide da Lei 8.884/94, o CADE passou a ter atribuições relacionadas
a decisões acerca da existência de infrações à ordem econômicas, aplicando as sanções
previstas em lei, ordenar providencia visando à cessação de infrações à ordem econômica,
aprovar termos de compromisso de cessação de prática e de compromisso de desempenho,
apreciar atos que possam limitar ou prejudicar a livre concorrência, apreciar atos que
possam resultar em dominação do mercado, responder a consultas de matérias de sua
competência e instruir o público sobre as formas de infração à ordem econômica.

A SDE, por seu turno, possui um papel de monitoramento e orientação
relacionados às práticas de mercado e abuso de posição dominante, podendo, para
cumprimento de seu mister, realizar as averiguações necessárias.

À SEAE, nos termos do quanto dispõe o Decreto nº 6.313/2007, cumpria

(...) (i) delinear, coordenar e executar as ações do Ministério da Fazenda, no
tocante à gestão das políticas de regulação de mercados, de concorrência e de
defesa da ordem econômica; (ii) realizar investigação de atos ou condutas
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limitadoras da concorrência em face de indícios de infração à ordem econômica;
(iii) emitir pareceres econômicos relativos a atos de concentração submetidos ao
CADE; (iv) proceder à análise econômica das práticas ou condutas limitadoras
da concorrência; (v) acompanhar a implantação de modelos de regulação e
gestão desenvolvidos por agências reguladoras, ministérios e outros órgãos, com
objetivo de garantir condições máximas de concorrência; (vi) promover o
desenvolvimento e funcionamento adequado dos mercados, acompanhando e
analisando a evolução das suas variáveis, inclusive a política nacional de tarifas
de importação e exportação (...).91

Já sob a égide da Lei nº 12.529/2011, o CADE foi alçado à condição de
tribunal administrativo, com jurisdição em todo o território nacional.

Essa nova composição do SBDC trouxe para o CADE, alçado à condição de
Tribunal Administrativo - o que implica em força judicante de suas decisões – outras
atribuições que antes pertenciam a outros órgãos.

O artigo 9º da Lei nº 12.529/2011 elenca as atribuições do Tribunal
Administrativo, dentre as quais se destacam para a finalidade deste estudo as seguintes: (i)
decidir sobre a existência de infrações à ordem econômica, devendo aplicar as penalidades
previstas em lei; (ii) decidir os processos administrativos para imposição de sanções
administrativas por infrações à ordem econômica; (iii) ordenar providências que conduzam
à cessação de infração à ordem econômica; (iv) aprovar termos de compromisso de
cessação de prática e de do acordo em controle de concentrações; (v) apreciar processos
administrativos de atos de concentração econômica, fixando, sempre que entender
oportuno, acordos em controle de atos de concentração; (vi) instruir o público sobre as
formas de infração da ordem econômica; (vii) decidir pelo cumprimento das decisões,
compromissos e acordos.

Alçado à condição de Tribunal Administrativo, suas decisões passam a ter
força executória, de modo que o artigo 9º, §2º, da Lei Antitruste prevê que as decisões
proferidas pelo CADE não podem ser objeto de revisão no âmbito do Poder Executivo,
devendo ser imediatamente executadas, comunicando-se ao Ministério Público.

BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação – À Luz do Artigo 146 – A da
Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 81-82.
91
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Ademais, conferindo ainda maior poder ao Tribunal Administrativo, a lei
prevê que todas as autoridades federais, diretores de autarquias, fundação, empresa
pública, agências reguladoras, sociedade de economia mista, sob pena de responsabilidade
estão obrigados a prestar toda a assistência e colaboração solicitadas pelo CADE.

Naturalmente que a força executória das decisões proferidas em âmbito
administrativo não afasta a análise da questão pelo Poder Judiciário, na medida em que a
Constituição do Brasil garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser afastada
da apreciação pelo Poder Judiciário.

Este ato, entretanto, não diminui a força atribuída por lei ao CADE.

Como exemplo, as decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, última instância dos processos administrativos tributários
federais, também podem ser submetidas - como de fato o são – ao crivo do Poder
Judiciário.

Há, ademais, casos nos quais o CADE se pronunciou sobre matéria
tributária, mais precisamente, sobre prática de atos lesivos à concorrência que possuíam
ligação com a tributação dos agentes econômicos envolvidos.

Um exemplo foi nos autos da Averiguação Preliminar nº 08000.013472/9551 – decisão proferida ainda sob a égide da Lei nº 8.884/94 –, pela qual em denúncia do
proprietário da Organização Hoteleira Fonte Colina Verde Ltda., em face do Serviço
nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, na condição de administrador-proprietário
do Grande Hotel-Escola Águas de São Pedro, haveria infringência ao artigo 20, inciso I, e
artigo 21, inciso V, ambos da Lei nº 8.884/94, em razão de prática de preços predatórios.

Conforme a denúncia, a prática de preços predatórios decorreria do
aproveitamento, pelo denunciado, de sua condição de entidade que goza de imunidade, nos
termos do artigo 150, inciso IV, da Constituição do Brasil, o que lhe permitiria a prática de
preços muito inferiores àqueles praticados no mercado hoteleiro.
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A decisão final proferida pelo CADE, entretanto, concluiu pela inexistência
da referida infração, ao argumento de que a baixa dos preços decorria da forte oferta de
acomodações hoteleiras, com a entrada de novas empresas no mercado.
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CAPÍTULO II – INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO: LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA
1. Introdução

De um modo geral, os negócios jurídicos praticados no mercado são regidos
pelo direito privado, posto que baseados na propriedade privada do objeto da transação e
nos contratos. Mesmo quando o Estado dele participa – do mercado –, por meio de
empresas públicas ou de economia mista, está jungido às normas de mercado, não lhe
sendo facultados quaisquer benefícios para competir com as empresas privadas.
O predomínio da autonomia da vontade privada na esfera econômica – ao
menos ao se considerar um modelo de concorrência perfeita –, na medida em que cabe ao
direito privado o papel de criar as condições necessárias para que os agentes de mercado
possam exercer sua atividade econômica com liberdade, bem como que aquela se
fundamente somente no conjunto de relações entre os indivíduos no mercado,92 cabendo ao
direito a conformação e condicionamento do exercício da vontade dos agentes de
mercado93 com os princípios da solidariedade social,94 se patenteia.

Dessa forma, o conteúdo das normas passa a ser permeado por valores
constitucionais estabelecidos pelo Legislador Constituinte Originário, tais como a
dignidade humana, a busca do pleno emprego, da redução das desigualdades regionais e
sociais, defesa do meio ambiente, dentre outras. São aqueles valores que guiarão a
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MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito Económico. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 15.
Moncada verifica que “(...) Sendo a ordem social e econômica um terreno de interesses em conflito,
quando não irredutíveis, não se espera que do simples jogo das vontades e interesses privados surja
espontaneamente a melhor solução para os problemas em presença”. (Idem, ibidem, p. 26).
94
Gilberto Bercovici, leciona que “A grande mudança ocorreu com a superação do Estado de Direito formal
pelo Estado Social de Direito. A suposta antinomia entre Estado de Direito e Estado Social tem um caráter
ideológico de que a reestruturação democrático-social não pode ser feita por meio do Estado de Direito,
refletindo a ideia de que a Constituição representa uma limitação o poder estrutural, devendo os fins políticosociais serem relegados para a administração, sendo o Estado Social, consequentemente, contrários às
liberdades individuais” (BERCOVICI, Gilberto. A Problemática da Constituição Dirigente: Algumas
Considerações sobre o caso Brasileiro. Revista de Informação Legislativa, ano 36, nº 142, abril/junho de
1999).
93

55

elaboração das normas interventivas de modo que aquelas – as normas – não terão o
caráter de neutralidade anteriormente encontrado na fase liberal.95

O modelo do estado intervencionista, assim, atribui ao Estado o papel de
árbitro no conflito de interesses entre o econômico e o social, o que não exclui, ademais, a
possibilidade de sua atuação no mercado, por participação.

Desse modo, a intervenção do Estado não se limita à edição de leis ou sua
atuação no mercado como forma de garantir a existência e prosperidade do mercado, mas
especialmente, deve assegurar aos diversos mercados garantias ao desenvolvimento da
atividade econômica, bem como criar um ambiente no qual a política em relação a eles seja
previsível.96

Ernane Galvêas, com a acuidade que lhe é peculiar, nota que a necessidade
da intervenção estatal no domínio econômico, muitas vezes, decorre do período de duração
de alguma distorção ocorrida no mercado, a qual não sendo rapidamente corrigida pode
infligir sérios danos aos seus participantes.

Ainda que Galvêas esteja tratando a questão de forma descolada da
realidade verificável no mercado, pois entende que haveria a possibilidade de uma
autorregulação que viesse a corrigir a distorção – cita o exemplo de que condições
climáticas venham a reduzir a produção de determinado produto agrícola, fato que fará os
preços subirem; a alta dos preços leva mais agricultores a produzir aquele produto,
aumentando sua oferta e fazendo com que os preços retornem a uma situação de equilíbrio
– não deixa de ter razão quanto à necessidade, muitas vezes imediata, de uma atuação
interventiva de modo a restabelecer o equilíbrio desejado.97

Questões

relacionadas,

por

exemplo,

ao

possível

ou

iminente

desabastecimento de um determinado produto – chapas de aço destinadas à construção
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civil, sendo que a produção nacional não possa suprir a demanda, por exemplo – impõe
que o Estado possa tomar medidas imediatas de modo que as alíquotas do imposto de
importação sobre aquele determinado produto possam ser reduzidas pelo Poder Executivo
e produzam efeitos imediatos, sem a necessidade de observância ao princípio tributário da
anterioridade, visando estimular a importação daquela mercadoria.

Intervir, conforme se verá adiante, não significa, portanto, apenas proibir ou
fomentar, mas também pressupõe correções dos mecanismos de mercado para a sua
manutenção e preservação.

Dessa forma, fundado no artigo 174 da Carta Constitucional, o Estado deve
atuar no campo econômico visando as funções de fiscalização, incentivo e planejamento.

José Tadeu de Chiara, em sua fina percepção, leciona que o vocábulo
intervir deve ser entendido como a atuação em área de outrem, isto é, quando se trata de
intervenção do Estado no domínio econômico, pressupõe a atuação deste em área própria
da atuação do setor privado, de modo que sempre que o Estado atuar direta ou
indiretamente fora do setor público estará intervindo.98

O mercado, dada a liberdade dos seus diversos agentes e conforme já
demonstrado no capítulo anterior, alcança preços conforme a oferta e demanda, de modo
que cada um dos agentes possui a liberdade para tomar as decisões de compra e oferta,
cabendo ao Estado garantir o seu correto funcionamento, afastando os obstáculos que
venham a surgir e criando as condições necessárias para o desenvolvimento da atividade
econômica.

Sendo assim, cumpre ao Estado não só fomentar a atividade econômica, mas
também, mediante intervenção, estabelecer normas que impeçam a destruição desse
mesmo mercado, inclusive regulando ou impedindo o desenvolvimento de certas
atividades; absorvendo para si determinadas atividades econômicas; ou, ainda,
participando do próprio mercado como forma de fomentar a competição entre os agentes

DE CHIARA, José Tadeu. Parecer elaborado sobre o FGC – Fundo Garantidor de Crédito. Disponível em
<http://www.fgc.org.br/upload/Parecer_Jose_Tadeu_De_Chiara_USP.pdf>. Acesso em 10 de setembro de
2014, p. 3.
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57

que dele participam. Neste último caso, o Estado, ao participar do mercado, estará jungido
às normas aplicáveis aos demais agentes do mercado.

Tanto isto é assim, que os termos da Lei nº 8.884/94 eram aplicáveis
também aos agentes econômicos de direito público, denotando o compromisso da
Constituição Econômica com a defesa do primado da livre concorrência, bem como o
princípio da igualdade entre os competidores.99 O mesmo ocorre na nova Lei Antitruste,
conforme disposição contida em seu artigo 31.100

Elemento essencial e que compõe o mercado, sendo dele indissociável, é a
concorrência, responsável por acionar a oferta e procura, atuando na formação do preço.

Para Albino de Souza,

Arma-se, portanto, um duplo sentido de disputa, de luta ou concorrência. Cada
um deles é portador de direitos e enfrenta obrigações. Do ponto de vista do
Direito Privado, as consequências das transações esgotam-se nas áreas dos
direitos individuais. Não se pode escamotear, porém, que uma vez prejudicados
um dos concorrentes, o Estado é chamado para restabelecer o equilíbrio nas
relações. Então a transação passa do sentido linear para o triangular. A expressão
‘pública’ se revela, pois, na sua plenitude; subentende-se que estava adjacente,
mesmo quando o Estado não fora chamado à participação.101

Analisando o sistema posto na Constituição de 1988, é inegável, em face do
quanto dispõem seus artigos 170 e ss., tratar-se de um sistema econômico descentralizado,
baseado na economia de mercado, isto é, na livre concorrência entre os competidores que
dele participam e livre iniciativa, garantindo a todos o livre ingresso para o exercício de
quaisquer atividades que não sejam incompatíveis com a lei.

É essencial, para a existência de um sistema de economia de mercado, a
garantia da propriedade privada, incluindo-se aí os meios de produção, na esteira do

99

Sobre a questão do princípio da igualdade, voltar-se-á ao assunto ao longo deste trabalho, inclusive no
quanto diz respeito aos reflexos que traz a tributação sobre os agentes econômicos, obrigando a análise do
princípio da igualdade em matéria tributária e também da neutralidade concorrencial do tributo.
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quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente,
com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal”.
101
SOUZA, Washington P. A. Teoria da Constituição Econômica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 434.
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dispositivo constitucional contido na norma erigida pelo artigo 170, inciso II,102 da
Constituição do Brasil. Assim como o é a liberdade contratual.

Esse modelo econômico de liberdade de iniciativa e concorrência,
entretanto, não afasta o intervencionismo estatal.

O artigo 174 do texto constitucional evidencia um caráter intervencionista
ao determinar ao Estado que exerça um papel de repressão ao abuso do poder econômico
com vistas à dominação do mercado ou eliminação da concorrência.

O Estado como agente normatizador e regulador da atividade econômica,
deve cumprir papel não só de interventor no domínio econômico, mas também de
incentivador, fiscalizador e de planejamento.

Numa economia liberal, nos moldes em que existia até o início do século
XX, era o próprio mercado responsável pela regulação da atividade econômica, a qual se
dava praticamente sem qualquer intromissão estatal.103

A Constituição do Brasil não adotou um modelo liberal, mas também não
adotou um modelo de economia planificada, nos moldes da antiga União Soviética.
Preferiu um modelo híbrido, admitindo a intervenção do Estado de forma direta e indireta,
adotando um modelo de livre mercado, voltado à garantia da propriedade privada e de
liberdade contratual, mas atentando-se para as tarefas que lhe conferiu o legislador
Constituinte.104
102

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I – (...);
II - propriedade privada;
103
É preciso observar que mesmo no liberalismo, havia a intervenção do Estado em alguma medida. Prova
dessa intervenção estatal foi a edição do Sherman Act, cujo escopo era a correção das distorções criadas pelo
próprio sistema liberal – mas não como uma reação àquele sistema. Conforme lições de Paula A. Forgioni, o
Sherman Act visava, num primeiro momento, tutelar o mercado contra seus efeitos autodestrutíveis, ainda
que parte da doutrina norte-americana discorde daquele posicionamento ao afirmar que foi aquela legislação
editada para atender aos que temiam a nova situação de livre concorrência. (FORGIONI, Paula A. Os
Fundamentos do Antitruste. 3ª ed. São Paulo: RT, 2008, pp.70-71).
104
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Saraiva, 1990, p.
173.
“Atentando-se para estas três tarefas, resultado inequívoco que para a Constituição em vigor a participação
do Estado na atividade econômica não há de ter um caráter coercitivo: o planejamento (para o setor privado)
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A opção pelo referido modelo, dessa forma, não afasta o intervencionismo
estatal, de modo a garantir o correto funcionamento das estruturas de mercado – correto em
relação aos ditames de busca de uma sociedade livre, justa e solidária, fundada na
valorização do trabalho humano, na busca do pleno emprego, tendo como premissa a
liberdade de iniciativa –, tal como ocorreu com a criação do denominado Conselho
Interministerial de Preços - CIP, cuja atribuição era a fixação de preços e sua sistemática
de regulação, em observância à política econômica do Governo Federal. Não se tratava,
naquele caso, de tabelamento de preços, como se viu ocorrer durante o Governo Sarney. O
controle de preço, ao contrário, buscava regulamentar sua evolução de forma coerente com
os custos de produção e distribuição e não uma determinação de valor máximo.105

Intervencionismo da espécie chama a atenção na medida em que também
utilizado, de forma semelhante, nos Estados Unidos da América.
Sobre o assunto, Ferraz Junior106 observa que, em alguns momentos,
direcionado a determinados setores da economia, a atuação estatal substitui as forças de
mercado.

Esta forma de intervenção do Estado sobre o domínio econômico é
conhecida por “State Action Doctrine”, pela qual o Estado suprime a concorrência ao
regular as variáveis que a constituem e fomentam.
Veja-se que a política lançada pelo “CIP” era bastante menos interventiva se
comparada à State Action Doctrine, referendada pela Suprema Corte norte-americana.

Naquela hipótese, há a permissão para que o Estado regulamente de forma
integral determinada atividade, com definição de funcionamento do mercado, definição de
preços e condições para nele ingressar.
é indicativo; o incentivo tem em si mesmo a idéia de estímulo para uma ação autônoma; a fiscalização, a de
acompanhamento, com a verificação da observância das normas cabíveis. Assim, na visão da Constituição, a
empresa, constituída pela livre iniciativa, atua em livre concorrência, estimulada pelo incentivo estatal,
orientada pelo planejamento, sob a fiscalização do Estado para o respeito às leis e normas essenciais ao
interesse público”.
105
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Saraiva, 1990.
106
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Concorrência como Tema Constitucional: política de Estado e de
Governo e o Estado como Agente Normativo e Regulador. In Revista do Ibrac, São Paulo, V.16, nº 1, p. 169186, 2009.

60

Conforme se vê, nem no mais liberal dos países o liberalismo é absoluto; ao
contrário, há intervenção do Estado no domínio econômico, isto com vistas a garantir o
correto funcionamento dos mercados, bem como outros princípios constitucionalmente
garantidos.

Na Europa, há o exemplo de Portugal, país que possui leis cujo escopo é a
regulação de preços.

Naquele país, a regulação pode ocorrer tanto de forma direta, ao estabelecer
a fórmula para o cálculo dos preços de bens e serviços ou pelo simples controle
administrativo de suas variações, quanto de forma indireta, com a tutela sobre empresas
públicas, por exemplo.

A existência de controle de preços naquele país se dá ao argumento do
controle da inflação, especialmente em relação aos bens de maior peso nas despesas das
famílias.

Há, em alguns casos, a necessidade de que as empresas privadas submetam
à administração, de forma prévia, solicitação para o aumento de preços e a sua justificativa.
Não sendo aceita a justificativa, o aumento não é autorizado – ao menos não integralmente,
já que a empresa, ao justificar sua pretensão, deve expor a decomposição do preço como
razão para o aumento.107

Isabel Vaz, ao tratar das condições e limites da intervenção estatal, bem
observa que

Ilusões não devem persistir, contudo, quanto a ingerências do Estado na
atividade econômica, em todos os países, mesmo naqueles classificados como
liberais, a exemplo dos Estados Unidos da América, da Alemanha, da França, da
Inglaterra, do Japão. Em uns, mais, em outros, menos, a intervenção depende da
necessidade e da Política Econômica posta em prática pelos governos. Ela é que
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irá definir o grau, os setores e a intensidade da intervenção ou atuação do Estado
na Economia.108

Tais espécies de regulamentação, em face do direito brasileiro, em princípio,
poderiam conduzir a uma conclusão de sua inconstitucionalidade, em razão de violação ao
princípio da livre iniciativa.

Há mercados, entretanto, que demandam uma maior regulamentação, tais
como, por exemplo, os de óleo e gás e do qual tratar-se-á melhor em capítulo adiante,
quando se analisará as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.

Nesse sentido, André de Laubadère, ao tratar dos regimes de autorização
prévia do direito francês, explicita que o denominado “princípio de liberdade de comércio
e indústria” possui efeito de proteção global, de modo que restrições impostas pelo Estado
não o contradiz.109

Regulamentação da espécie decorre, por exemplo, quando se trata de
mercados estratégicos para o país, sobre os quais não deva haver controle por empresas
estrangeiras – mercado de óleo e gás; aviação civil; comunicações e etc.

Essa espécie de regulação está diretamente relacionada ao cumprimento,
pelo Estado, do papel a ele atribuído pelo constituinte originário, dada a sua importância
estratégica para o próprio desenvolvimento nacional.

Países como os Estados Unidos da América, por exemplo, tratam a questão
energética como questão de segurança nacional, de modo que o mercado de óleo e gás,
naquele país, não é visto como um mercado de commodities, ao contrário do Brasil, onde
sua exploração é aberta a empresas multinacionais – ainda que nos leilões de campos de
petróleo e gás a Petrobrás, necessariamente, deva deter uma participação, em consórcio
com multinacionais, tal como ocorre nos campos de Sapinhoá, em São Sebastião/SP.

108

VAZ, Isabel. Intervenção do Estado no Domínio Econômico: Condições e Limites. In: MARTINS
FILHO, Ives Gandra da Silva; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro (coords). A Intervenção do Estado no
domínio econômico: Condições e Limites. São Paulo: LTr, 2011, p. 46 (45-82).
109
LAUBADÈRE, André. Direito Público Económico. Coimbra: Livraria Almedina, 1985, p. 243.

62

Há, em casos tais – de proibição de exploração de determinadas atividades –
a preocupação com a defesa dos interesses e da própria soberania do País. Admitir, no caso
dos Estados Unidos da América, que empresas estrangeiras controlem a produção e
distribuição de combustível, por exemplo, em caso de guerra, poderia levar a um
desabastecimento sem precedentes, vulnerando a defesa da nação.

O tema, aliás, não é novo, sendo que especialmente as economias em
desenvolvimento, desde 1950, utilizam o argumento da soberania sobre os recursos
naturais como forma de evitar que nações estrangeiras ou companhias multinacionais
possam, em razão do controle de jazidas de petróleo, por exemplo, violar sua soberania
econômica.
Sob este aspecto, conforme bem observa Bercovici110, a Resolução nº 1803,
da Assembleia Geral das Nações Unidas, passou a reconhecer a soberania permanente dos
Estados sobre os recursos naturais.

Como se vê, a intervenção do Estado no domínio econômico possui
múltiplas facetas, sendo que uma delas será especialmente tratada neste estudo, qual seja,
os efeitos da tributação sobre a concorrência, partindo-se da ideia de que a edição de
normas tributárias indutoras é uma das formas pelas quais o Estado intervém no domínio
econômico.

Antes, entretanto, faz-se necessário verificar de maneira mais detalhada
quais são as formas pelas quais se dá a intervenção do estado no domínio econômico.

2. As formas de Intervenção do Estado no Domínio Econômico

O Estado, na forma com que lhe autoriza a Constituição do Brasil, pode
intervir no domínio econômico por diversas maneiras.
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Essa intervenção Estatal, de um modo geral, é dirigida à correção de
distorções que ocorrem no mercado, com a finalidade de preservar a atividade econômica,
considerados os princípios contidos no artigo 170 da Constituição do Brasil.

As formas de intervenção do Estado no Domínio Econômico estão previstas
nos artigos 172, 173 e 174, todos da Constituição do Brasil.111

Aquelas previsões constitucionais têm por objetivo garantir o livre exercício
da atividade econômica, em ambiente de mercado, regulando-o, para evitar distorções
como a concentração econômica, o abuso do poder econômico, a formação de cartéis e
trustes, bem como regendo a própria participação direta do Estado na economia e sua
atuação como agente regulador.

“Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro,
incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei.
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações
civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da
administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de
acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos às do setor privado.
§ 3º - A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.
§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
§ 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a
ordem econômica e financeira e contra a economia popular.
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo
para o setor privado.
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o
qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.
§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.
§ 3º - O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a
proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.
§ 4º - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para
pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas
fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei”.
111
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Autores112 utilizam diferentes classificações acerca da intervenção do
Estado no domínio econômico.

De fato, o estudo da doutrina relacionada à matéria, dada a sua
complexidade, conduz a diferentes formas de classificação, sob diferentes prismas, o
exercício do poder interventivo do Estado no domínio econômico.

Para os fins deste estudo, no entanto, o que importa analisar, independente
da classificação que se adote, são as limitações do exercício desse poder de intervir
outorgado pela Constituição do Brasil ao Estado, posto que tais limitações tem
repercussão, inclusive, na esfera tributária, na medida em que também elas limitam o
próprio poder de tributar.

Diz-se isto porque o poder de tributar não implica somente na instituição e
cobrança de tributos, mas também, dele decorre a legitimidade para conceder isenções,
remissões e anistias, fatores que influem diretamente na capacidade de competir das
empresas – este tópico será melhor abordado no Capítulo IV, quando se tratará, dentre
outros assuntos, sobre a guerra fiscal.
Laubadère, explicitando o duplo sentido da liberdade econômica – limitação
à intervenção do Estado sobre o domínio econômico e limitação da participação do Estado
de forma direta no mercado – enxerga na atuação do Estado no domínio econômico duas
vertentes: direta e indireta. Caracteriza a atuação direta aquela na qual o Estado participa
diretamente do mercado (i) e a atuação indireta se dá pela promulgação de leis, decretos e
outros instrumentos normativos (ii).

Vidigal, por seu turno, classifica a atividade estatal interventiva em (i)
participação do Estado na atividade econômica e (ii) ação do Estado sobre a atividade
econômica.

A participação do Estado na atividade econômica se subdivide em (a)
prestação de serviços públicos, (b) monopólios em setores nos quais a competição se
112
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mostra inadequada e (c) exploração competitiva de atividade econômica; já a ação do
Estado sobre a atividade econômica se subdivide em (a) ação de direção do Estado –
planos, programas, projetos, diretrizes e etc. -, (b) ação interventiva visando a valorização
do trabalho humano e o exercício da propriedade como função social.

Dessa forma, o Estado possui funções de participação, direção e intervenção
econômicas.113

Também Ferraz Junior trata do intervencionismo, distinguindo-o do
dirigismo, na medida em que este último pressupõe a propriedade estatal dos meios de
produção, figurando o Estado como agente centralizador das decisões econômicas, as quais
incluem formação de preços e fixação de objetivos.114

Por fim, Eros Grau, após asseverar que o Estado possui um papel de agente
regulador da economia – o Estado desenvolve atividade econômica no campo dos serviços
públicos – deixando de ser meramente um expectador ou árbitro das competições
econômicas, passa a atuar como agente econômico – cita como exemplo a regulação do
trabalho infantil na indústria algodoeira inglesa; no caso brasileiro, cita o artigo 154 do
Código Sanitário do Estado de São Paulo, pelo qual restava determinada a realocação das
indústrias consideradas prejudiciais – conclui haver evidente conexão entre a tendência à
acumulação de capital e a extensão das funções do Estado.115

Nota-se a atividade interventiva do Estado ao regular o poder econômico
visando à preservação da concorrência com a finalidade de evitar que as atividades
conduzam à própria extinção do mercado.

Classifica as formas de intervenção do Estado em i) intervenção por
absorção ou participação; ii) intervenção por direção; e iii) intervenção por indução.
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Faz, em seguida, uma distinção entre intervenção NO domínio econômico e
SOBRE o domínio econômico.

A razão de ser de tal distinção decorre da distinção entre a intervenção
direta do Estado e a intervenção indireta do Estado.

A intervenção NO domínio econômico se dá por partição ou por absorção,
sendo no primeiro caso a entrada do estado num dado mercado na qualidade de
participante, em condições de igualdade com as empresas privadas, com elas competindo
diretamente; no caso da absorção, trata-se da assunção, pelo Estado, da atividade
econômica, em regime monopolista.

No Brasil, o único monopólio absoluto é relativo à produção,
enriquecimento e comércio de minerais nucleares e seus derivados, por questões de
segurança nacional.

A intervenção SOBRE o domínio econômico, por seu turno, se dá de forma
indireta, é dizer, o Estado não participa diretamente do mercado por intermédio de empresa
estatal ou tampouco assume a atividade em regime de monopólio. Ao contrário, o Estado
assume uma posição de regulação da atividade econômica.

Quando a atuação indireta se dá por direção, o Estado estabelece normas de
comportamento compulsório, de modo que o seu descumprimento importa em sanção.

Já a atuação por indução, a norma não possui um caráter de comando, mas
sim de estímulos e incentivos para os agentes de mercado que adotem a posição pretendida
pelo Estado em relação às atividades de interesse geral, que podem ou não por ele serem
patrocinadas.116
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São, portanto, diversas as formas pelas quais pode o Estado intervir sobre o
domínio econômico – note-se ser desimportante as distinções de intervenção sobre o
domínio econômico e no domínio econômico, até porque a distinção que efetivamente
importa é si se trata de uma ação ou uma partição do Estado –,de modo que a investigação
de cada uma das modalidades é importante pois é premissa para a compreensão das razões
que conduzem muitas vezes estados e municípios a travar guerras fiscais e que resultam em
efeitos deletérios para a concorrência, bem como as formas pelas quais pode o Estado
fomentar a atividade econômica ou corrigir distúrbios na concorrência.
2.1 – Modalidades de intervenção do Estado no domínio econômico

Partindo-se da classificação proposta por Laubadére, há duas modalidades
de intervenção do Estado no domínio econômico: (i) direta, a qual é representada pela
participação direta do Estado no mercado e (ii) indireta, caracterizada pela promulgação de
legislação indutora ou dirigista.

As classificações, no entanto, precisam ser úteis aos fins a que se destinam,
de modo que a classificação adotada neste trabalho não seguirá, de forma fiel, nenhuma
das classificações propostas pelos diversos autores anteriormente citados, posto que será de
maior utilidade uma classificação híbrida entre as proposições de Laubadére e de Vidigal.

São duas as modalidades de intervenção do Estado no domínio econômico:
direta (i) e indireta (ii).

Para uma compreensão adequada daquela divisão, propõe-se que a
intervenção direta seja subdividida, conforme propõe Vidigal em (a) prestação de serviços
públicos, (b) monopólios em setores nos quais a competição se mostra inadequada e (c)
exploração competitiva de atividade econômica por absorção.

Já a intervenção indireta há que ser subdividida em (a) normas indutoras de
comportamentos e (b) normas diretivas.
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Cada uma daquelas modalidades interventivas traz para o Estado a
obrigação de justificação em face dos primados da ordem econômica e, em alguns casos,
da ordem tributária.

Os princípios anteriormente estudados e que informam a denominada
“Constituição Econômica” são de observância mandatória, pena de irremissível
inconstitucionalidade das normas lanças pelo Estado com vistas a intervir no domínio
econômico – ainda que se devam sopesar os princípios em face de cada caso concreto,
sendo uns mais relevantes do que outros em determinada situação.

Do quanto já estudado, não há dúvida de que a Constituição de 1988 faz
clara opção por uma economia de mercado, fundada na propriedade privada e na livre
iniciativa e tendo por objetivo assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça
social.

Permeada

por

esse

conteúdo

cujas

origens

se

encontram

no

neoconstitucionalismo,117 as opções do Estado para intervir no domínio econômico hão de
estar fundadas nas premissas contidas no “caput” do artigo 170 da Carta Constitucional.
“En un primer sentido, “neoconstitucionalismo” es la denominación genérica para un conjunto de
fenómenos institucionales (neoconstitucionalismo-1) que abarca: (1) los procesos de transformación
constitucional que ocurrieron en algunos países a partir del segundo posguerra (Alemania e Italia, en los
años 1944-1949; España y Portugal, en los años 1975- 1978; Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela a
partir de los años ochenta); (2) los productos de tales procesos, representados por la adopción de
constituciones democráticas escritas, rigidas, y garantizadas por la judicial review; (3) los procesos de
constitucionalización de los sistemas jurídicos, que fueron alentados por las transformaciones
constitucionales antes mencionadas. En un segundo sentido, “neoconstitucionalismo” funciona en cambio
de sinónimo de constitucionalismo contemporáneo (neoconstitucionalismo-2). Se trata aquí de la
denominación genérica para un conjunto de fenómenos culturales que abarca las teorías del estado
constitucional de derecho (estado democrático constitucional, democracia constitucional) elaboradas en la
cultura jurídica occidental, americana y europea, en la segunda mitad del siglo XX y, más precisamente, a
partir de los años setenta. Estas teorías se caracterizan a menudo como discursos complejos, que incluyen
ingredientes diferentes y hasta heterogéneos, cuales, por ejemplo: una ideología del estado constitucional,
una doctrina de la interpretación y argumentación constitucional, una teoría explicatíva o descriptiva del
estado constitucional (de las normas, las fuentes, la interpretación, la aplicación en un dicho estado),
consideraciones sobre el estatuto y la función de la filosofía y de la teoría del derecho, consideraciones
metodológicas sobre la ciencia jurídica, etc.. En un tercer sentido, en fin, el término
“neoconstitucionalismo” funciona de denominación específica para una corriente determinada, o bien para
un grupo determinado de teorías, al interior de las teorías del constitucionalismo contemporaneo
(neoconstitucionalismo-3). En esta última acepción, heterógenea frente a la primera y claramente más
estricta de la segunda, el neoconstitucionalismo coincide con las llamadas teorías principialistas, también
denominadas constitucionalismo ético, argumentativo, no-positivista, postpositivista o incluso iusnaturalista,
que se oponen al constitucionalismo garantista, positivista o normativo. En el panorama del
constitucionalismo contemporáneo, el constitucionalismo principialista representa una posición mayoritaria,
que incluye las teorías, a veces muy diferentes entre sí, de pensadores como Ronald Dworkin, Robert Alexy,
Gustavo Zagrebelsky, Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero, José Juan Moreso y Josep Aguiló. El
117
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Não basta, portanto, ao Estado, alegar que em relação a um determinado
mercado passará a atuar por absorção do mesmo, em regime de monopólio, dado o
relevante interesse social ou por questões de segurança nacional. É preciso, antes,
demonstrá-lo, sob pena de violação ao primado do direito de propriedade.

Exemplo de nacionalização que conduz a uma perda de credibilidade vem
ocorrendo com frequência, especialmente, na América do Sul.

Países como Venezuela e Bolívia decidiram nacionalizar o mercado de óleo
e gás, tanto exploração quanto o refino – ainda que o petróleo pesado extraído pela
Venezuela seja quase que integralmente refinado nos Estados Unidos da América –, bem
como sua distribuição.

Aqueles passos foram seguidos pela Argentina mais recentemente, o que
implicou em dúvidas ainda maiores dos investidores estrangeiros em relação à
credibilidade daquele país, causando graves consequências a uma economia já tão
fragilizada.

Nessa mediação e para que não haja dúvida quanto à legitimidade do ato de
Estado, deve haver motivação e justificação, também em razão dos princípios de boa-fé e
razoabilidade a que está submetida à administração pública, bem como a segurança
jurídica e respeito aos contratos.

O Estado, longe de possuir carta branca para, com meras alegações,
absorver para si determinada atividade econômica, por exemplo, precisa justificar sua
iniciativa, demonstrando as razões que o levam a tomar atitude da espécie.

O exemplo da Argentina relacionado à indústria petrolífera, com a
nacionalização de plantas industriais de multinacionais, as quais se encontravam
amparadas por contratos firmados havia muitos anos e se viram desapossadas de bens que
lhe pertencem que houvesse o direito ao contraditório, ampla defesa ou sequer a
constitucionalismo garantista es, en cambio, minoritario; su representante más destacado es Luigi
Ferrajoli”. (CHIASSONI, Pierluigi. Neoconstitucionalismo, positivismo jurídico y modernidade. Seminário
Internacional de Teoria e Filosofia do Direito, Procuradoria Geral do Estado, Centro de Estudos Jurídicos.
Rio de Janeiro, 22 setembro 2011).
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possibilidade de renegociação dos contratos de exploração das jazidas, evidencia a
necessidade de justificação dos atos pela administração pública bem como implica no
pagamento de justa indenização.

Hipóteses como aquelas, de desrespeito aos ditames constitucionais e aos
contratos firmados, levam os países a crises gravíssimas e, ao contrário de defender os
interesses nacionais, implica em desinvestimentos e, em consequência, desemprego.
Como se vê, a intervenção estatal, a par de ser necessária – ainda que para
alguns, conforme se estudará mais adiante, se afirme a crise ou mesmo a falência do
sistema dual – deve se dar de forma comedida e fundada nos interesses e na busca dos
objetivos constitucionalmente consagrados da busca de uma sociedade justa, livre e
solidária.

Estudar os limites e as condições para a intervenção do Estado no domínio
econômico é, portanto, fundamental.
2.1.1 – A intervenção direta: Os monopólios, a participação por absorção e os serviços
públicos

As intervenções diretas podem se dar por absorção, pela prestação de
serviços públicos e em regime de monopólio – este último, para alguns autores118 é o
caracterizaria a participação por absorção.

Para os fins da classificação proposta neste trabalho, entretanto, falar-se-á
em monopólio estatal quando o estado assume integralmente a participação em um
determinado mercado e em participação por absorção quando o Estado participar, em
regime de concorrência, de determinado mercado.

Feitos estes esclarecimentos, a participação direta pressupõe atividade
econômica exercida diretamente pelo Estado, o que justifica seu tratamento num único
tópico dos tipos antes referidos.
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Nos casos de intervenção por absorção, o Estado concorre com empresas
privadas num determinado mercado, de modo que não pode haver em seu favor quaisquer
vantagens competitivas, sob pena de criar distorção que poderá levar à própria destruição
daquele mercado.

A intervenção estatal nesta modalidade visa criar ou ampliar o ambiente de
competição das empresas privadas que dele participam.

Não há dúvida alguma que as empresas estatais exercem, sempre, forte
influência no mercado.

Exemplo recente dessa forte influência está relacionado ao mercado
bancário, quando o Estado, por meio dos bancos públicos – Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal – forçou a baixa da taxa de juros cobrada de correntistas tomadores de
empréstimos.

A agressividade do Estado demonstrou sua influência num dos setores mais
regulados e sensíveis da economia, obrigando aos bancos privados que reduzissem suas
taxas de juros sob pena de perder parte de sua clientela para os bancos públicos.

Veja-se que o Estado poderia ter optado por outras formas de intervenção
visando baixar as taxas de juros dos empréstimos.

Um modelo utilizado por governos anteriores e atendendo aos ditames
constitucionais, influenciou a concorrência entre os bancos privados, com bruscas reduções
de taxas de juros para pequenas empresas e empresas de médio porte por meio da
Resolução nº 1.308 do Banco Central. Aquela Resolução previa que quanto maior fosse o
valor emprestado pelos bancos comerciais às pequenas e médias empresas, menor seria o
encaixe compulsório, o que significa dizer que os bancos teriam uma quantidade maior de
dinheiro para aplicar onde melhor lhes aprouvesse. E para que isso fosse possível, havia
uma disputa entre os bancos para emprestar dinheiro para empresas de pequeno e médio
porte, fazendo com que a taxa de juros para empréstimos caísse vertiginosamente.
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Como se vê, o Estado possui instrumentos muito poderosos para intervir no
domínio econômico, razão pela qual a escolha da forma pela qual irá fazê-lo é de suma
importância.

A adequação do meio pelo qual se dá a intervenção é, pois, assunto de suma
importância.

No caso recente, com a finalidade de forçar uma queda dos juros bancários,
talvez a escolha do Estado tenha sido infeliz, mas demonstra a força das empresas públicas
no mercado, de modo que sua influência deve ser limitada para não prejudicar a
concorrência e a livre iniciativa – esta, aqui entendida, como liberdade de contratar e
estabelecer preços.

Em casos como aquele, houve, do ponto de vista do direito constitucional ainda que se afirme que os bancos privados tinham espaço para reduzir as taxas de juros –
violação ao princípio da livre concorrência na medida em que o Estado impôs ao mercado
um novo patamar de taxa de juros – não se pretende aqui debater a política econômica por
trás do fato, posto não ser objeto do estudo.

Demostra-se, assim, que o Estado, quando participa de determinado
mercado, não pode, simplesmente, alterar as regras estabelecidas, sob pena de criar
distorções que podem conduzir a uma crise.

Nos casos de intervenção pela criação de monopólios, o Estado absorve para
si o exercício de determinada atividade econômica, quer por razões estratégicas, quer
porque o mercado referido não comporta concorrência, dado a sua especificidade, quer
porque não interessa à iniciativa privada a exploração daquela atividade.

Outra possibilidade é a de que, havendo um monopólio natural, há o risco de
que o monopolista venha a aumentar, de forma arbitrária os seus lucros, de modo que o
estado intervém e absorve aquela atividade. A segunda possibilidade é a regulação dos
preços pelo Estado, deixando o exercício da atividade para o particular. Uma última opção
é o subsídio governamental àquela atividade, que poderia não ser rentável para a
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exploração de agentes privados, mas que com o subsídio garante a quem a explora o
incentivo necessário para tanto.119

Por fim, no que se refere à prestação de serviços públicos, é importante
mencionar que o estado pode, mediante concessão, permissão ou autorização admitir a
presença da iniciativa privada. Tais são os casos, por exemplo, da telefonia – operadoras de
celular e de telefones fixos –, saúde – hospitais –, educação – ensino fundamental, médio e
universitário -, dentre outros. Em todos os casos pode o Estado participar o mercado por
absorção de parcela do mesmo, em regime de concorrência com os agentes de mercado,
por exemplo.
2.1.2 – A intervenção indireta: direção
Grau120 afirma ser uma norma típica de intervenção por direção o
tabelamento de preços, sendo as normas de intervenção por indução as normas dispositivas
em face das quais tem o agente de mercado a opção de seguir por mais de um caminho sem
que, caso haja de forma contrária àquela pretendida pela norma, sua ação seja classificada
como um ilícito.

As normas de direção, dessa forma, são sempre normas que visam proibir
ou obrigar uma determinada conduta.

A intervenção pressupõe uma atuação em área de outrem, isto é, o Estado
atuando em área reservada ao setor privado, quando se trata de intervenção sobre o
domínio econômico.

Desse modo, quando se trata de intervenção por direção, está-se tratando de
uma pressão exercida pelo Estado, sobre a economia e cujas normas de comportamento
estabelecidas são de observância compulsória.
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2.1.3 – A intervenção por indução

A intervenção por indução, por seu turno, se refere à utilização, pelo Estado,
dos instrumentos de que dispõe – normas tributárias indutoras, por exemplo – cuja
observância pelos agentes econômicos é facultativa, exceto nos casos das empresas
públicas, a teor do quanto dispõe o artigo 174, caput, da Constituição do Brasil, já que a
par de ser indicativo à iniciativa privada, é determinante para o setor público.

Em capítulo próprio a questão das normas tributárias indutoras será melhor
estuda.

Importa aqui somente salientar que as normas indutoras são sempre normas
dispositivas, em relação às quais tem os agentes econômicos a alternativa de segui-la ou
ignorá-la. Seguindo-a, terão em seu favor as benesses que lhe são conferidas em razão de
sua adesão; se não segui-la, não sofrerá qualquer espécie de sanção.
Neste aspecto interessante notar que Grau,121 ao tratar da questão, salienta
serem as referidas normas, usualmente, são tão benéficas aos que a elas aderem, criando
condições tão favoráveis aos agentes econômicos que os que a ela não aderem se veem em
evidente desvantagem competitiva.

Desse modo, a norma indutora pode ter tanto um caráter positivo, quanto
um caráter negativo, na medida em que a norma indutora nem sempre tratará de uma
redução de tributos, por exemplo, mas poderá especificar que o seu não atendimento
implicará em tributação mais elevada.
Ao contrário do quanto lecionado por Greco, Schoueri122 demonstra que o
quanto contido no “caput” do artigo 174 não limita o legislador ordinário a somente editar
normas incentivadoras, de caráter positivo. O só fato de não haver, no artigo 174 da
Constituição do Brasil, o vocábulo “desincentivo”, não pode, a priori, afastar tal
modalidade de indução.
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Importante salientar, neste passo, que a tributação gravosa com finalidade
indutora, visando ao desincentivo de determinada atividade, por razões ambientais, por
exemplo, se tornará eventualmente confiscatória na hipótese em que o contribuinte
invariavelmente venha a praticar a atividade suficiente e necessária para fazer nascer a
obrigação tributária.

O exame de ambos os vieses das normas tributárias indutoras (positivo e
negativo, ou estímulos e desestímulos) é, dessa forma, bastante importante para um estudo
cuja finalidade é a de verificar as condições e os limites para a intervenção do Estado no
domínio econômico.
3. Os princípios da ordem econômica

O artigo 170 da Constituição do Brasil elenca os princípios da ordem
econômica.

Todos aqueles princípios norteadores da ordem econômica são de
observância mandatória para quaisquer intervenções estatais no domínio econômico.

Seu elenco, ainda que extenso, demanda breve análise, na medida em que os
estímulos e desestímulos estatais lhe devam obediência.

3.1 A livre iniciativa

A livre iniciativa é princípio basilar de uma economia de mercado, de modo
que os agentes econômicos possam, de forma livre e desimpedida, ingressar no mercado e
dele participar, sem que haja quaisquer restrições estatais ao exercício da atividade
econômica lícita.123

Nesse sentido são as lições de Miguel Reale, para quem a livre iniciativa é “(...) a projeção da liberdade
individual no plano da produção, circulação e distribuição de riquezas, assegurando não apenas a livre
escolha das profissões e das atividades econômicas, mas também a autônoma eleição dos processos ou meios
julgados mais adequados à consecução dos fins visados”. (REALE, Miguel. Aplicações da Constituição de
1988. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p.14).
123
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A afirmativa anterior comporta mitigações na medida em que a livre
iniciativa não pressupõe liberdade absoluta para pratica de atos no mercado e é nesse
sentido que deve ser compreendida.
André de Laubadère,124 sobre o assunto, da perspectiva do direito
econômico público francês, esclarece que o princípio fundamental em questão, na medida
em que a lei francesa cria cada vez maiores restrições à liberdade de comércio e indústria,
evidencia a caracterização de um Estado permeado tanto pelo liberalismo quanto pelo
intervencionismo.

O princípio, no entanto, não tem caráter tão limitado, de esgotamento na
liberdade ou na iniciativa econômica.

A livre iniciativa pressupõe, por si só, que o agente de mercado não deva
conduzir suas decisões, por exemplo, pelas incidências tributarias, ou seja, não deve
praticar uma determinada atividade ou deixar de praticá-la, exclusivamente, por razões de
cunho fiscal. Atitude da espécie conduziria à conclusão de que a livre iniciativa está
tolhida pela tributação, de modo que o agente econômico toma suas decisões baseado em
incidências tributárias.

Por outro lado, não é razoável supor que o Estado, em seu papel de
estimular ou de desestimular comportamentos, não possa elevar ou reduzir alíquotas de
tributos em razão da atividade praticada pelo agente, de modo a coibir ou induzir
comportamentos. O Estado deve cuidar para que, ao editar leis que tenham por escopo
regular a atividade econômica, quer visando estímulos ou desestímulos, quer criando
normas para a proteção do mercado, tais como aquelas que se destinam a evitar os
monopólios ou o abuso do poder econômico, não ultrapasse os limites que lhe são
impostos pela Constituição do Brasil, dentre os quais o da livre iniciativa.
Faz-se remissão ao princípio do “poluidor pagador”, o qual deve pagar
multa ou taxa pelo exercício de atividade danosa ou potencialmente danosa ao meioambiente. A edição de norma da espécie não visa tolher a livre iniciativa dos agentes
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econômicos, mas sim, evitar que danos venham a ser causados ao meio ambiente, de modo
que para o exercício de atividade potencialmente danosa, cabe ao Estado o papel de
fiscalizar o seu exercício e regular a atividade de modo a mitigar o potencial danoso de
determinada exploração.
Eros Grau125 assevera ser apenas uma das facetas da livre iniciativa aquela
tratada como “liberdade de iniciativa econômica”, sendo certo que aquele que a exerce
deve se submeter ao pagamento de taxas e impostos exigíveis sobre dada atividade
econômica.
Enxerga Grau126 na livre iniciativa a liberdade de comércio e indústria –
faculdade de exploração da atividade econômica não sujeita a restrições estatais que não
aquelas decorrentes de lei – e liberdade de concorrência – conquista de clientela sem a
prática de concorrência desleal ou atuações pelas quais seria ela tolhida, bem como a
neutralidade do Estado diante da concorrência.127

No que se refere à neutralidade do Estado diante da concorrência, é preciso
observar que esta está diretamente ligada ao fato de que o Estado não pode deter
privilégios em face dos agentes de mercado, de modo a não criar um desequilíbrio na
concorrência, o que não significa que o Estado não possa participar, com empresa própria,
de determinado mercado.

Como se vê até este ponto, a Constituição do Brasil, já muito distanciada do
denominado neoliberalismo, não trata a livre iniciativa como um princípio absoluto.

Assim como ocorreu na Constituição Federal de 1969, na qual havia um
capítulo dedicado à Ordem Econômica e Social, com destaque à valorização do trabalho
humano, na Constituição de 1988 o mesmo se repete.
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Modesto Carvalhosa já advertia que questões ligadas à participação dos
trabalhadores nos lucros das empresas, repressão ao abuso do poder econômico e
valorização do trabalho como condição da dignidade humana, foram inseridas como
princípios constitucionais,128 reformulando o princípio da livre iniciativa, ao qual atribui o
“status” de “fundamento mestre da Ordem Econômica”.

Sendo a livre iniciativa um fundamento da própria ordem econômica, dados
os objetivos traçados pelo legislador Constituinte Originário em buscar a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária, o Estado passa a ter papel direcionador na busca de
ditos objetivos, induzindo ou desestimulando comportamentos, evidenciando que a livre
iniciativa não pressupõe uma ausência estatal como ocorria no denominado “liberalismo”.
No entanto – e isto é preciso vincar – a livre iniciativa não pode ser tolhida
sob a justificativa de busca da justiça social; mas também não é absoluta, a ponto de
justificar o exercício de atividades ilícitas, de modo que esta liberdade deve conviver
harmonicamente com os demais interesses tutelados pelo ordenamento jurídico.

A livre iniciativa de que trata a Constituição do Brasil, está ligada à
iniciativa econômica privada, em contraponto à iniciativa pública, quando não há que se
falar em liberdade estatal.129
Autores como Carnelutti130 entendem que se é livre o cidadão em sua
iniciativa, também o é o Estado, na medida em que o terreno de liberdade é oferecido a
ambos, seja ao ente privado, seja ao ente público, de modo que se o Estado concede
liberdade ao particular, não implica que sua liberdade – do Estado – tenha restado tolhida
ou tenha sido renunciada em razão daquela concessão.

Para Laubadère, o princípio deve ser analisado por dois diferentes prismas,
isto é (i) como limitação dos poderes do Estado para intervir nas atividades dos particulares

CARVALHOSA, Modesto. Direito Econômico – Obras Completas. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2013, p. 643
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e (ii) como limitação a que o próprio Estado possa se dedicar a determinadas atividades
econômicas.

A Constituição do Brasil, ao prever a liberdade de iniciativa, em um
contexto de realização da justiça social, tem a liberdade para fazê-lo dentro das limitações
estabelecidas pelo Estado, na medida em que se tal liberdade vier a ser exercida somente
visando o lucro e realização pessoal do empresário, será ela ilegítima.131

Uma vez ser pressuposto constitucional a realização da justiça social,
conforme lições de José Afonso da Silva, cumpre ao Estado regular a liberdade de
indústria e comércio, impondo, para o exercício de determinadas atividades, a necessidade
de prévia autorização, ou mesmo regulando a liberdade de contratar – já foi dito
anteriormente que há casos nos quais o próprio Estado estabelece as cláusulas de contratos,
como, por exemplo, nos contratos de planos de saúde –, nos casos de relações de trabalho,
além de fixação de preços.132

3.2 A livre concorrência

O princípio da livre concorrência está diretamente relacionado à liberdade
de iniciativa, sendo dela uma manifestação.133
Visando seja ela – livre concorrência – garantida, a Constituição do Brasil
determina que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos
mercados, à eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.

A livre concorrência não possui um fim em si mesmo, mas sim, como
princípio da ordem econômica, visa garantir, por exemplo, que o preço dos produtos,
sempre que haja concorrência num determinado mercado, decorra do livre jogo de forças e
131
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justo equilíbrio entre oferta e demanda e não de abuso de poder econômico por uma
empresa ou grupo de empresas, combinação de preços, por exemplo.
Anota Grau, ao analisar o princípio em comento, que a concorrência livre –
distinta da liberdade de concorrência – somente pode ocorrer num mercado no qual
inexista poder econômico.134

Ocorre que o princípio da livre concorrência está diretamente atrelado à
existência do poder econômico, na medida em que esse último é elemento da realidade, o
qual foi constitucionalizado a teor do que dispõe o artigo 173, §4º, da Constituição do
Brasil.

Prossegue Grau, observando que a sua existência supõe desigualdade ao
final da competição, mas havendo igualdade em relação às normas que conformam e
limitam essa concorrência.135

A igualdade na competição, tal como ocorre em matéria tributária, não
pressupõe identidade entre os agentes de mercado, mas somente a adoção de critério de
discrimen para que seja possível conferir tratamento distinto entre competidores do mesmo
ramo de atividade.

Toma-se como exemplo de critério de discrimen fatores relacionados a
desigualdades regionais, na medida em que admitido tal critério diferenciador pela
Constituição do Brasil. Nessa hipótese, uma indústria pode ser estimulada a se instalar em
local mais distante dos grandes centros, o que encarece o transporte da matéria prima até a
planta industrial e, posteriormente, o frete do produto destinado à venda tanto no mercado
interno quanto no mercado externo, em razão de benefícios que lhe sejam concedidos – por
exemplo, estímulos fiscais.

Saliente-se ainda, com Ferraz Junior, que a livre concorrência de que trata a
Constituição Federal é aquela cujo elemento comportamental é a competitividade,
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afastando-se da ideia de estrutura atomística e fluida, admitindo-se gradação tanto de
pluralidade quanto de fluidez.136

Ferraz Junior ponta três diferentes significados à livre concorrência: i)
configura-se em tutela do consumidor, pois a competitividade induz a distribuição de
recursos a preços mais baixos;137 ii) do ângulo da política, configura-se em garantia de
iguais oportunidades aos diversos agentes de mercado; e iii) do ângulo social deve gerar o
que denomina “extratos intermediários” visando buscar a existência de um equilíbrio entre
agentes econômicos de pequeno e grande portes.
Nélida Cristina dos Santos, em sua tese de doutorado,138 com fundamento
em lições de Miguel Reale, faz a distinção entre livre iniciativa e livre concorrência em
razão de sua materialidade, de modo que a livre concorrência está relacionada a uma
liberdade de estabelecimento de preços sem a intervenção de uma autoridade, enquanto a
livre iniciativa se relaciona com a liberdade individual no plano de atuação.

Destaque-se, ainda, a análise de Paulo L. Casagrande, para quem, partindo
da premissa de que uma economia de mercado, com decisões descentralizadas tomadas
pelos agentes econômicos, é a melhor forma de organização da economia, conclui que ela
somente pode funcionar se houver rivalidade, a qual, por seu turno, somente pode existir
caso o Estado não imponha regras restritivas à competição ou quando os agentes
econômicos não façam, entre si, acordos restritivos, como cartéis.139

Dessa forma, o princípio da livre concorrência garante a imposição de
limites para intervenção do Estado na ordem econômica por um lado, bem como uma
diretriz para prestações positivas por outro.
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As considerações de Casagrande são especialmente pertinentes em face das
disposições contidas na Súmula 646 do Supremo Tribunal Federal, quando então restou
decidido que norma municipal que impeça instalação de estabelecimentos comercias do
mesmo ramo em determinada área é inconstitucional, por afrontar o princípio da livre
concorrência.

Em casos tais, é preciso salientar que mesmo possuindo o município
discricionariedade para elaboração de seu plano diretor, nele não podem conter normas da
espécie. Nada impede que o município determine que em determinada área não poderão ser
instaladas empresas do ramo alimentício; por outro lado, uma vez que seja permitido, não
pode haver impedimento de que mais de uma empresa se instale naquela localização.

Importante salientar, por fim, que a livre concorrência não pode implicar em
desrespeito a outro princípio da ordem econômica, qual seja, o direito de propriedade, mas
este pode ser mitigado em razão de sua função social.

3.3 A propriedade privada e sua função social

Sob este aspecto é importante mencionar que a garantia do direito de
propriedade de que tratam os artigos 5º, inciso XXII e artigo 170, inciso II, ambos da
Constituição do Brasil, são diversas: no primeiro caso, trata-se de garantia da propriedade
individual, pela qual basta que o bem não seja utilizado de forma indevida, ou seja, que
não afronte direitos alheios, sendo a intervenção do Estado, naquela seara, apenas pontual
– limites de construção, confrontações, destinação do imóvel – impondo, quando
necessário a progressividade do IPTU; no segundo caso, entretanto, a propriedade é a de
bens de produção, constituindo-se em fundamento do próprio sistema capitalista de
produção.

Conforme observa Casagrande, é em decorrência dessa segunda espécie de
propriedade que há decisões descentralizadas.140

140

CASAGRANDE, Paulo L. Regulação Pró-Concorrencial de Acesso a Ativos de Infraestrutura: regime
Jurídico. In SCHAPIRO, Mario Gomes (coord). Direito Econômico Regulatório. São Paulo: Saraiva, 2010,
pp. 127-128.
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A conclusão se evidencia na medida em que cada empresa se torna um
centro decisório. Por outro lado, caso não houvesse garantia dessa espécie de propriedade,
o centro decisório seria o Estado, dando azo a uma economia planifica.

Assim, a função social da propriedade dos bens de produção deve estar
voltada para o benefício da coletividade e não exclusivamente para o benefício individual
que quem a detém – ainda que deva ser para seu benefício.

3.4 Princípio da soberania nacional, como princípio da ordem econômica

O conteúdo do artigo 70, inciso I, da Constituição do Brasil está diretamente
vinculado ao que Eros Grau141 denomina soberania econômica do país, na medida em que
a soberania política já foi objeto de tratamento no artigo 1º da Carta Magna.

A soberania econômica está voltada diretamente à independência da
economia do país em relação às sociedades desenvolvidas142.

Também José Afonso da Silva reconhece que o teor da soberania nacional
de que trata o artigo 170, inciso I, da Constituição do Brasil é a soberania nacional
econômica, conforme sua denominação143.

Dessa forma, o Legislador Constituinte Originário pretendeu garantir que as
empresas privadas, de capital nacional, tivessem condições para se desenvolver,
centralizando o excedente da produção, do mercado, desenvolvendo, a partir do domínio
de tecnologia, capacidade para competir no mercado externo, de modo que não mais
permanecesse o país sendo mero consumidor de tecnologia externa.

141

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012,
p. 226
142
Idem ibidem, p. 226.
143
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p.
724
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3.5 A defesa do consumidor

Aponta Grau três aspectos essenciais relacionados à defesa do consumidor a
serem observados: (i) sua institucionalização promove a atomização dos interesses do
trabalho; (ii) consumidor é aquele que se encontre em posição de debilidade em relação ao
produtor do bem, apartando o consumo da fruição; e (iii) a proteção da defesa do
consumidor não é mera expressão da ordem pública, de modo que deve ocorrer com a
tomada de medidas de ordem interventiva.

Exemplos como os casos de concentração de empresas em razão da prática
de preços predatórios - se num primeiro momento os preços podem ser vantajosos, já que
inferior àqueles usualmente praticados, no momento seguinte pode ocorrer um abrupto
aumento, acima do preço de mercado, em razão da ausência de competidores – podem ser
utilizados para demonstrar que a manutenção da livre concorrência serve, também, à
finalidade de defesa do consumidor.

Outros tantos exemplos, como a exigência de taxas de fiscalização e que
impactam ou podem vir a causar impactos na concorrência, também é medida interventiva
que pode ter por fundamento a proteção do consumidor.

3.6 Defesa do meio ambiente

A defesa do meio ambiente é garantia constitucional que tem como escopo e
consequência assegurar a todos uma existência digna, sendo ainda uma garantia atrelada ao
desenvolvimento e ao pleno emprego.

A exploração predatória do meio ambiente não só pode resultar na escassez
de alimentos e matérias-primas, mas também viola as disposições contidas no artigo 225 da
Constituição Federal, pelo qual, o meio ambiente é declarado bem de uso comum do povo,
com a garantia de que seja ecologicamente equilibrado, posto que considerado essencial
para uma vida sadia.
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3.7 Redução das desigualdades regionais

Este princípio, conforme bem observa Grau, está diretamente ligado à
“expansão das oportunidades de emprego produtivo”, ou pleno emprego.

É ele princípio informador da função social da empresa, posto que decorre
do exercício da função social da empresa o pleno emprego, bem como impede que o
Estado adote políticas recessivas.

3.8 Tratamento favorecido a micro e pequenas empresas

Este princípio está diretamente ligado aos demais princípios da ordem
econômica anteriormente mencionados, na medida em que a micro e pequena empresa,
além de ser geradora de empregos, contribuindo, assim com sua função social, é necessária
para a garantia da livre concorrência e livre iniciativa, de modo que tenha condições de
ingressar no mercado e nele permanecer.
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CAPITULO III - PODER DE TRIBUTAR E PODER DE REGULAR COMO
FORMAS DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

1. Introdução

A delimitação do Poder de Tributar de cada uma das pessoas políticas
encontra-se estabelecida, de forma rigorosa, pela Constituição Federal.

O Legislador Constituinte Originário, em razão da autonomia financeira que
conferiu às pessoas políticas – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – lhes
outorgou o poder para instituir e cobrar tributos, de modo a garantir recursos financeiros
para fazer frente às suas despesas.

A Constituição Federal repartiu entre as pessoas políticas, não apenas os
tributos a serem instituídos com a finalidade de lhes garantir autonomia financeira, mas
também lhes outorgou competências legislativa e administrativa.
Evidencia-se que sem a competência legislativa – autonomia política –, não
poderiam os Estados, Municípios e o Distrito Federal, legislar sobre matéria alguma,
inclusive tributária, bem como, sem autonomia administrativa, não poderiam decidir sobre
a necessidade do exercício de seu poder de tributar, dado que o exercício da tributação,
conforme adiante restará explicitado, decorre também de uma decisão política.

É que no Brasil, assim como ocorre nos demais estados federais, a partilha
de competências, no que se refere aos encargos, é extremamente complexa.

O que buscou o legislador constituinte originário foi dividir os encargos de
acordo com o ente da federação que possua maior capacidade para fazê-lo, isto é, da forma
mais eficiente e que melhor atendesse ao interesse público.

O artigo 21 da Constituição do Brasil atribui competências exclusivas à
União e o artigo 23, competências concorrentes à União, Estados, Distrito Federal e
Municípios – há outras atribuições de competências, como, por exemplo, relacionada ao
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transporte coletivo – artigo 30, inciso V – e exploração de serviços de gás canalizado pelos
Estados – artigo 25, §2º.

Com isto resta demonstrado que a atribuição de competências busca evitar
que, por exemplo, a União venha a se imiscuir em assuntos eminentemente locais, sobre os
quais não possua o conhecimento necessário, de modo que o gasto do dinheiro público seja
empregado nas atividades e obras que melhor atendem a uma determinada comunidade,
alcançando-se, por conseguinte, uma maior eficiência do Estado.144

Para tanto, especialmente em um país continental como o Brasil, faz-se de
suma importância a outorga de competências, bem como garantir que as pessoas políticas
possuam fontes para custear tais atividades que lhes foram atribuídas pelo legislador
constituinte.

Entretanto, o foco para o exercício do poder de tributar não pode encontrar
amparo, exclusivamente, nas necessidades de que o ente federado obtenha os recursos
necessários para fazer frente aos gastos em que incorre. O exercício do poder de tributar
deve observar os princípios e limitações constitucionais à instituição e cobrança de
tributos, tais como a capacidade contributiva, o não-confisco, a anterioridade, a legalidade,
a irretroatividade e a isonomia.

Adicione-se que questões relacionadas à concorrência devem também ser
levadas em consideração quando do exercício do poder de tributar pela União, Estados e
Municípios – inclusive o Distrito Federal. Isto porque a concessão de incentivos fiscais,
por exemplo, pode conduzir a um desequilíbrio na concorrência, de modo que os princípios
da livre concorrência, da livre iniciativa, valorização da micro e pequena empresa e do
trabalho humano devem compor o rol de balizas para a instituição e cobrança de tributos.

É importante investigar se em face dos limites traçados pela Constituição do
Brasil estão a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal limitados no exercício
de seu poder de tributar pelos princípios contidos na “Constituição Econômica”.
144

CARVALHO, José Augusto Moreira de. Federalismo e Descentralização: Características do federalismo
Fiscal Brasileiro e seus Problemas. In CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos
Eduardo Faraco (Orgs). Federalismo Fiscal – Questões Contemporâneas. Florianópolis: Conceitual Editora,
2010, p.59.
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Adianta-se que existência de outorga de competências pela Constituição do
Brasil aos entes federativos não pode ser vista como um direito absoluto para a concessão
de incentivos fiscais ou outras benesses de cunho fiscal ou financeiro, posto que sua
concessão de forma indiscriminada pode desencadear uma guerra fiscal, com severos
efeitos sobre a concorrência, conforme será melhor estudado no último capítulos,
tampouco é uma carta branca para que tributem os contribuintes da forma que melhor lhes
aprouver.

O federalismo fiscal considerado como uma forma de análise da
organização do Estado implica na verificação da autonomia dos entes federativos,
incumbências e forma de financiamento,145 de modo que questões vinculadas à distribuição
de recursos – transferências de recursos, por exemplo, da parcela do imposto sobre a Renda
– e do gasto público são essenciais quando se trata, por exemplo, de concessão de
incentivos fiscais.
A função alocativa146 pressupõe vinculação entre os valores arrecadados
junto aos contribuintes de uma determinada região à satisfação das necessidades públicas
pelo governo local, mediante a prestação de serviços públicos,147 sendo certo que não pode
o governo local abrir mão de receita com a finalidade de estimular a atividade econômica
sem que possua as receitas necessárias para fazer frente aos seus gastos, transferindo o
ônus à União Federal, por exemplo.

Adicione-se que além da função alocativa, Stiglitz trata de outras
características que um sistema tributário eficiente deve ter, tais como eficiência econômica,
simplicidade administrativa, flexibilidade, responsabilidade política e equidade.148
145

CONTI, José Maurício. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001,
p. 24-25.
146
Sobre a função alocativa dos tributos, Schoueri leciona que “(...) quando se tem em conta que a própria
incidência do tributo não é neutra sobre a economia, pois acaba por ter reflexos n forma como a totalidade
dos recursos é dividida para utilização no setor público e no setor privado. Reflexo da função alocativa, temse a indução de comportamentos. Afinal, a tributação se vincula a comportamentos humanos e a incidência
tributária passa a ser um fator a ser considerado na própria decisão do agente econômico”. (SCHOUERI, Luís
Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 33).
147
CARVALHO, José Augusto Moreira de. Federalismo e Descentralização: Características do federalismo
Fiscal Brasileiro e seus Problemas. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos
Eduardo Faraco (Orgs). Federalismo Fiscal – Questões Contemporâneas. Florianópolis: Conceitual Editora,
2010, p. 60-61.
148
STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3ª ed. New York; London: W.W. Norton, 1999, p.
457-458. “1 - Economic efficiency: the tax sistem should not interfere with the eficiente allocation of
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A eficiência econômica do sistema, na ausência das distorções
características do mercado, importa em que a economia automaticamente faça a alocação
dos recursos de forma eficiente.149 A incidência do tributo, no entanto, altera os preços
relativos, de modo que há aí o que parte da doutrina denomina “falha de sinalização”150 em
relação ao preço, alterando-se a alocação de recursos.

Stiglitz, prosseguindo naquela mesma linha de raciocínio, bem observa ser
corrente a preocupação relacionada ao fato de que o sistema tributário desencoraja a
poupança e o trabalho, distorcendo decisões relacionadas ao consumo e produção, citando
como exemplo o imposto incidente sobre o numero de janelas de uma residência, cujo
efeito, no século XVII, foi o de que casas passaram a ser construídas sem janelas.151

Ao tratar sobre o tema, Schoueri ressalta que a busca por um tributo que não
exerça influência sobre a concorrência é utópico, havendo poucos exemplos de tributos da
espécie, como o caso do imposto per capta.152

De outra forma, qualquer que seja a tributação, ela exercerá algum grau de
influência nas decisões dos agentes econômicos, os quais irão procurar evitar a sua
incidência.

resources; 2 – Administrativive simplicity: the tax system ough to be easy and relatively inexpensive to
administer; 3 – Flexibility: the tax system ough to be able to respond easely (in some cases automatically) to
change ecomic circumstances; 4 – Political responsabity: the tax system should be designed so that
individuals can ascertain what they are paying, and evaluate how accurately the system reflects theis
preferences; 5 – Fairness: the tax system ough to befair in its relative treatment of diferente individuals”.
149
Nesse sentido são as lições de Cláudia Viegas e Bernardo Macedo, para quem “Diante de um grande
número de concorrentes, com produtos relativamente homogêneos, baixas barreiras á entrada, dificilmente os
produtores conseguirão estabelecer uma política de preços própria. A estrutura de incentivos desta situação é
a busca da eficiência produtiva por parte das firmas, visto que qualquer excesso de custos reduzirá lucros,
pois o produtor individual não é capaz de alterar o nível de preços do mercado”. (VIEGAS, Cláudia;
MACEDO, Bernardo. Falhas de Mercado: Causas, Efeitos e Controle. In SCHAPIRO, Mario Gomes (coord).
Direito Econômico Regulatório. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 82).
150
Sobre o tema, Nusdeo leciona que “(...) ele decorre do fato de, numa atividade econômica, nem sempre,
ou raramente, todos os custos e os respectivos benefícios recaírem sobre a unidade responsável pela sua
condução, como seria pressuposto. Tal fato representa um sério entrave ao funcionamento do sistema, pois,
se assim é, boa parte de todo cálculo econômico realizado pelos centros decisórios descentralizados passa a
ser viciado por não poder incorporar todas as informações relevantes, transmitidas via sistema de preços”.
NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo:
Revisa dos Tribunais, 2001, p.155.
151
STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3ª ed. New York; London: W.W. Norton, 1999,
nota 102, p. 458.
152
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 38-39.
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Tal não significa que o poder de tributar deva ser tolhido, ou muito menos
que o legislador deva buscar uma neutralidade a qual nunca atingirá, mas sim, ele deve
respeito aos ditames relacionados à neutralidade concorrencial do tributo, à equidade, bem
como aos princípios contidos na “Constituição Econômica”, além dos princípios
anteriormente referidos – legalidade, anterioridade, não-confisco, capacidade contributiva,
irretroatividade, igualdade.

A geração de empregos e o fomento da atividade econômica por Estados e
Municípios, por outro lado, mediante a concessão de benefícios fiscais e/ou financeiros é
lídima e as previsões constitucionais relacionadas à tributação não vedam a concessão de
benefícios.

Entretanto, muitos são os casos nos quais as pessoas políticas, ao
concederem incentivos para o fomento da atividade econômica – seja a atração de novas
empresas, seja para o crescimento das empresas já existentes em seus territórios –, acabam
por iniciar verdadeiras guerras fiscais, violando dispositivos da Constituição do Brasil ao,
por exemplo, conceder incentivo fiscal sem a aprovação do CONFAZ.

Não só os tributos são fonte de receitas do Estado, mas também a
exploração de seu patrimônio se destina ao mesmo propósito, ainda que não gere tanta
recita quanto a tributação.
José Maurício CONTI153 chama a atenção para o fato de ser a principal
fonte de arrecadação do Estado o tributo, ainda que haja outras fontes de receitas para os
entes federativos, em razão da exploração do patrimônio público e das receitas advindas
das empresas públicas.154

153

CONTI, José Maurício. Considerações sobre o Federalismo Fiscal Brasileiro em uma Perspectiva
Comparada. In CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury; BRAGA, Carlos Eduardo Faraco.
Federalismo Fiscal – Questões Contemporâneas.. São Paulo: IBDF, 2010, p. 22.
154
O Estado, para que possa fazer frente às suas despesas e investimentos, possui fontes de receitas
denominadas originarias e derivadas.
Dentre as receitas não tributárias encontram-se aquelas decorrentes da exploração do patrimônio dos entes
federativos – União, Estados e Municípios –, tais como patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços.
Especificamente em relação ao patrimônio da União, o artigo 20 da Constituição do Brasil declara sua
composição, envolvendo ilhas, lagos, mar, terras devolutas, recursos hídricos, recursos minerais, móveis,
imóveis, dentre outros. O patrimônio da União, portanto, é diversificado e sua utilização depende de normas
específicas. Os valores percebidos pela União em decorrência da exploração de seu patrimônio são os
considerados ingressos originários. As privatizações ocorridas também representam ingresso originário de
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Em meados da década de 1990 e principalmente durante o governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, houve um severo processo de desestatização, de
modo que o Estado passou a intervir menos na economia – ao menos no que se refere à
intervenção direta.
Essa redução da intervenção reconduziu o Estado, ao “status” de Estado
mínimo, não voltando, entretanto, ao Estado do “laissez faire”, dado que permaneceu lhe
competindo a atividade de regulação econômica, é dizer, afasta-se o Estado do modelo
densamente intervencionista, para o Estado que orienta e acompanha a fiscalização da
economia de mercado.155

Ainda que haja outras fontes de receitas, sendo o tributo a principal delas, é
imperioso verificar, dadas as limitações constitucionais ao poder de tributar, quais seriam
os outros fatores que poderiam limitar o seu exercício.

Destaca Conti a previsão constitucional de mecanismo de competência
privativa, de modo que a cada ente da Federação – União, Estados, Distrito Federal e
Municípios – cabe o exercício do poder de tributar em relação aos tributos de sua
competência.156

Competência privativa significa, portanto, que não podem outros entes
federativos, na ausência do exercício de competência por um deles, exercer aquela
competência em lugar de outro, ainda que a ausência da criação de um tributo referente a
um determinado seguimento possa criar turbações na competição.

Vozes como José Souto Maior Borges, no entanto, entendem que em
algumas situações, envolvendo o comércio internacional, há a possibilidade de concessão
de isenções heterônomas, isto é, a concessão de isenção por quem não detém o poder para
instituir e cobrar o tributo objeto de lei isencional157-158.
valores ao erário. É que o Estado somente deve participar ativamente de atividades econômicas que sejam
estratégicas , “necessárias aos imperativos de segurança nacional, ou a relevante interesse coletivo”. É o que
dispõe o art.173 da CF/88. Ao Estado não cabe – ainda que a Constituição lhe faculte –, participar de
atividades econômicas. Deve o Estado estimular a atividade econômica e regulá-la, mas não dela participar.
155
CLARK, Giovani. O Município em face do Direito Econômico. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 47.
156
Idem, ibidem, nota 28, p. 23.
157
BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. São Paulo: Saraiva, p. 449/484.
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2. Poder de Tributar e Competência Tributária
Autores como Roque Antonio Carrazza159 entendem que no Brasil, em face
das disposições constitucionais que regem a tributação, não haveria que se falar em poder
de tributar, mas tão somente em competência tributária.

Aquele autor justifica seu entendimento sob o argumento de que a força
tributante do Estado não atua de forma livre, senão nos limites em que lhe impõe o direito
positivado, de modo que não há que se falar em poder de império, mas apenas em exercício
da competência atribuída a cada um os entes tributantes que, concedida expressa e
anteriormente, dentro de determinadas condições e limitações, pelo Poder Constituinte
Originário, podem ser exercidas.
Para autores como Fonrouge,160 possui o Estado um efetivo poder tributário,
por sua faculdade de exigir contribuições de pessoas ou sobre bens em sua jurisdição.
Assim é que o Estado, na opinião abalizada daquele autor, possui o poder de retirar dos
particulares partes de sua riqueza como meio para que possa cumprir sua finalidade.

“... a proibição de a União isentar de tributos estaduais e municipais não se aplicaria, no plano interno, às
isenções heterônomas, fundadas na competência da União para mediante lei complementar, excluir da
incidência do ICMS, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos (CF, art.155, §2º, XII, e)
bem como da incidência do ISS exportações de serviços para o exterior (...). Se a União, mediante lei
complementar, pode isentar de impostos estaduais e municipais nessas operações específicas, poderá a
Federação, algo mais que a União (CF, arts.1º e 18), igualmente fazê-lo por simétrica implicação, em ato
plurilateral, de direito internacional público, o tratado internacional.”
158
No mesmo sentido são as lições de Sacha Calmon Navaro Coêlho, para quem “A vedação da isenção
heterônoma como princípio é bem-vinda ao federalismo, e as exceções são justificáveis tendo em vista o
necessário controle do export-drive (esforço de exportação) pela União Federal, bem como as suas
responsabilidades na representação da Nação brasileira”. (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de
Direito Tributário Brasileiro. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 326).
159
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 24ª ed. São Paulo: Malheiros
Editores, 2008, p. 489-490.
“No Brasil, por força de uma série de disposições constitucionais, não há que se falar em poder tributário
(incontrastável, absoluto), mas tão-somente, em competência tributária (regrada, disciplinada pelo Direito)
(...)
Em boa técnica, não se deve dizer que as pessoas políticas têm, no Brasil, poder tributário. Poder tributário
tinha a Assembléia Nacional Constituinte que era soberana. Ela, realmente, tudo podia, inclusive em matéria
tributária. A partir do momento, porém, em que foi promulgada a Constituição Federal, o poder tributário
retornou ao povo (detentor as soberania). O que passou a existir, em seu lugar, oram as competências
tributárias,, que a mesma Constituição Federal repartiu entre a União, os Estados-membros, os Municípios e
o Distrito Federal ”.
160
FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho Financeiro. Buenos Aires: Depalma, 1962, p. 242.
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Bernardo Ribeiro de Moraes161 distingue o poder de tributar da competência
tributária na medida em que essa última se constitui em faculdade do exercício do poder de
tributar no plano material.

Misabel Abreu Machado Derzi, em suas notas de atualização à obra de
Aliomar Baleeiro, intitulada “Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar”, enfatiza
ser a norma de competência a equivalência da subtração das imunidades à atribuição ao
poder tributário.162
Conforme Raquel Cavalcanti Ramos Machado,163 a competência tributária
tem como premissa um poder, o qual é por ela delimitado.

Ruy Barbosa Nogueira, ao discorrer sobre o poder de tributar e o poder de
regular, esclarece possuir o Estado soberania fiscal e regulatória, de modo que pode impor
sobre as relações econômicas praticas entre as pessoas ali residentes tributação e
regulamentação.164

Enrico de Mita, ao tratar sobre o poder de tributar na ótica do direito
italiano, destaca os princípios da capacidade contributiva e da legalidade como limitações
àquele exercício,165 enxergando na imposição tributária o exercício de um poder permeado
por limitações.

Independente do posicionamento que se adote, para os fins que se almeja
neste estudo, fato é que cabe ao Estado, para fazer frente às suas despesas – cada cidadão
deve colaborar com as despesas para a mantença da coisa pública, dentro de suas posses –

161

MORAES, Bernardo Ribeiro de. Sistema Tributário na Constituição de 1969. São Paulo: Revista do
Tribunais, 1979, p. 194.
162
DERZI, Misabel Abreu Machado. In BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de
Tributar. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 14-15. “Se tomada a expressão competência no sentido
específico e exclusivo de atribuição do poder de criar e disciplinar tributos, dentro dos limites
constitucionalmente postos, a norma de competência resulta de uma subtração, logicamente feita: Norma de
competência - atribuição de poder tributário – imunidades (ou supressões parciais de poder tributário)”.
163
MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Competência Tributária: Entre a Rigidez do Sistema e a
Atualização Interpretativa. Tese de Doutorado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2013, p. 27.
164
NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 1990, p.185.
165
MITA, Enrico de. O Princípio da Capacidade Contributiva. In FERRAZ, Roberto (coord.) Princípios e
Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 223-256.
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exigir pagamento de tributos, o que implica em retirar do contribuinte parte da riqueza por
esse produzida.

O Poder de Tributar é, portanto, a faculdade outorgada pela Constituição do
Brasil a cada um dos entes federativos para, dentro das limitações constitucionais
estabelecidas, editar as leis necessárias à instituição e exigência dos tributos de sua
competência.

O exercício do poder de tributar, em razão das limitações impostas pela
Constituição do Brasil – neste caso, o artigo 150, inciso I – pressupõe que a criação, in
abstracto, dos tributos de sua competência, deve se dar por lei, a qual descreve quais são
os sujeitos ativo e passivo, base de cálculo, alíquota e sua hipótese de incidência.166

Dessa forma, a pessoa jurídica de direito público interno que detém a
faculdade de criar o tributo, pode, da mesma forma, elevar ou diminuir a carga tributária,
seja pelo alargamento ou estreitamento da base de cálculo, seja pela elevação ou redução
da alíquota incidente. Pode, também, suprimir a carga tributária, através de leis isencionais
– há também os casos de parcelamento dos débitos tributários ou mesmo a remissão,
ambos objetos de lei específica.

Evidencia-se, assim, que o denominado poder de tributar vai muito além de
simples exigência de um tributo instituído por lei pelo ente público que possui a
titularidade constitucional para instituí-lo e exigi-lo. Implica em decisão politica.

Desse modo, a competência outorgada pela Constituição do Brasil para que
cada ente público crie determinados tributos – competência legislativa plena167- não se
confunde com a capacidade para arrecadar tributos, ou tampouco para legislar sobre
Direito Tributário, posto competir à União, a teor do artigo 24 da Constituição Federal,
editar normas gerais sobre a matéria, mediante Lei Complementar168 – artigo 146 da
Constituição do Brasil.

166

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6ª ed. 5ª tiragem. São Paulo : Malheiros, 2004.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 237
168
Idem, ibidem, Nota 22, p.238.
167
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A capacidade para arrecadar tributos pode, por seu turno, ser delegada, nos
termos do artigo 7º, do Código Tributário Nacional. Mesmo entidades privadas podem
receber a delegação da competência de arrecadação de tributos.

Para os fins deste estudo, é a capacidade para a instituição dos tributos de
sua competência que interessa, dado que sua exigência ou o seu não exercício – ou ainda, a
isenção, remissão, ou a anistia – influenciam a concorrência.

No entanto, para que seja possível compreender de que forma se dá tal
influência, é necessário compreender as limitações constitucionais ao mencionado Poder
de Tributar – ou competência tributária –, o qual se esgota no momento da edição de lei
que cria o tributo169. Após aquele momento só há que se cogitar do exercício da capacidade
tributária ativa, podendo o ente responsável pela instituição do tributo conceder remissões,
anistias, isenções ou benefícios fiscais e financeiros.

Assim é que o Estado atua de forma soberana, ao exercer o seu poder de
tributar – não de forma arbitrária e ilimitada – como instrumento para atingir os fins
estabelecidos pela própria Carta Constitucional.

O denominado Poder de Tributar é, assim, uma manifestação do poder
político do Estado.

3. Poder de Regular

Além do Poder de Tributar, a Constituição do Brasil, conforme bem
assevera NOGUEIRA, confere ao Estado o Poder de Regular.

Esse poder regulatório implica, como demonstrado até este ponto,
intervenção do Estado no domínio econômico maneira indireta, nos termos da distinção
feita no capítulo I.

169

JARACH, Dino. Curso Superior de Derecho Tributario. Milão: Giuffrè, 1957, p. 14, vol. I.

96

Diretamente relacionado ao poder de tributar, o poder de regular é forma de
intervenção indireta do Estado no domínio econômico, na medida em que o tributo pode e
é utilizado como instrumento de regulação e fomento da atividade econômica, ou mesmo
como forma de restringir ou impedir determinada atividade.

Sempre que um tributo é utilizado como instrumento interventivo, não fica
ele adstrito exclusivamente aos princípios e regras estabelecidos no capítulo que cuida da
Ordem Tributária, mas também deve observância aos princípios contidos na Constituição
Econômica, em razão de sua influência sobre a concorrência.

Inobstante tal influência, é preciso levar-se em consideração outro princípio
muito importante, qual seja, a segurança jurídica, de modo que uma atividade econômica,
desde que lícita, não pode vir a ser inviabilizada em razão de uma mudança de rumo das
pretensões estatais.170

A partir do momento pelo qual o Estado deixa de utilizar o tributo somente
com fins de arrecadação para fazer frente às suas necessidades financeiras, e passa a
utilizá-lo como forma de intervir no domínio econômico, ganha o tributo contornos que
evidenciam sua natureza extrafiscal.

Surge, do quanto afirmado, a seguinte questão: cabe o exercício desse poder
de regular, intervindo no domínio econômico, por Estados e Municípios?

Autores como Ruy Barbosa Nogueira entendem que Estados e Municípios
não possuem poder de regular a atividade econômica, intervindo no domínio econômico.

Fundado nas lições de Seligman, para quem os poderes de tributar e de
regular devem estar bem definidos na ordem constitucional e nas lições de Maurice

170

“Essas funções do tributo deverão estar em harmonia, em paralelo, com o poder de regular, pois não
deverá, por exemplo, um tributo prejudicar uma atividade lícita.
(...)
Exemplo de que o poder de tributar deve estar em harmonia com o poder de regular ,encontramos em nossa
Constituição Federal, que, ao discriminar os tributos, ou melhor, ao fazer a distribuição de competências ou,
ainda, atribuir poder de tributar, especificadamente, aos vários fiscos (arts. 153 a 156), o faz em harmonia
com o poder de regular que dá a cada esfera de governo”. (NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito
Tributário. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 1990, (nota 81), p. 186).
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Duverger, Nogueira171 entende competir somente à União as decisões relacionadas à
direção da atividade econômica, não podendo Estados e Municípios contrariar as decisões
de cunho nacional.

Por sua vez, autores como Giovani Clark, entendem que mesmo municípios,
além dos Estados, podem intervir no domínio econômico, em razão de sua autonomia.

Tal entendimento parte da premissa de que o federalismo cooperado é
caracterizado pela competência concorrente das três esferas de poder.

A Constituição Federal, ao estabelecer as competências dos entes
federativos, o faz de forma expressa em relação à União e aos Municípios, restando as
demais competências aos Estados-membros. Prevê, ainda, as competências concorrentes e
as comuns.

Dentre as competências exclusivas da União estão aquelas elencadas nos
artigos 21, I, VI a XII, XVII a XXI e XXIII; 49, I; 153; 163 e 164, todos da Constituição
do Brasil. Em relação àqueles temas, nem Estados ou mesmo Municípios podem legislar
ou obter a delegação da União para legislar.172

Verificadas as matérias nas quais não possuem os municípios capacidade
para legislar, lhes resta, no que se referem à intervenção no domínio econômico matérias
relacionadas ao interesse local; arrecadação dos tributos de sua competência; organização e
prestação de serviços públicos locais, bem como legislar, de forma suplementar às
legislações federal e estadual, no que se referem aos assuntos elencados no artigo 24 da
Carta Magna,173 nos termos das disposições contidas no artigo 30 da Constituição
Federal.174
171

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 1990, (nota 81), p.
185-190.
172
“Pelos limites constitucionais citados, os municípios não podem intervir no domínio econômico por
intermédio de políticas voltadas para a moeda; câmbio; juros; lucros; seguros; transportes aéreo, aquático e
terrestre em geral; recursos minerais; recursos hídricos; petróleo; inerais nucleares; energia elétrica; capital
estrangeiro; comércio externo e interestadual; telecomunicações, dívida pública e desenvolvimento nacional”.
(CLARK, Giovani. O Município em face do Direito Econômico. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, (nota 71), p.
93).
173
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
II - orçamento;
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Na prática, o que se nota, são intervenções rotineiras de Estados e
Municípios no domínio econômico. Especialmente travando guerras fiscais com a
finalidade de atrair empresas e investimentos para seus territórios.

Ainda que lhes seja lídimo fomentar o desenvolvimento e atividades
econômicas, por se tratar de matéria de interesse local, quer parecer que os entes
federativos têm ultrapassado com frequência os limites impostos pela Constituição Brasil.

III - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico;
IX - educação, cultura, ensino e desporto;
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;
XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
XV - proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for
contrário.
174
Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e
de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006);
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde
da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora
federal e estadual.
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4 – Os efeitos da tributação sobre a concorrência e a segurança jurídica
Para tratar de segurança jurídica, conforme assevera Torres, “É preciso
afastar a segurança do “modismo” no qual se tem enredado. Falar de “segurança jurídica”
tornou-se quase uma panaceia que a tudo parece conferir uma áurea de “legitimidade”,
ainda quando não possua nenhuma.”175

Canotilho, sobre a matéria, leciona que o homem necessita de segurança
para “conduzir planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso,
desde cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança
como elementos constitutivos do Estado de Direito.”176

A Constituição Federal criou um sistema tributário no qual define
competências, tipifica tributos e estabelece princípios garantidores dos direitos
fundamentais, cumprindo a segurança jurídica papel fundamental, na medida em que
desempenha função de garantia de estabilidade ao sistema, confere certeza ao direito, evita
o arbítrio e garante a confiança do jurisdicionado nos resultados de seus atos, pois permite
conhecê-los de maneira prévia e, portanto, permite o planejamento em decorrência da
previsibilidade das consequências.

Torres define o sentido de segurança jurídica, ao lecionar que

A segurança jurídica tributária, em uma proposta funcional, pode ser
compreendida como o princípio-garantia constitucional que tem por finalidade
proteger direitos decorrentes das expectativas de confiança legítima na criação
ou aplicação de normas tributárias, mediante certeza jurídica, estabilidade do
ordenamento ou efetividade de direitos e liberdades fundamentais.177

É dizer, o tratamento jurídico a determinada situação deverá ser sempre o
mesmo, independente do fato de se ter uma solução idêntica ou não, até em decorrência da
aplicação do princípio da isonomia o qual, apesar de não pressupor identidade, pressupõe
igualdade, posto que num sistema baseado na igualdade não pode existir arbítrio, de modo
175

TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. 2ª ed. São Paulo: RT,
2012, p. 184.
176
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2000,
p. 256.
177
TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. 2ª ed. São Paulo: RT,
2012, p. 193.
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que uma vez estabelecido o critério é preciso que ele valha para todos aqueles que estejam
na mesma situação.

Com isto se demonstra ser essencial ao homem a segurança, com a
finalidade de garantir o direito de se planejar, sem que seja surpreendido a cada momento.

A segurança jurídica deve ser observada também, como não poderia deixar
de ser, nos processos judiciais e administrativos, de modo que a jurisprudência firmada
pelos tribunais tem o condão, também, de reforçar a confiança legítima e a certeza do
direito, razão pela qual a jurisprudência cumpre papel fundamental na concretização do
princípio, na medida em que postula efetividade.

Não por outro motivo leciona Torres exigir a segurança jurídica
previsibilidade e certeza da legalidade.

Aplicado o princípio ao processo judicial, por exemplo, seja ele de
conhecimento ou de execução, não há como negar que a existência do precedente cria uma
expectativa de resultado da demanda. A valorização do precedente confere segurança
jurídica, pois dá ao jurisdicionado uma perspectiva do resultado do julgamento; minimiza e
reduz a chance de que dois jurisdicionados em situações iguais recebam decisões
diferentes, o que é extremamente prejudicial à concorrência, na medida em que viola o
primado da neutralidade posto excluir a igualdade de chances entre concorrentes e o
próprio princípio da igualdade tributária, posto que contribuintes em situações idênticas
podem ser tributados de forma diversa.

No capítulo seguinte esta questão será melhor explorada. Entretanto é
preciso vincar desde já a importância das decisões judiciais e como elas podem afetar a
segurança jurídica e o dever de neutralidade concorrencial da tributação.

O princípio da confiança legítima, por seu turno, foi trazido do direito
Alemão, e sua aplicação se dá, especialmente, dentre outros, a casos de crença legítima na
aparência jurídica.
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Admitir solução distinta em casos equivalentes é ferir a segurança jurídica e
também a isonomia.

A alegação de confiança legítima deve conformidade à legalidade e à
isonomia e, nesta medida, em matéria processual, tal se evidencia com a demonstração de
que a expectativa de confiança legítima guarda conformidade com a pretensão de obter
decisão idêntica e que afaste a incidência de determinado tributo e que tenha sido conferida
a outro competidor em idêntica situação jurídica, o que decorre, também, do anseio por
tratamento isonômico fundado em jurisprudência.

A jurisprudência tem, dessa forma, importância fundamental, pois confere
aos princípios constitucionais, os quais contém alto grau de abstração, significação mais
concreta às normas. De modo que a segurança jurídica aplicada ao processo judicial baliza
a forma com que se dá a interpretação pelos Tribunais à legislação e da própria
uniformização da jurisprudência. Não é outro o posicionamento de Torres:

O papel de instrumento de segurança jurídica por orientação que os precedentes
assumem na ordem jurídica traz ainda efeitos de estabilidade da eficácia das
normas jurídicas, ainda que não se possa consolidar na forma de um direito á
imutabilidade das decisões judiciais, mas que preserva ao menos a confiança de
expectativas a partir da confirmação dos entendimentos dos tribunais em
questões de direito. A consolidação da jurisprudência confere uma medida
razoável de previsibilidade, ainda que não se faça vinculante ultra partes.178

De forma reiterada o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser necessário
ultrapassar barreiras procedimentais com a finalidade de, em homenagem ao princípio da
segurança jurídica, proferir decisão de mérito visando conceder ao jurisdicionado a tutela
pretendida e que encontrava eco em diversas outras decisões.179 Negar o direito ao
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TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. 2ª ed. São Paulo: RT,
2012, p. 373.
179
Recurso Especial nº 305.970 – Ministro Jorge Scartezzini – 5ª Turma – DJ 20/05/2002)
CIVIL E PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - LOCAÇÃO - DISSÍDIO PRETORIANO CONHECIMENTO PELA VIA DA EXCEPCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
- SITUAÇÕES CONCRETAS ANTAGÔNICAS - FIANÇA - INTERPRETAÇÃO RESTRITA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM ANUÊNCIA DO FIADOR - DESONERAÇÃO - SÚMULA
214/STJ.
1 - A teor do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, não basta a simples transcrição de ementas para apreciação da
divergência jurisprudencial (art. 105, III, alínea "c", da CF), devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais
de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. Assim, no caso concreto, embora as
ementas citadas tenham sido analiticamente cotejadas, o requisito da comprovação através de cópias ou de
repositório oficial não foi cumprido. Desta forma, seria a hipótese de não se conhecer do recurso. Todavia,
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jurisdicionado em decorrência do rigor processual atingiria frontalmente o princípio da
segurança jurídica e da certeza do direito.

A segurança jurídica não admite a supressão de um direito em decorrência
de um rigorismo processual.

Note-se que no caso mencionado não se está admitindo a concessão de um
direito com mitigação ao princípio da legalidade. O que se admite é que o sistema
processual seja permeado pelos valores constitucionais essenciais à sua própria existência.

Não por outra razão a ministra Eliana Calmon proferiu voto, nos autos do
Recurso Especial nº 245.175180 no sentido de sedimentar as regras de hermenêutica em
atendimento ao princípio da segurança jurídica.

Retornando ao assunto objeto deste estudo, é importante salientar que a
existência de normas jurídicas que tratam da concorrência e vedam o abuso do Poder
Econômico, geram para os participantes do mercado uma certeza quanto aos efeitos de
práticas anti-concorrencias, de modo a integrar o próprio processo decisório de investir,
ainda que precipuamente essas normas visem à proteção dos mercados.

ao assim proceder, a decisão deste órgão colegiado acarretaria conseqüências concretas antagônicas, já que
deixaria de conceder um direito sumulado por este Tribunal. Sendo a finalidade desta Corte Superior a
uniformização dos julgados infraconstitucionais e perfilhando-me à consagrada doutrina, assevero que o
processo não é instrumento apenas técnico, mas sobretudo ético. Não se pode admitir que a severidade
processual implique numa supressão de direitos, juridicamente reconhecidos.
2 - Deve-se observar, nessas hipóteses, sob a ótica da excepcionalidade, que o Poder Judiciário deve ao
jurisdicionado, em casos idênticos, uma resposta firme, certa e homogênea. Atinge-se, com isso, valores
tutelados na ordem político-constitucional e jurídico-material, com a correta prestação jurisdicional, como
meio de certeza e segurança para a sociedade. Afasta-se, em consequência, o rigor processual técnico, no
qual se estaria negando a aplicação do direito material, para alcançar-se a adequada finalidade da prestação
jurisdicional, que é a segurança de um resultado uniforme para situações idênticas. Vislumbrada a
excepcionalidade do caso concreto, conheço do recurso.
3 – (...)”
180
PROCESSO CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECADÊNCIA: ART. 495 DO CPC - TERMO A QUO.
1. A lei indica como termo a quo do prazo decadencial para a ação rescisória, o trânsito em julgado do
acórdão rescindendo.
2. A jurisprudência majoritária desta Corte, sem se afastar da clássica contagem, desconsidera a interposição
de outros recursos, se inadequados ou intempestivos.
3. Entendimento que afasta casuísmos e sedimenta a regra de hermenêutica em nome da segurança jurídica.
4. Recurso especial improvido.
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5. Da repartição de competências

Feitas as considerações necessárias relativas ao poder de tributar,
competência tributária, capacidade tributária ativa e intervenção indireta no domínio
econômico e segurança jurídica, é preciso mencionar que a Constituição do Brasil partilha
o poder de tributar entre os diversos entes estatais – pessoas políticas – que compõem a
Federação, de modo que um conjunto de princípios limita ou expande esse poder, quer
como garantia aos contribuintes, quer com a finalidade de impedir que pessoas políticas
invadam as competências umas das outras.

É importante seja garantida essa ausência de invasão de competências na
medida em que a Constituição Federal outorga aos Estados, Distrito Federal e Municípios,
autonomia financeira. Para o exercício dessa autonomia financeira é essencial que cada
pessoa jurídica de direito público possa instituir e cobrar os tributos de sua competência,
sem que para tanto dependa de outras pessoas políticas para o exercício da tributação.

Leciona Schoueri que a repartição de competências tributárias, entretanto,
não é requisito de um sistema federal, uma vez que a autonomia financeira implica em
discriminação de rendas e não de competências.181

Mas a Constituição Federal, além de repartir competências, estabelece
serem elas privativas, de modo a impedir a invasão, por outras pessoas jurídicas de direito
público, do exercício do poder de tributar, isto é, se um ente federado deixar de instituir
determinado tributo de sua competência, outro ente não poderá fazê-lo em substituição –
cite-se como exceção o quanto dispõe o artigo 154, inciso II, da Constituição do Brasil.182

Ademais, a regra de repartição de competências tributárias visa resguardar
outro princípio, i.e., o princípio da capacidade contributiva, na medida em que há uma
evidente possibilidade de que havendo muitas pessoas políticas tributando a mesma
materialidade, ainda que cada uma dessas tributações, isoladamente consideradas, não
181
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importem em confisco, o seu conjunto poderá implicar em tributação acima da capacidade
contributiva do indivíduo.

Cite-se como exemplo o adicional ao imposto sobre a renda instituído pelo
Estado de São Paulo – “AIRE”, instituído pela Lei nº 6.352/88, o qual foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.183

A Constituição Federal, dessa forma, em seus artigos 153 a 156,
discriminou, entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quais os impostos da
competência de cada ente.

Nos artigos 153 e 154, estabeleceu os impostos que poderão ser instituídos e
exigidos pela União Federal; no artigo 155, discriminou os impostos de competência dos
Estados e do Distrito Federal; no artigo 156, discriminou os impostos cuja competência
para instituição e exigência é dos Municípios.

Quanto à exigência de taxas e de contribuição de melhoria, quaisquer dos
entes políticos podem exigi-los, desde que respeitadas as normas constitucionais para tanto
e que serão objeto de breve análise mais adiante, quando será tratado o tema dos tributos
que podem ser utilizados com efeito extrafiscal ou indutor.

Uma vez delimitadas as competências de cada pessoa política acerca dos
tributos que podem instituir mediante lei e exigir (falar da sujeição passiva).

Ademais de poderem as pessoas políticas instituir e exigir os tributos de sua
competência, é preciso vincar que somente quem possui competência para criar
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determinado tributo – entende-se que a Constituição Federal não cria tributos, apenas
discrimina as competências relacionadas ao poder de tributar de cada ente federado – é que
possui competência para deixar de institui-lo, de exigi-lo, ou para conceder anistia,
remissão, isenção ou mesmo para lhe alterar alíquotas e base de cálculos (aspecto
quantitativo da hipótese de incidência).

Dessa forma, são vedadas as denominadas isenções heterônomas, isto é,
isenções concedidas, por exemplo, pela União, a impostos cuja competência é dos Estados.

As questões relacionadas a isenções, anistias e remissões são de suma
importância para as pretensões deduzidas neste trabalho, na medida em que sua concessão
é objeto de evidente intervenção estatal no domínio econômico e pode causar, conforme
será estudado no próximo capítulo, distúrbios na concorrência.

Além de instituir obrigação principal, o ente tributante tem o poder de
instituir as obrigações acessórias – deveres instrumentais acessórios -, bem como pode
descrever as infrações tributárias, seja pelo descumprimento da obrigação principal, seja
pelo descumprimento da obrigação acessória, cominando as sanções que entende cabíveis
na espécie.

Conforme se demonstrará no próximo capítulo, não só o tributo pode
influenciar a concorrência, mas também as obrigações acessórias podem exercer papel
fundamental – aqui não se está tratando de normas indutoras, mas sim, sob a ótica da
complexidade de seu cumprimento.

Quanto ao exercício do poder de tributar, as normas constitucionais que o
atribui às pessoas políticas, é norma de eficácia plena e aplicação imediata.

Nesse sentido, José Afonso da Silva esclarece que as normas atributivas de
competência possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata posto que limitar o exercício
do poder de tributar atribuído a cada pessoa política a uma norma anterior e geral editada
pela União feriria o pacto federativo, na medida em que Estados e Municípios ficariam a
mercê da vontade do Congresso Nacional.
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Não se desconhece que em matéria tributária, em inúmeros casos, compete à
União Federal legislar sobre normas gerais de Direito Tributário. Cite-se como exemplo a
Lei Complementar nº 116/03 e que estabelece normas gerais sobre o ISSQN – Imposto
sobre Serviço de Qualquer Natureza, cuja competência é atribuída pela Constituição do
Brasil aos Municípios.

No entanto, na falta de edição de lei daquela espécie, não haveria vedação
para que os Municípios exercessem sua competência de forma plena, instituindo e exigindo
o ISS.
Aquelas afirmativas decorrem do fato de que, conforme leciona Carrazza,184
“(...) a competência tributária, a exemplo da personalidade, inadmite gradações: ou se tem
ou não se tem”.
5.1 – Características da competência tributária

Do quanto exposto até este momento, é possível verificar algumas das
características do poder de tributar, tais como (i) exercício facultativo; (ii) privativo;
irrenunciável; (iv) inalterável; (v) indelegável; e (vi) que não caduca.185

Ditas características são essenciais ao seu conteúdo.

Se o exercício do poder de tributar é facultativo, isto é, se a pessoa política
pode optar sobre legislar ou não, para criar in abstracto determinado tributo de sua
competência, sendo este exercício privativo, a consequência lógica é que ele não possa
caducar.

Ora, se uma pessoa política deixasse de exercer determinada competência, à
qual não está obrigada, mas esta, se não exercida viesse a caducar, seria o mesmo que
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admitir que as normas constitucionais em relação ao tema não seriam perenes, mas sim,
normas com prazo de validade, o que não se pode admitir.186

Muitos municípios, por exemplo, deixam de instituir e cobrar o ISS, dados
os custos necessários à administração tributária com a finalidade de fiscalizar o
cumprimento das obrigações principal e acessória pelos contribuintes e acabam por
“sobreviver” apenas dos repasses de verbas federais e estaduais. Mas o crescimento do
município e das atividades econômicas nele desenvolvidas pode conduzir à necessidade de
criação e exigência do tributo, de modo que o exercício da competência não poderia restar
obstado, até em razão do próprio pacto federativo.

Muito se discute na doutrina se, efetivamente, podem os municípios
depender exclusivamente dos repasses de verbas da União e do Estado, bem como que a
privatividade seria inexistente, em razão de competir à União criar impostos estaduais nos
territórios e também municipais, quando o território não for fracionado em municípios.

Para os efeitos deste estudo, considerar-se-á a competência privativa como
exclusiva da pessoa política a quem a Constituição do Brasil outorgou o exercício do poder
de tributar, para criar e exigir o tributo, até porque a invasão da competência faz do ato
praticado nulo de pleno direito.
Paulo de Barros Carvalho187 confere à competência tributária, entretanto,
um sentido muito mais amplo, ao declarar que não somente o poder legiferante possui
competência tributária, mas também o possui o magistrado ao prolatar uma sentença em
matéria tributária; o Presidente da República ao expedir um Decreto que verse sobre o
Imposto sobre a Renda; o órgão administrativo quando debate uma peça impugnatória e
etc.

Esse conceito amplíssimo de competência tributária se refere, no entanto, a
capacidade tributária ativa, conforme distinção feita pelo próprio autor e que também se
adotou linhas atrás.
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É interessante notar, a partir do sentido conferido por Carvalho, as diversas
implicações que esta faceta do poder de tributar pode gerar na concorrência, tais como a
obtenção de decisões judiciais por um ou alguns concorrentes; a guerra fiscal; a imposição
de obrigações acessórias e etc.

Prosseguindo com a análise das características do poder de tributar, algumas
delas, como a facultatividade, parece não resistir, em princípio, a uma análise mais
acurada. Isto porque não é dado a qualquer Estado deixar de legislar sobre o ICMS, por se
tratar de um imposto de índole nacional,188 na medida em que abriria as portas para a
guerra fiscal. Dessa forma, a legislação do ICMS deve ser homogênea em todo o território
nacional, seguindo as normas gerais impostas pela Lei Complementar nº 87/96, bem como
as Resoluções do Senado – por exemplo, Resolução 13.

A homogeneidade proclamada ao ICMS se evidencia uma vez mais em face
da obrigatoriedade de que haja, para a concessão de isenções, autorização do CONFAZ,
conselho que reúne todos os Estados e cujas deliberações nesse sentido devem ser
unânimes.

Se assim é, há então exceção à regra geral da facultatividade, a qual não
deixa, entretanto, de ser traço marcante em relação às demais competências.
A facultatividade, no entanto – conforme já asseverado em linhas anteriores,
admite-se a hipótese de que municípios, por exemplo, não exerçam seu poder de tributar
em relação a determinado tributo – pode resultar em desequilíbrios na concorrência.

Outro fator de desequilíbrio que, por meio da Lei Complementar 116/03,
procurou-se remediar, em razão da guerra fiscal instituída entre os municípios –
especialmente os casos verificados na Grande São Paulo, com municípios como Barueri
concedendo incentivos fiscais dos mais variados – ainda que não decorra de ausência de
exercício de competência, pode, em alguns casos, decorrer do exercício parcial daquela
competência.
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Outro traço que merece críticas é o da privatividade do exercício da
competência.

Isto porque a Constituição do Brasil autoriza, em seu artigo 154, inciso II,
que a União Federal possa, na iminência ou em caso de guerra externa, instituir impostos
extraordinários, que se encontrem ou não em sua esfera de competência.

Quanto à inalterabilidade, somente por Emenda Constitucional, é que a
competência pode ser alterada. A pessoa política detentora do poder de tributar não pode,
ao criar o tributo, ir além dos ditames constitucionais que regram aquela exação.
Para Carvalho,189 a inalterabilidade não seria característica da competência
tributária justamente em razão da possibilidade de que Emenda Constitucional venha a
alterar os traços discriminativos da competência.

Em relação a tal aspecto, evidencia-se que o enfoque do conceito é diverso
na obra de Carvalho e, por esta razão, o eminente Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo não enxerga na inalterabilidade uma característica da
competência.
6 – As normas tributárias indutoras

Linhas atrás, afirmou-se a possibilidade de utilização do tributo com efeitos
indutores de comportamentos, dado que o tributo nunca será neutro na medida em que sua
incidência sempre afetará o comportamento dos agentes de mercado.

Partindo-se dessa premissa, o legislador deve levar em consideração, ao
editar uma norma tributária, os efeitos econômicos por ela produzidos, utilizando-a para
induzir comportamentos aos agentes de mercado, com vistas às finalidades próprias da
intervenção econômica.190
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A norma tributária com efeitos indutores, nas lições de Selmer, citado por
Schoueri, impõe que o seu conteúdo deve visar à indução desde a sua edição.

Aquele autor propõe a verificação da existência de três critérios objetivos
para a existência da norma tributária indutora: i) quanto ao objeto da tributação: quanto
maior a sua limitação, maior a possibilidade de existência de norma indutora; ii) quanto à
base de cálculo: sua escolha não apresenta conexão com a capacidade econômica revelada
pelo fato gerador; e iii) quanto á alíquota: sua variação para determinados grupos cuja
capacidade contributiva, situação econômica ou social se assemelhem, havendo aí indício
de tributação ou isenção intervencionista.191
Quanto ao critério subjetivo – finalidade –, apontam-se as razões pelas quais
a norma indutora de comportamento foi editada, com base na exposição de motivos da
própria norma.

Desse modo, a norma tributária indutora de comportamentos não é editada
com a finalidade arrecadatória, mas sim, por que a introdução do imposto no ordenamento
jurídico não ocorreu em decorrência de uma necessidade de suprir os cofres públicos, ela
tem por finalidade direcionar dados ou fatos, fazendo com que o contribuinte adote
determinados comportamentos os quais não seriam adotados na inexistência da norma.

Conforme leciona Schoueri, ainda amparado nas lições de Selmer, o
elemento subjetivo, na medida em que uma norma concebida com finalidade arrecadatória
e que violasse o princípio da igualdade, sendo inconstitucional, não poderia ser declarada
constitucional valendo-se de justificativas extrafiscais – desigualdades regionais, por
exemplo – posteriormente.192

No entanto, não há qualquer razão para que uma norma concebida com
finalidade arrecadatória venha a produzir efeitos econômicos a ponto de o legislador
mantê-la no ordenamento mesmo após cessadas as razões de caráter arrecadatório que
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conduziram à sua edição, de modo que o elemento subjetivo da norma indutora é buscado
na sua manutenção no ordenamento jurídico.

Autores como Klaus Tipke e Joachim Lang enxergam na observância do
princípio da capacidade contributiva o elemento necessário para diferenciação da norma
com finalidade arrecadatória em relação à norma de caráter indutor.193

No mesmo sento Gerd Willi Rothmann observa ser critério diferencial entre
a norma tributária e a norma de caráter indutor, não só a ausência da consideração da
capacidade contributiva, mas também visualizando serem inaplicáveis os princípios da
anterioridade e da uniformidade geográfica, devendo, no entanto, manter estrito respeito
aos princípios da legalidade, irretroatividade e tratamento desigual de contribuintes que se
encontrem em situação semelhante.194
Já Machado,195 adotando a mesma linha de Becker,196 verifica que na
atualidade dificilmente um tributo é utilizado exclusivamente com caráter arrecadatório,
possuindo ele, no mais das vezes, um caráter extrafiscal, de intervenção do Estado no
domínio econômico.
Schoueri define o objeto da norma tributária indutora como “(...) um aspecto
das normas tributárias, identificado a partir de uma de suas funções, a indutora.”197

A norma tributária indutora prescreve um determinado comportamento a ser
adotado pelo contribuinte, de modo que poderá resultar em uma vantagem ou agravamento
da natureza tributária.

Assim, quando o destinatário da norma não se abstiver da prática de um
determinado ato que conduza à incidência do tributo agravado, nascerá uma obrigação
193
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tributária que coloca o sujeito passivo da obrigação em situação mais onerosa em
comparação àquela em que se encontraria caso se abstivesse da prática do ato.

Mas a intervenção por indução não se dá somente por desestímulos, mas
também de estímulos, de modo que a observância da prescrição normativa pode conduzir a
uma situação de vantagem em relação aos agentes de mercado que não adotarem a postura
sugerida pela norma.

Sendo a política fiscal uma parte da política econômica, autores como Luis
Fernando Schuartz observam a utilização da competência para a instituição de tributos com
a finalidade de alcançar objetivos extrafiscais.198

Quando isto ocorre, os tributos aparecem como instrumento de política
econômica, com viés de direcionamento.

Prossegue Schuartz reconhecendo que tal direcionamento, ao modificar o
que denomina de “parâmetros relevantes do ponto de vista do cálculo dos agentes
econômicos”, conduz à indução de um determinado comportamento, o qual é tratado como
condição necessária para atingir um resultado.

Desse modo, uma vez que o surgimento da obrigação tributária está
condicionado à prática, pelo contribuinte, de um determinado ato, o qual pode depender do
exercício da liberdade de escolha, nessa medida está aberta a possibilidade de utilização da
competência tributária para o direcionamento do comportamento do agente econômico.
6.1 – A classificação jurídica dos tributos e a possibilidade de sua utilização como forma
de induzir comportamentos

Para adentrar ao tema deste tópico propriamente dito, é preciso, antes, uma
breve análise acerca da classificação dos tributos.
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As classificações, adianta-se, não são corretas ou incorretas, mas sim, úteis
ou menos uteis aos fins a que se destinam.

A fim de classificar os tributos, analisar-se-á a materialidade de sua
incidência.
Nas lições de Ataliba,199 dado o aspecto material da hipótese de incidência
dos tributos, estes se dividem em duas categorias distintas: (i) quando consista no
desempenho de uma atividade estatal, tratar-se-á de tributos vinculado; (ii) quando não
vinculado ao desempenho de uma atividade estatal, ter-se-á um tributo não vinculado.
Também Schoueri200 utiliza tal classificação com a finalidade de encontrar
sistematicidade na repartição de competências, considerando-a a chave para sua
compreensão.

Fato é que, para tal classificação, ao exegeta somente cumpre buscar na lei a
consistência do fato gerador do tributo, especialmente sua materialidade.

Augusto Becker, por exemplo, para diferenciar os tributos vinculados dos
não vinculados, afirma bastar analisar sua base de cálculo para encontrar o gênero jurídico
do tributo.

Para os fins deste estudo, classificam-se os tributos em (i) impostos, (ii)
taxas e (iii) contribuições de melhoria.

São tributos vinculados as taxas e as contribuições, sendo que os impostos
são espécie de tributo não vinculado a uma atuação estatal.

“Esta verificação permite classificar todos os tributos, pois – segundo o aspecto material de sua hipótese
de incidência consista ou não no desempenho uma atividade estatal – em tributos vinculados e tributos não
vinculados.
52.8.1. É que esta averiguação enseja afirmar que – no primeiro caso - o legislador vincula o nascimento da
obrigação tributária ao desempenho de uma atividade estatal e, no segundo caso, não. No Brasil tal critério é
constitucionalmente consagrado de modo expresso, impedindo postura diversa do legislador ordinário.
52.8.2. A Constituição obriga o legislador a pôr no cerne (aspecto material) da h.i. ou (a) o conceito
consistente numa ação estatal, ou (b) um fato desta independente, remoto”. (ATALIBA, Geraldo. Hipótese
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Com relação às taxas, na Alemanha, por exemplo, o Constituinte sequer
cuidou de inclui-la dentre as competências das pessoas políticas para instituí-la,
inaugurando o conceito de competência anexa.201

As razões, explicitadas na obra de Schoueri, são tão evidentes quanto
lógicas, dado que tal competência se encontra vinculada à competência material. É dizer,
se a pessoa política possui a obrigação do cumprimento de determinada tarefa,
naturalmente que somente a ela, em razão do cumprimento daquele mister, cabe a cobrança
da taxa como contrapartida pela execução do serviço ou sua disponibilização.

Em relação aos tributos não vinculados, a justificativa para a repartição de
competências encontra fundamento no princípio da capacidade contributiva. Isto porque
admitir que diversas pessoas políticas pudessem tributar a mesma materialidade implicaria,
ainda que cada uma daquelas incidências não superasse a capacidade contributiva do
indivíduo, o seu somatório resultasse em confisco.
Destaque-se que o artigo 16 de Código Tributário Nacional,202 de forma
expressa – ainda que o legislador não devesse formular definições, especialmente de
conceitos constitucionais203 –, estabelece que o imposto é tributo não vinculado, posto ser
independente de qualquer atividade estatal.

De qualquer forma, o imposto somente pode gravar fatos com conteúdo
econômico, de modo que a correção monetária, por exemplo, não pode ser objeto de
tributação não configurar renda.
6.2 – Espécies tributárias

Ainda que brevemente, neste tópico tratar-se-á sobre a possibilidade de
utilização de cada uma das espécies tributárias com finalidade indutora.
201
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ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6ª ed. 5ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004,
nota 34, p. 135.
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Já se demonstrou que os tributos não possuem somente uma função de
arrecadação de valores para os cofres públicos, de modo que o Estado possa fazer frente às
obrigações que lhe competem, mas também possuem um viés extrafiscal, voltado à
indução de comportamentos, distributiva e estabilizadora.

O estudo, no entanto, não está dirigido às normas indutoras propriamente
ditas, cujo assunto foi estudado em obra de fôlego por Schoueri, mas sim voltado às
influências da tributação sobre a concorrência.

É que a exigência de tributos, necessariamente, influencia as decisões dos
agentes de mercado. Para que isto não ocorresse, seria necessário a existência, por
exemplo, de um imposto “per capta”, de modo que o mesmo seria neutro, dado que
incidiria independente da atividade econômica exercida ou mesmo da renda percebida.
Excetuada essa hipótese, é de se reconhecer que o tributo nunca será neutro.

Brazuna, ao analisar a questão da utilização das diversas espécies tributárias
com a finalidade de prevenir desequilíbrios da concorrência, fundado nas lições de
Schoueri, esclarece a necessidade de verificação de um critério intrínseco, isto é a
existência ou não de vinculação de um tributo a uma atividade estatal e um critério
extrínseco, consubstanciado na existência ou não de vinculação legal do produto da
arrecadação.204

Tanto Schoueri, quanto Brazuna verificam a possibilidade de utilização de
todas as espécies de tributos com finalidade indutora.

Dado o escopo deste estudo, não cabe analisar pormenorizadamente cada
uma das espécies tributárias e as razões de possibilidade de sua utilização com efeitos
indutores, bastando, apenas, mencionar brevemente sua utilização com efeitos indutores.

Impostos: são tributos não vinculados incidentes sobre fatos ocorridos no
mundo fenomênico e que não consistam numa ação estatal e que seja indicativo da
capacidade contributiva de alguém.
BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação – À Luz do Artigo 146 – A da
Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 168.
204
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Utilizando-se os critérios intrínseco e extrínseco, por expressa disposição
constitucional, o produto de sua arrecadação não é vinculado a nenhum órgão, fundo ou
despesa, com exceção á disposição contida no artigo 167, inciso IV, da Constituição do
Brasil.205

Tratando-se de tributos não vinculados e dada a facilidade, em relação a
alguns impostos – IPI, IOF, impostos aduaneiros – para a alteração de alíquotas dentro de
um balizamento preestabelecido por lei, os impostos podem ser utilizados para alteração de
variáveis de alocação de recursos na economia.206

Taxas: as taxas são tributos vinculados a uma atividade estatal, que consiste
poder de polícia ou na prestação de um serviço pelo Estado, sendo o produto de sua
arrecadação voltado àquela prestação, nos termos do artigo 145, inciso II, da Constituição
do Brasil.

Exemplo de sua utilização com viés indutor são as taxas ambientais, as
quais são exigidas em razão do exercício do poder de polícia pelo Estado, ou ainda das
taxas visando restringir a realização de determinadas atividades.

Contribuições de melhoria: este tributo possui vinculação indireta entre a
sua cobrança e uma atividade estatal, como, por exemplo, obras públicas, sendo o limite de
sua arrecadação o custo incorrido pelo poder público e sua base de cálculo está relacionada
com o benefício ou valorização imobiliária decorrentes da obra pública.

Contribuições sociais: essa espécie de contribuição, prevista no artigo 195
da Constituição do Brasil, prevê a vinculação do produto de sua arrecadação. No entanto,
“Art. 167. São vedados:
(...)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da
arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e
serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da
administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a
prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem
como o disposto no § 4º deste artigo;
(...)”
206
Nesse sentido ver Paul Hugon, O imposto – teoria moderna e principais sistemas – o sistema tributário
brasileiro e Richard Abel Musgrave, Teoria das finanças públicas: um estudo da teoria governamental.
205
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não é ela vinculada a qualquer atuação estatal específica em relação ao contribuinte, o que
revela seu potencial para veiculação de normas tributárias indutoras, tal qual ocorre com os
impostos, uma vez prevista em sua hipótese de incidência um ato do respectivo sujeito
passivo da obrigação tributária.

A utilização dessa espécie tributária com finalidade indutora, segundo
Schoueri,207 decorre das lições de Geraldo Ataliba no sentido de que a ideia das isenções
para este tipo de tributo evidenciaria sua compatibilidade com a extrafiscalidade.208

Empréstimos Compulsórios: os empréstimos compulsórios são tributos
desvinculados de quaisquer atividades estatais e cuja arrecadação se destina ao
atendimento de despesas extraordinárias, decorrente de calamidade pública, guerra externa
ou sua iminência, ou de investimentos públicos urgentes e de relevante interesse social.

Aquele tributo possui vocação para o exercício de efeito indutor de
comportamentos em decorrência do quanto dispõe o artigo 148, inciso II, da Constituição
do Brasil.209

Isto porque a sua instituição pode induzir ao contribuinte adotar o
posicionamento desejado pelo Estado.

Brazuna enxerga nesta modalidade tributária a possibilidade de que haja
arrecadação de recursos para investimentos em determinado mercado, quando necessária a
intervenção estatal por participação, nos moldes das disposições contidas no caput do
artigo 173210 da Carta Magna.

207

SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro:
Forense, 2005, pp. 181-190.
208
Em sentido contrário BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e Tributação – À Luz do
Artigo 146 – A da Constituição. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 173/174.
209
“Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:
(...)
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto
no art. 150, III, "b"
(...)”.
210
“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica
pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei”.
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Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE: nesta
espécie tributária, o produto da arrecadação deve servir para a intervenção no domínio
econômico, de modo que não é a sua imposição, per se, que implica em intervenção, mas
sim a destinação de sua arrecadação.

A referida contribuição, partindo-se da teoria da causa das obrigações, pela
qual, segundo a teoria da equivalência, o tributo deve ser suportado por aqueles que se
beneficiam da atuação estatal,211 elege como sujeitos passivos aquelas pessoas ou grupo de
pessoas que, em razão da intervenção do Estado sobre o domínio econômico, são
beneficiadas.

A CIDE, sendo uma contribuição de intervenção no domínio econômico e
tendo o produto da sua arrecadação destinado ao fim para o qual foi criada, sendo esta uma
de suas características, parece evidente que ao visar o estímulo de determinada atividade,
não pode onerá-la, tornando-se fator de desincentivo.

Por, se tratar de uma espécie especial de tributo, posto que sua instituição
não decorre exclusivamente do poder de tributar outorgado pelo Legislador Constituinte
Originário à União Federal, um dos parâmetros necessários à sua instituição a motivação
que justifique a intervenção.

Desse modo, é preciso que a instituição da CIDE esteja atrelada a uma
justificação constitucional, isto é, haja uma inadequação da realidade em relação aos
ditames colimados na Constituição Federal.212

A motivação para instituir a CIDE, portanto, deverá constar da exposição de
motivos da legislação que a criar, isto servirá, inclusive, para garantir o seu controle de
constitucionalidade e a verificação de sua destinação.
211

Não se pode olvidar que há os que defendem a teoria do sacrifício, pela qual o tributo deve ser suportado
por toda a sociedade, com fundamento na capacidade contributiva. Schoueri, ao estudar o assunto, leciona
que a teoria do sacrifício é aplicável aos impostos e a teoria da equivalência, às taxas. (SCHOUERI, Luís
Eduardo. Algumas Considerações sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico no Sistema
Constitucional Brasileiro. A Contribuição do Programa Universidade-Empresa. In GRECO, Marco Aurélio
(coord.). Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e Figuras Afins. São Paulo: Dialética, 2001,
pp. 359-373).
212
GRECO, Marco Aurélio (coord.). Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e Figuras Afins.
São Paulo: Dialética, 2001, (nota 1), p. 20-21
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Outro parâmetro que merece destaque é o fato de que a CIDE deve ser
instituída com pertinência a um grupo determinado de contribuintes, dado que sempre
estará voltada a um determinado setor da economia.

Ocorre que nem todos os integrantes do grupo precisam ser contribuintes da
CIDE instituída, uma vez que parcela dos integrantes do grupo pode ser justamente aqueles
que serão beneficiados pelo recolhimento da CIDE, dado que a finalidade da intervenção
pode ser de equalização entre os integrantes de um determinado grupo, visando evitar
distorções.213
7 – Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar

Uma vez definido o conceito de competência tributária e visitadas as suas
principais características, importa destacar as limitações ao poder de tributar.

O estudo de tais limitações, além de indissociável da própria temática deste
capítulo, servirá para guiar os resultados desta pesquisa no que se refere às influências da
tributação sobre a concorrência.

Não há dúvida quanto ao fato de que os limites impostos à tributação
influenciam diretamente a limitação para a criação de normas indutoras. É dizer, as normas
indutoras, tributárias, encontram balizamento nas limitações constitucionais ao Poder de
Tributar, posto que o sopesamento de princípios não pode se traduzir em sua
desconsideração.

O artigo 146-A da Constituição do Brasil não pode se sobrepor aos demais
princípios, ignorando-os, sob a justificativa de prevenir desequilíbrios na concorrência,
pena de irremissível inconstitucionalidade da norma.

213

Sobre o assunto ver GRECO, Marco Aurelio, ibidem (nota 1), p. 11-31. O autor cita como exemplo a
busca de incremento de determinada produção, o que pode se dar mediante financiamento em condições
especiais, de modo que não teria sentido o recolhimento da CIDE pelos integrantes que dele serão
beneficiados.
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O constituinte originário, ao elaborar o título destinado ao Sistema tributário
nacional estabeleceu uma série de balizas a serem observadas pelo legislador ordinário no
que se refere à instituição e exigência de tributos.

Aquelas balizas visam resguardar as competências de cada um dos entes
tributantes, bem como resguardar o contribuinte em relação ao abuso do poder estatal
quando da instituição e exigência dos tributos.

No entanto, quando se trata de normas cujo conteúdo é extrafiscal, há que se
considerar outras balizas constitucionais, na medida em que aquelas, dado o seu caráter
peculiar, interventivo no domínio econômico, também devem observar as balizas contidas
na Constituição Econômica.
7.1 – O princípio da anterioridade
O princípio da anterioridade em matéria tributária – ao qual Aliomar
Baleeiro214 se referia como princípio da anualidade, em face dos textos constitucionais
anteriores, dada a necessidade de autorização pela lei orçamentária anual,215 exigência que
não subsiste na Constituição de 1988 –, conforme previsto no artigo 150, III, “b”, da
Constituição do Brasil, prevê, apenas que a instituição ou majoração de tributos venha a
surtir efeitos somente no exercício financeiro subsequente àquele de sua instituição ou
majoração.216

A importância dessa limitação constitucional é a de garantir, antes de tudo,
que possam os contribuintes se planejar para pagar um novo tributo ou sua majoração, de

214

BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense,
2006, p. 47.
215
A lei orçamentária, na Constituição de 1988, por força do disposto no artigo 165, §8º, não modifica ou
pode vir a modificar o direito civil, comercial, administrativo ou tributário. A referida lei trata somente da
arrecadação e da fixação de gastos pelo período de um ano, tendo por base o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias. Dessa forma, ao contrário do que ocorria em razão de disposições das Constituições
anteriores, não há mais a obrigatoriedade de que a lei orçamentária anual venha a autorizar que as leis
tributárias surtam efeitos. A autorização orçamentária, portanto, veio a ser substituída pelo denominado
princípio da anterioridade.
216
Note-se que a EC nº 42/03 introduziu a alínea “c”, no artigo 150, inciso III, da Constituição do Brasil, de
modo que além de relevante observar o ano-calendário relativo à publicação da norma, é preciso observar
também o intervalo de 90 (noventa) dias ali previsto.
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modo a evitar surpresas e que poderiam levar a falência empresas de menor porte,217 por
exemplo.

O legislador, entretanto, busca conferir, no que se refere a normas
interventivas, agilidade, de modo que no quanto se refere a normas indutoras, o legislador
constituinte excepcionou o referido princípio, não só em relação ao ano-calendário, mas
também em relação ao prazo de noventa dias.

7.2 Princípio da legalidade

Em matéria tributária é importante observar a divisão anteriormente
mencionada, escorada na doutrina de Ruy Barbosa Nogueira, entre o Poder de Tributar e o
Poder de Regular.

O princípio da legalidade em matéria tributária decorre de expressa
disposição contida no artigo 150, inciso I, da Constituição do Brasil, pelo qual resta
estabelecido que nenhum tributo poderá ser exigido ou aumentado sem lei que o
estabeleça.

Sobre o assunto, leciona Alberto Xavier que não basta a existência da lei,
mas sim, deve ela ser uma lei qualificada revestida de características determinadas, dentre
as quais se destaca, no seu conteúdo, o critério a ser adotado pela administração,
exprimindo, assim, o princípio da legalidade estrita.218-219

Quando, entretanto, o princípio da legalidade é aplicado em face das normas
indutoras, é preciso levar em consideração ser dinâmica a realidade econômica de modo

217

Já sob este aspecto, começa-se a verificar as influências do poder de tributar sobre a concorrência. As
garantias constitucionais, quando interpretadas de forma sistêmica, devem conduzir a uma síntese de uma
sociedade livre, justa e solidária, respeitadas a propriedade privada, a livre concorrência e livre iniciativa.
218
XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001,
p. 17.
219
Sobre o princípio da tipicidade fechada, leciona Xavier que “(...) exige que os elementos integrantes do
tipo sejam de tal modo precisos e determinados na sua formulação legal que o órgão de aplicação do direito
não possa introduzir critérios subjetivos de apreciação na sua aplicação concreta. Por outras palavras: exige a
utilização de conceitos determinados, entendendo-se por estes (e tendo em vista a indeterminação imanente a
todo o conceito) aqueles que não afetam a segurança jurídica dos cidadãos, isto é, a sua capacidade de
previsão objetiva dos seus direitos e deveres tributários”. (XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação,
Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001, p. 19).
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que as leis que versem sobre Direito Econômico devem ser dotadas de flexibilidade e
mobilidade.220

Albino de Souza bem observa que uma lei cuja redação seja
demasiadamente enumerativa para casos tais ameaça que a lei se torne vazia de sentido em
razão das rápidas mutações que se verificam em relação a questões relacionadas à
economia, de modo que ela - a lei – deve ser menos rígida de modo a se adaptar a
constante mudança da realidade.

O artigo 174 da Constituição do Brasil impõe que a intervenção do Estado
no domínio econômico será exercida na forma da lei, com funções de fiscalização,
incentivo e planejamento.

Nessa medida, Schoueri observa que se a intervenção se faz na forma da lei,
isto significa não ser necessário que a cada intervenção seja editada uma lei, importando,
somente, a disciplina legal sobre a forma pela qual a intervenção se dará221 e cita como
exemplo – bastante esclarecedor – o tabelamento de preços, pelo qual lei ordinária criou o
órgão ‘tabelador’, atribuindo-lhe as faculdades de estabelecer as tabelas de preços, taxa de
juros, dentre outras medidas, sendo que para cada novo tabelamento não havia a
necessidade de edição de nova lei, podendo por em prática as medidas necessárias para
atingir a finalidade almejada.

Com isto não se afirma que a lei tributária admite mitigações da espécie,
mas, já neste momento, é indubitável que a tributação é utilizada como forma de induzir
comportamentos aos agentes econômicos.

No próximo capítulo, quando se estudará os efeitos da guerra fiscal sobre a
concorrência, verificar-se-á que a concessão de benefícios fiscais, no que se refere a sua

220

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6ª ed. São Paulo: LTr,
2005, pp. 141-144.
221
SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro:
Forense, 2005.
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amplitude e condições para aproveitamento, pode ser delegada ao Poder Executivo,
justamente por não se tratar de uma imposição.222
Schoueri223, escorado na doutrina de Grau e de Engisch, traz a diferenciação
entre discricionariedade e conceitos indeterminados, sendo que a primeira decorre da
outorga ao aplicador da lei a decisão no caso concreto e na segunda – indeterminação – não
se admite, num caso concreto, mais do que uma solução, de modo que se admitindo a
utilização de conceitos indeterminados no direito tributário é possível chegar-se à
conclusão de mitigação do princípio da legalidade em matéria tributária sem que ele
inviabilize a utilização de normas tributárias com finalidade indutora.

Adiciona Schoueri não ser aquele o único entrave a ser vencido, já que a
indeterminação de alíquotas ultrapassaria o mínimo de segurança jurídica exigido pelo
sistema, de modo que foi o próprio legislador constituinte originário quem mitigou o
princípio ao autorizar sejam estabelecidas, dentro dos limites da lei, pelo Poder Executivo,
as alíquotas relacionadas ao IPI, impostos aduaneiros e IOF, constituindo-se os referidos
impostos em preferências do legislador como veículos de introdução de normas tributárias
indutoras.224
7.3 – Princípio da irretroatividade
Preconiza o artigo 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, ser
vedada a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos anteriormente à data
de início de vigência da lei que os instituiu.

No que se refere às normas tributárias indutoras, estas não poderiam ser
aplicadas de forma retroativa na medida em que o contribuinte já teria incorrido no fato
gerador do tributo, independente de qualquer indução. Da mesma forma o incentivo fiscal
não poderia ser retroativo, na medida em que sua concessão de forma retroativa implicaria
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MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord). O Princípio da Legalidade no Direito Tributário Brasileiro. São
Paulo: CEEU - Resenha Tributária, 1981, pp. 289-323, Caderno de Pesquisas Tributárias, nº 6.
223
SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro:
Forense, 2005, pp. 258-260.
224
Idem, ibidem, pp. 262.
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em privilegio odioso, se não justificado por outra razão permitida pela Constituição do
Brasil.
7.4 – Princípios da igualdade e da capacidade contributiva

De forma reiterada ao longo deste estudo procurou-se demonstrar que a
igualdade não implica identidade, mas sim decorre de critérios constitucionais para que se
justifique um tratamento desigual.
O princípio da capacidade contributiva – artigo 145, §1º, da Constituição
Federal225 – conforme Victor Borges Polizelli, apresenta como elementos

(i) a identificação de diferenças reais entre os destinatários da norma
(razoabilidade, elemento discriminador ou relação entre os sujeitos); (ii) serve a
uma finalidade encampada pelo ordenamento jurídico (fundamentação ou
finalidade); e (iii) é reconhecida como elemento distintivo apropriado, pois
guarda correspondência com a finalidade da norma que o fundamenta (nexo
causal, decorrência lógica ou congruência).226

Roberto Ferraz, tratando do princípio da capacidade contributiva como
concretizador da igualdade na tributação, reconhece que o cerne da aplicação do princípio
da igualdade reside “(...) na identificação dos critérios legítimos para distinção de
categorias em face de cada regra jurídica concreta.”227

Disso é possível concluir pela inexistência de espaço ao arbítrio, sendo que
as distinções somente podem decorrer de critérios jurídicos constitucionais ou legais
eleitos pelos pelo legislador.

A aplicação do princípio ao conteúdo das normas tributária indutoras leva à
indagação acerca da aplicabilidade ou não do princípio da capacidade contributiva.

225

Art. 145 (...)
§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
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POLIZELLI, Victor Borges. O Princípio da Realização da Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 57.
227
FERRAZ, Roberto. Igualdade na Tributação – Qual o Critério que Legitima Discriminações em Matéria
Fiscal?. In FERRAZ, Roberto (coord.) Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005,
p. 476.
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Autores como Rothmann, por exemplo, entendem que quando se tratar de
norma tributária indutora, não há que se considerar o princípio da capacidade contributiva
em decorrência da própria natureza e finalidade da norma.228
7.5 – Princípio da proibição do efeito de confisco

O princípio em questão, contido no artigo 150, inciso IV, da Constituição do
Brasil, está voltado a uma limitação da tributação - princípio da capacidade contributiva
subjetiva.

É bastante difícil definir o que seja um tributo confiscatório. Schoueri cita
como exemplo a limitação imposta pela Corte Constitucional Argentina, limitando o
imposto sobre herança a uma alíquota de 33% (trinta e três por cento) sobre o valor
recebido pelo beneficiário.

No Brasil, si se considerar que também as multas tributárias podem ser
submetidas a tal princípio, verifica-se que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o
Supremo Tribunal Federal229 já proferiram inúmeras decisões reconhecendo que multas
superiores a 20% (vinte por cento) sobre o valor do imposto seriam confiscatórias.

Marcelo Magalhães Peixoto e Lais Vieira Cardoso, enxergam no conteúdo
do artigo 150, inciso IV, uma vedação genérica, de forma a abranger, além dos impostos,
as multas, de modo que a jurisprudência anteriormente mencionada daria uma parâmetro
acerca da carga tributária confiscatória.230

Ives Gandra da Silva Martins leciona que será confiscatório o tributo sempre
que a carga tributária incidente retire a capacidade (i) de sustento do contribuinte e (ii) o
impeça de reinvestir parcela de seus ganhos para se desenvolver.
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ROTHMANN, Gerd Willi. Tributação, Sonegação Fiscal e Livre Concorrência. In FERRAZ, Roberto.
Princípios e Limites da Tributação 2. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 331-371 (p. 339).
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julgado em 21 de agosto de 2013, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de agosto de 2013.
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PEIXOTO, Marcelo Magalhães; CARDOSO, Lais Vieira. O princípio do Não Confisco e os Limites ao
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A jurisprudência dos Tribunais Superiores parecem caminhar no mesmo
sentido, já que multas que em alguns estados da federação, como São Paulo, chegam a
150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor do tributo devido, não só faz desaparecer
todo o lucro de quem praticou o ilícito tributário, mas lhe retira parcela substancial de sua
propriedade.231
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CAPÍTULO IV – OS EFEITOS DA TRIBUTAÇÃO SOBRE A CONCORRÊNCIA

Os efeitos da tributação sobre a concorrência não ocorrem somente sob a
ótica das normas tributárias indutoras, posto que as normas tributárias de caráter
eminentemente fiscal, isto é, aquelas de cunho arrecadatório – ainda que se admita seu
potencial efeito indutor – também exercem efeitos, assim como as normas que estipulam
obrigações tributárias, isenções, anistias, remissões ou que concedem outras benesses de
cunho fiscal ou financeiro.

Exemplo de norma tributária que exerceu influência sobre a concorrência,
ainda que se trate de norma de caráter eminentemente fiscal, é a lei que instituiu o PIS e a
COFINS incidentes sobre a importação, na medida em que, mesmo sendo um tributo com
ótimos efeitos na arrecadação da União Federal, por se tratar de tributo com efeitos
cumulativos, incentivava a concentração vertical de empresas, posto que a impossibilidade
de aproveitamento do crédito relativo nas etapas anteriores estimula que as empresas com
maior poder econômico tendam a concentrar todas as etapas do processo produtivo dos
bens necessários para atingir seu mister e com isso evitar a incidência da norma tributária,
fato que ocorreria caso adquirissem os bens no mercado.

A conclusão salta aos olhos: as empresas que não possuem condições de
concentrar os processos produtivos e de distribuição estão fadadas a um custo maior de
seus produtos, o que implica em diminuição de sua competitividade.

Problemas da espécie é que conduzem o interprete da norma à conclusão de
que, mesmo tendo o tributo observado as regras e princípios constitucionais contidos no
capítulo da Constituição Federal que trata dos princípios gerais do sistema tributário
nacional, para sua instituição e cobrança, a ausência de observância aos ditames da
“Constituição Econômica” pode, em última instância, colocar em xeque sua própria
constitucionalidade. Os referidos tributos não eram concorrencialmente neutros, violando
as disposições contidas no artigo 146-A da Constituição do Brasil.

A intervenção do Estado sobre domínio econômico por meio da tributação,
ainda que não seja essa sua razão precípua pode, por exemplo, pela imposição do imposto
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sobre a renda, restringir o poder econômico das empresas e de seus acionistas – trata-se de
uma externalidade, colaborando, assim, para evitar o acúmulo de riqueza.

A doutrina norte-americana justifica a manutenção do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas, conforme Yariv Brauner evidencia, da seguinte maneira:

A mais recente justificativa do imposto de renda das pessoas jurídicas baseia-se
em certas externalidades positivas atribuídas a este tributo. De maneira simples,
a ideia baseada no conceito de justiça, é de que o imposto é desejável porque
restringe o poder ou a acumulação de riqueza pela administração empresarial,
pelos acionistas majoritários ou outras partes ‘ricas’ dentro das empresas. O
imposto é desejável (...) porque promove diretamente a governança corporativa
ou auxilia na redistribuição de riquezas (...). Esses argumentos essencialmente
seguem a falsa, mas forte intuição de que imposto de renda das pessoas jurídicas
é ‘progressivo’, porque é mais provável que pessoas com melhores condições
detenham participações em empresas, em comparação com os menos
favorecidos.232

É, assim, marcante o efeito que a tributação possui sobre a concorrência,
mesmo em casos nos quais, conforme demonstra Brauner,233 sua imposição não tenha o
condão de produzir quaisquer efeitos adicionais ao próprio abastecimento dos cofres
públicos.

Nenhuma imposição tributária pode descuidar dos efeitos que possa
produzir sobre a concorrência, de modo que a observância dos princípios contidos na
Constituição Econômica, bem como a neutralidade concorrencial do tributo, são fatores
primordiais.

Do ponto de vista da tributação, vê-se claramente que questões relacionadas
a imunidades, isenções e outros incentivos fiscais podem ser fatores determinantes
relacionados a vantagens competitivas. O mesmo se pode afirmar em relação a sentenças
judiciais relacionadas a temas envolvendo obrigações principais e acessórias em matéria
tributária, criando, muitas vezes, distorções na concorrência.

Dessa forma, os efeitos da tributação sobre a concorrência não podem ser
analisados exclusivamente pelo ângulo da introdução da norma no ordenamento jurídico,
232
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mas também em face de suas influências nas práticas anticoncorrenciais pelos agentes de
mercado, as quais podem decorrer desde a sonegação, passando pela elisão e
descumprimento de obrigação tributária principal e acessória, até a formação de cartéis,
práticas que visem dominar mercado relevante, aumento arbitrário de lucros e exercício
abusivo de posição dominante (abuso do poder econômico).
Rodrigo Maito da Silveira,234 ao exemplificar as causas de natureza
tributária decorrentes de condutas anticoncorrenciais elencadas no artigo 21 da Lei nº
8.884/94, verifica estarem tais práticas ligadas à sonegação fiscal ou aquisição de produtos
subsidiados. As lições permanecem válidas em face das disposições contidas no artigo 36,
§3º, da Lei nº 12.529/11.

É preciso destacar, no entanto, que as práticas anticoncorrenciais não
decorrem necessariamente da aplicação ou afastamento da lei tributária, ainda que seus
efeitos, no longo prazo, possam conduzir a uma situação de domínio de mercado por uma
ou mais empresas.

Questões relacionadas a isenções, concessão de regimes especiais, decisões
judiciais em matéria tributária, sem dúvida causam efeitos positivos ou negativos na
concorrência. Mas estes efeitos não implicam, necessariamente, em descumprimento da
legislação antitruste.

Por outro lado, a observância da legislação tributária pelos agentes de
mercado não conduz, necessariamente, à conclusão de que, neste caso, não haveria
inobservância da legislação antitruste.
Campilongo235 investigou essa questão e concluiu que não estão afastadas
da análise pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC as práticas adotadas
por empresas, ainda que amparadas na legislação tributária, isto em razão das distorções
que podem criar na concorrência em determinado setor.
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Não se cogita, em tais hipóteses, de uma maior eficiência do agente
econômico, ainda quando se trate de planejamento tributário, na medida em que esta última
decorre de atos do agente econômico e que traga beneficio àquele mercado, com inovações
tecnológicas dos métodos de produção daquela mercadoria, por exemplo. O planejamento
tributário somente poderá ser classificado como sendo fator de eficiência econômica
quando vier a oferecer algum beneficio ao próprio mercado.

Por outro lado, os auxílios concedidos pelos Estados podem ser de
instrumento para corrigir a distorções características do mercado em concorrência, não
sendo, portanto e conforme anteriormente afirmado, sempre negativas as intervenções ou
tampouco a concessão de incentivos, sejam eles financeiros ou fiscais.

Países como Portugal, por exemplo, possuem leis aplicadas ao controle de
preços como forma de regulação do mercado.236

Em mercados integrados, em tese, a uniformização dos sistemas fiscais
evitaria que distorções fossem criadas.

Utilizando-se como exemplo a União Europeia, Santos nota que tal
uniformização implicaria até mesmo em união política, com integral transferência do poder
de tributar a um ente supranacional.237

No Brasil, exemplos como o da substituição tributária também evidenciam a
utilização da norma tributária como forma de correção das distorções ocorridas no
mercado.

1 - Neutralidade Concorrencial do Tributo - O artigo 146-A, da Constituição do Brasil

Não se pode olvidar que a exigência de tributos pelo Estado, longe de ser
apenas uma forma de arrecadar valores para abastecer os cofres públicos, cumpre papel
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indutor de comportamentos, conforme se procurou demonstrar anteriormente, mediante a
edição de normas com caráter extrafiscal.

Essa intervenção do Estado no domínio econômico foi notada por Ruy
Barbosa Nogueira,238 ao lecionar que o Estado intervencionista passou a exercer seu
controle sobre a economia fundado em seu poder impositivo, utilizando-o para
regulamentação de atividades econômicas.

Tal regulamentação, no entanto, não pode ocorrer ao talante do legislador,
posto estar atrelada aos diversos princípios que informam as ordens tributária e econômica
e sobre os quais já se tratou nos capítulos II e III.

Ademais, o exercício do poder de tributar, o qual engloba, conforme
anteriormente demonstrado, questões relacionadas a obrigações tributárias acessórias e
benefícios fiscais, influencia as próprias decisões relacionadas à alocação de recursos,
ainda que as normas não possuam precipuamente uma finalidade indutora.

Nesse contexto é que se insere o artigo 146-A da Constituição do Brasil, ao
preconizar a possibilidade de edição de lei complementar para estabelecer critérios
especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência.

Ainda antes da inserção desse artigo ao texto da Constituição do Brasil, não
há dúvida de que o princípio da neutralidade concorrencial do tributo já poderia ser
extraído em face das normas contidas nos capítulos que tratam das ordens econômica e
tributária.

Sob esta ótica, três princípios constitucionais merecem destaque: livre
iniciativa, livre concorrência e igualdade.

Isto não significa que serão desconsiderados os demais princípios que
compõem as Ordens Tributária e Econômica, mas sim, que os princípios anteriormente
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mencionados cumprem um papel primordial quando da análise do conteúdo do artigo 146A da Constituição do Brasil.

1.1 O conteúdo do artigo 146-A da Constituição do Brasil
Há autores239 que enxergam no artigo 146-A da Constituição do Brasil um
verdadeiro limite à atuação do Estado no que se refere à atividade de arrecadação de
tributos, de modo que a abrangência desse dispositivo constitucional engloba questões
relacionadas ao próprio exercício do poder de tributar.
Há outros240 que enxergam naquele dispositivo constitucional um
desdobramento do princípio da igualdade, uma vez que somente seria aplicável em relação
a práticas lesivas à concorrência decorrentes da tributação.

O raciocínio é bastante lógico, na medida em que não se pode esperar do
legislador que anteveja a prática de um desvio de conduta – abuso de poder econômico, por
exemplo – de um agente econômico, de modo que, por meio da tributação viesse a ser
evitado.

Parece mais razoável que o legislador constituinte derivado pretenda evitar
que o exercício do poder de tributar cause distúrbios na concorrência.
Diz-se “exercício do poder de tributar” pois que, este termo, conforme já se
tratou, abrange não só a instituição e cobrança dos tributos, mas também engloba a
concessão de benefícios fiscais, regimes especiais de tributação241 e incentivos fiscais e
financeiros.
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Marcos André Vinhas Catão242 leciona, com propriedade, que o controle dos
incentivos fiscais não pode ser regulado pelo direito tributário, na medida em que a
tributação possui seus próprios princípios.

Por outro lado, o princípio da neutralidade concorrencial do tributo, segundo
o mesmo autor, significa um dever de que o tributo deva cumprir sua finalidade sem
interferir no comportamento dos agentes econômicos, isto é, sem provocar distorções na
oferta, demanda e nos preços de bens e serviços.

Klaus Vogel, nesse sentido, ao investigar o conceito econômico de
neutralidade, verifica que se as trocas e os investimentos são determinados pelos
mecanismos do mercado, o qual, se não afetado pela intervenção estatal, e se os fatores
econômicos forem alocados da melhor maneira possível (ótimo de Pareto), a produção e as
trocas serão otimizadas, de modo a melhor atender ao bem-estar comum.243

Afirmar que o conteúdo do artigo 146-A da Constituição permitiria a
utilização de normas tributárias extrafiscais com a finalidade de correção de distorções
decorrentes de abuso por parte dos agentes econômicos parece ir além do que permite o
dispositivo constitucional, na medida em que o tributo não pode ser uma sanção a um ato
ilícito praticado pelo agente econômico.

O próprio conceito de tributo contido no artigo 3º do Código Tributário
Nacional afasta tal possibilidade ao declarar ser o tributo uma prestação pecuniária
compulsória e que não constitua sanção de ato ilícito.

Partindo-se da premissa de que a verificação da prática de conduta abusiva
pelo agente econômico importa em consequente imposição de sanção prevista na lei
antitruste, não pode servir o tributo como forma de repressão de condutas abusivas não
decorrentes de causas fiscais.
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Esta afirmação não afasta a possibilidade de que as normas tributárias
extrafiscais sejam utilizadas com a finalidade de, uma vez constatada a existência de
concentração de empresas decorrente de eficiência econômica, fomentar a concorrência.

1.2 A livre iniciativa, a livre concorrência e a igualdade como parâmetros para instituição
de normas tributárias

A livre iniciativa e a livre concorrência são parâmetros constitucionais e
servem de baliza para a instituição e cobrança de tributos, sempre que sua exigência venha
causar distúrbios na concorrência.

O mercado, em face das distorções a ele inerentes e incapacidade de se
autorregular sem criar obstáculos à livre concorrência, ao contrário do que preconizavam
os defensores do Estado Liberal, exige, para cumprimento dos ditames constitucionais da
ordem econômica, a intervenção do Estado, sendo que uma das formas para fazê-lo é por
meio de normas tributárias extrafiscais, gênero da qual é espécie a norma tributária
indutora.244

As normas extrafiscais possuem, destarte, duplo efeito: (i) tanto o efeito de
arrecadação tributária, quanto (ii) o efeito de correção das denominadas distorções dos
mecanismos de mercado.

Já aí se nota um evidente laço entre livre concorrência, livre iniciativa e
tributação, sendo que esta última funciona ou pode funcionar como instrumento para o
aperfeiçoamento da livre concorrência.

Mas a norma tributária pode, também, produzir efeito diverso, isto é,
impactar de forma negativa sobre a concorrência, razão pela qual, em tal hipótese, o
princípio da livre concorrência servirá de limitador à formulação da norma tributária.

Assim, partindo-se da premissa de que a incidência de uma norma tributária
pode criar distúrbios na concorrência, é preciso buscar neutralizar seus efeitos com a
244
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finalidade de preservação do mercado, de modo que nenhum agente de mercado obtenha
vantagem em relação aos demais, impedindo que restem violados os princípios da livre
iniciativa, livre concorrência e igualdade.

Prosseguindo nessa linha de raciocínio, a ordem econômica, fundada na
livre iniciativa, se opõe, prima facie, a uma ordem fundada nos meios coletivos de
produção, de modo que qualquer atuação estatal nesta seara se caracteriza como
intervenção. Ademais, essa ordem econômica de que trata a Constituição do Brasil e que
tem por finalidade a busca de uma existência digna a todos, somente pode conferir
proteção à livre iniciativa que tenha por escopo a busca daquela finalidade, nos termos do
quanto dispõe o “caput” do artigo 170 da Carta Cidadã e cujas outras balizas decorrem dos
demais princípios informadores daquela ordem econômica.

Sobre a livre iniciativa, Schoueri, com propriedade, leciona que

se nos primórdios do constitucionalismo a liberdade aparecia como uma garantia
do indivíduo diante dos desmandos do soberano (liberdade de algo ou alguém),
ela surge hoje em sentido socialmente comprometido (liberdade para algo). É
nesse sentido que a livre concorrência não assegura que os agentes econômicos
concorram sem qualquer interferência do estado; ela é, antes, uma garantia de
que a concorrência deve ser alcançada, já que o constituinte viu nela um critério
para busca da existência digna de todos.245

Não por outra razão Vidigal declarava, já em 1977, que os mercados
organizados por empresas dominantes exigem a presença do Estado para que se imponha
uma correção.246

Uma análise do artigo 173, §4º, da Constituição do Brasil faz evidenciar o
acerto das lições de Vidigal posto que, elevada a princípio, a livre concorrência goza da
defesa do Estado, com a garantia de que, para assegurá-la, “A lei reprimirá o abuso do
poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao
aumento arbitrário dos lucros.”
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Ferraz Junior, ao tratar sobre o mercado, afirma que “em si, o mercado é
cego em face dos indivíduos, sendo, ao revés, um instrumento a serviço da coletividade.
Por meio do mercado, a sociedade impõe uma ordem à livre iniciativa.”247

A livre concorrência, dessa forma, pressupõe igualdade de condições como
forma de atendimento aos ditames constitucionais e, portanto, ao princípio da igualdade, de
modo que se o ordenamento não veda discriminações, uma vez que igualdade não
pressupõe identidade.
Klaus Tipke,248 ao analisar o princípio da igualdade sob a ótica do direito
tributário, bem observou que igualdade não equivale à identidade, na medida em que a
igualdade pressupõe a adoção de critérios de discriminação e comparação.

Em matéria tributária, o primeiro critério diferenciador, conforme
asseverado no capítulo anterior, é a capacidade contributiva, na mediada em que a
obrigação de colaborar com as despesas do Estado é de todos, sendo certo que o
reconhecimento da solidariedade como princípio à colaboração de cada indivíduo se dá na
medida de suas forças.249
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Entretanto, a capacidade contributiva não é critério único, de modo que
quando uma norma tributária produza efeitos indutores no domínio econômico, mister se
faz verificar a justificativa para aquela intervenção.
1.3 – A função do artigo 146-A da Constituição Federal

Não é novidade a utilização, pelo Estado, de tributos com a finalidade de
induzir comportamentos ou corrigir as distorções de mercado causadas pela tributação.
Quando se trata de intervenção no domínio econômico, sendo ela negativa –
no sentido corrigir distorções do mercado – ou positiva – implementação dos objetivos da
ordem econômica, a utilização dos tributos estará sempre atrelada aos princípios que regem
tanto a ordem econômica quanto àqueles os quais regem a ordem tributária.

Enfatiza Schoueri que

Além de determinar a forma pela qual se dará o financiamento do Estado, a
norma tributária produz diversos efeitos sobre o comportamento dos
contribuintes, destacando-se, por sua importância enquanto meio de intervenção
sobre o domínio econômico, seu caráter indutor. Reconhecidas as normas
tributárias indutoras, cabe ao jurista observar que a elas não se aplicam apenas os
ditames constitucionais inseridos no capítulo da Ordem Tributária, mas
igualmente se sujeitam à Ordem Econômica da Constituição.250

Ter em mente que as disposições de ambos os Capítulos da Constituição se
aplicam à norma tributária quando se verifica sua finalidade extrafiscal, isto é, cujo
conteúdo não visa somente o abastecimento dos cofres do Estado, mas tenha como objetivo
precípuo induzir comportamentos ou corrigir distorções com a finalidade de preservação
do mercado, é essencial para que não incorra o legislador ou o aplicador da norma em
equívoco ou esbarre na inconstitucionalidade.

Não por outra razão o legislador inseriu na Constituição do Brasil, no
capítulo da Ordem Tributária, o artigo 146-A, o qual prevê que a lei complementar poderá
“(...) estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios
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da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de
igual objetivo”.
Essa norma tributária – porque inserida no capítulo correspondente à Ordem
Tributária – é importante instrumento para garantir ao Estado formas de prevenir ações que
venham a causar distúrbios na concorrência através da tributação.

Na análise do artigo 146-A da Constituição do Brasil, tem-se que a
finalidade da norma é

(...) dispor sobre desequilíbrios concorrenciais causados pelo tributo. Não se
presta a ser instrumento meramente arrecadatório, não podendo ser instituídos
tributos com base no dispositivo constitucional examinado. O critério de
validação da competência é finalístico, não condicional. O bem protegido é o
mercado como patrimônio nacional, na acepção do art. 219 da Constituição
Federal, não se prestando a regular questões concorrenciais entre empresas
privadas.251

Com isto não se quer dizer que anteriormente à inclusão do mencionado
artigo 146-A da Constituição do Brasil não tinha o Estado competência para instituir
normas de caráter extrafiscal visando à regulação do mercado ou correção de distorções.

A norma contida no artigo 146-A veio, sem qualquer dúvida, para reforçar a
neutralidade concorrencial do tributo.

Note-se que aqui não se trata do utópico princípio da neutralidade tributária.
O que se pretende neste ponto é tratar da neutralidade concorrencial do tributo, o que não
guarda nenhuma relação com o utópico denominado princípio da neutralidade tributária.
É dizer, o tributo, em si, não deve ser – mas muitas vezes é – causa de
desequilíbrios concorrências.

A aplicação do tributo de forma equivalente aos competidores em um
determinado mercado relevante não causa distúrbios na concorrência; sua aplicação não
251
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uniforme, entretanto, poderá gerar distúrbios na concorrência, com efeitos nocivos ao
mercado, podendo ser declarado inconstitucional por violação à neutralidade concorrencial
que lhe impõe o artigo 146-A da Carta Cidadã.

Para Ávila,

A neutralidade melhor representa uma manifestação estipulada da própria
igualdade na sua conexão com o princípio da liberdade de concorrência,
notadamente no aspecto negativo da atuação estatal. Explica-se. A neutralidade
não é diferente da igualdade, mas apenas um aspecto dela, precisamente quando
se procura, em vez de verificar o direito do contribuinte, analisar o dever
negativo por parte do ente estatal, decorrente da consideração dos efeitos do
princípio da livre concorrência. A neutralidade, na interpretação aqui estipulada,
é um aspecto delimitado da igualdade no que se refere ao aspecto subjetivo e
temporal. No aspecto subjetivo, porque, quando se analisa a igualdade do ponto
de vista do contribuinte, examina-se o direito de o contribuinte ser tratado
igualmente por meio da consideração de sua capacidade contributiva, ao passo
que, quando se analisa a igualdade tendo como referência a atuação estatal,
perquire-se o dever de o ente estatal respeitar a livre concorrência dos
contribuintes. No aspecto temporal, porque quando se analisa a igualdade na
cobrança de tributos depois do exercício da atividade do contribuinte, estuda-se o
princípio da igualdade conforme a capacidade contributiva no produto daquela
atividade, enquanto que quando se observa a igualdade antes ou sobre o próprio
exercício da atividade dos contribuintes, examina-se o princípio da igualdade sob
o ângulo da atuação ou abstenção estatal relativamente àquela atuação. Ou, no
dizer acertado de Vogt, enquanto o dever de neutralidade de concorrência (...)
garante a igualdade de chances (...) no processo de trabalho (...), a capacidade
contributiva garante a igualdade de oneração (...) relativamente àquilo já obtido
(...).252

As lições de Ávila, não poderiam ser mais precisas em relação ao intrincado
assunto.

A neutralidade concorrencial do tributo, conforme asseverado, garante aos
competidores igualdade de chances para que possam desenvolver a atividade econômica; e
acrescente-se, a liberdade de iniciativa para ingressar naquele mercado sem que o tributo
configure uma barreira à entrada.

O assunto não é singelo. Deve-se investigar o fato de o competidor possuir
ou não possuir a discricionariedade de praticar ou não praticar determinado ato o qual
conduza à incidência do tributo.
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Por exemplo, o fato gerador do “ICMS” é a saída de mercadoria do
estabelecimento; mas não é qualquer saída senão aquela decorrente de circulação jurídica
do bem e que pressupõe a ocorrência da tradição.

Ora, se o competidor não dá a saída da mercadoria, não ocorre, no mundo
fenomênico, o fato gerador do tributo.
Ocorre que o competidor não deixará de vender o seu produto – não deixará
de incorrer na circulação jurídica do bem – em razão da incidência do “ICMS”, posto que
se não o fizer, deixará de competir no mercado. Dessa forma, não há opção do competidor
quanto a incorrer ou não incorrer na realização do fato jurídico tributável, mas somente de
repassar parcial ou integralmente o tributo ao consumidor.

O princípio da neutralidade concorrencial do tributo, dessa maneira, garante
que os competidores deverão ser tributados de maneira equivalente pela pratica de ato que
implique na incidência do tributo.

Conforme será explicitado oportunamente, a guerra fiscal travada entre os
Estados Federados cria uma distorção concorrencial, na medida em que a concessão de
benefícios fiscais relativos ao “ICMS” – mantendo-se o exemplo anterior – favorece
empresas instaladas em determinado Estado da Federação, o que lhes garante vantagens
competitivas que não deveriam existir.

Por outro lado, sob a ótica da decisão de praticar ou deixar de praticar
determinado ato em razão da incidência de algum tributo, implica em analisar a incidência
de tributos extrafiscais, especialmente.

Muitas vezes esta decisão decorre fundamentalmente das normas tributárias
indutoras, é dizer, se o governo, com vistas a fomentar a construção civil, verifica que a
produção interna de aço não é suficiente para o abastecimento do mercado – ou ainda, se
verifica a prática de preços abusivos, em razão de cartelização do mercado ou monopólio –
pode reduzir a alíquota do imposto de importação de modo a criar competição naquele
mercado, forçando uma diminuição do preço, na medida em que muitos compradores
optarão pela importação do produto em razão do custo.
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Como se vê, são situações absolutamente distintas: a primeira não decorre
de uma opção do contribuinte em incorrer ou não no fato jurídico suficiente e necessário
para fazer incidir a norma jurídica tributária, de modo que o princípio da capacidade
contributiva tem influência decisiva, na medida em que garante que a tributação seja
igualitária entre os diversos competidores; no segundo caso, há uma opção entre incorrer
em custo maior na aquisição junto ao mercado nacional ou menor, pela aquisição do bem
no exterior.

Sobre este assunto, chamam a atenção as normas tributárias indutoras
relacionadas à tributação do contribuinte poluidor.

Regina Helena Costa, em seus apontamentos sobre a tributação ambiental
253

no Brasil,

em sua fina percepção, esclarece que o princípio da capacidade tributária,

preconizado pelo artigo 145, §1º, da Constituição do Brasil não é afetado pela tributação
extrafiscal, com a qual convive de forma harmônica. Isto porque a graduação dos impostos
– a qual deve levar em consideração a capacidade contributiva – passa a considerar outros
fatores relevantes, i.e., neste caso, a proteção do meio ambiente.

Isto não significa que o princípio deva ser ignorado pelo legislador, ainda
que autores como Gerd Willi Rothmann254 entendam de forma diversa, conforme já
exposto anteriormente.

Apenas, deve o legislador sopesar os diversos princípios

informadores contidos na Constituição do Brasil, de modo a atingir a finalidade indutora
desejada.

Dessa forma, princípios como a garantia do mínimo vital e do não confisco
permanecem em voga e não poderão ser suplantados em razão da tributação extrafiscal.

Exemplo é a indústria química que despeja no solo, sem tratamento, os
resíduos de sua produção.
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Não há dúvida de ser menos custoso despejar os resíduos sem tratamento no
solo ou em rios ao invés de tratar os resíduos de modo que não prejudiquem o meio
ambiente quando descartados. No entanto, atitude da espécie cria, para a sociedade um
custo, na qual esta incorrerá, para o tratamento daquele solo contaminado e que poderá
contaminar lençóis freáticos; de outro lado, aquelas indústrias químicas que adotam
postura ambiental correta, incorrem num custo maior para a fabricação de seus produtos,
de modo que isso lhes dá uma desvantagem competitiva em relação àqueles que
“repassaram” seus custos para a sociedade.

O Estado, ao conceder isenções aos que adotam posturas ambientais
corretas, na verdade, além de estimular um comportamento – tratamento dos resíduos da
indústria química, por exemplo – trazem consigo a igualdade de competição entre as
empresas que adotam e as que não adotam postura ambiental correta.

A neutralidade de que se trata, portanto, não é a neutralidade tributária cuja
utopia tão bem foi demonstrada por Schoueri,255 mas sim de uma neutralidade do tributo
em relação à concorrência, conforme explicitado por Ávila.

A inclusão do artigo 146-A no texto constitucional via Emenda
Constitucional nº 42/03, patenteia que a neutralidade concorrencial do tributo, se antes era
desejável, com vistas a evitar um desequilíbrio na concorrência, é agora mandatória.

Ainda que haja justificativas extrafiscais para tratamento diferenciado em
razão, por exemplo, da região onde venha a ser instalada determinada indústria, não poderá
tal justificativa suplantar os demais princípios constitucionais, sob pena de irremissível
inconstitucionalidade por violação ao princípio da neutralidade concorrencial do tributo.

As normas de desoneração para, por exemplo, a instalação de uma empresa
em determinada região, com intuito de desenvolvê-la, encontrarão balizas no princípio da
neutralidade concorrencial do tributo na medida em que o incentivo concedido permita ao
seu beneficiário, além de compensar os custos de sua instalação naquela determinada
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região, lhe confiram uma vantagem competitiva excessiva que venha a desequilibrar a
concorrência.

O artigo 146-A, ao estabelecer critérios especiais de tributação, está a
autorizar, por exemplo, a imposição de obrigações acessórias especiais, as quais tenham
por escopo assegurar a livre concorrência, bem como novos critérios de tributação, não
implicando, entretanto, em autorização para a criação de novos tributos.
É preciso mencionar, neste passo, – em que pese essa autorização não
decorrer do quanto disposto no artigo 146-A da Constituição do Brasil-, como exemplos de
normas tributárias indutoras, o IPI, IOF e Imposto de Importação, cuja alteração de
alíquotas se dá por determinação do Poder Executivo, independentemente da edição de lei,
restando mitigados os princípios da legalidade e também da anterioridade.

É dizer, a aplicação da Lei Complementar de que trata o artigo 146-A da
Constituição Federal há de ser aquela relativa aos desequilíbrios na concorrência causados
pelos tributos.

Melhor explicando a questão, imagine-se um caso em que determinado
agente de mercado esteja sonegando tributos que deveria pagar, isto em decorrência da
falta de controle, pelo Fisco, das atividades exercidas. Não resta dúvida de que, em
hipótese tal, estará aquela empresa obtendo uma vantagem em face dos demais
concorrentes daquele mercado, de modo que caberá ao legislador editar norma
determinando o cumprimento de uma determinada obrigação acessória que vise coibir
aquela espécie de sonegação, a qual causa evidente anomalia no mercado.

O exemplo serve, também, para casos de planejamento tributário e em face
de decisões judiciais obtidas por competidor.

Entretanto, conforme bem assevera Dias de Souza,

Quando a vantagem tributária atinge proporções que abalam o mercado,
configura-se distúrbio causado pelo tributo. A rigor, isso não se verifica no caso
de ação isolada que produza efeito econômico de curto prazo. Exige-se, para
tanto, um ato ou conjunto de atos (omissão reiterada no pagamento do tributo)
cujos efeitos possam perdurar tempo suficiente para alterar a participação de

144

mercado do agente que o pratique, interferindo com a livre concorrência, em
prejuízo da livre-iniciativa. Em outras palavras, a caracterização do desequilíbrio
de que trata o art. 146-A da CF depende de prática tributária contumaz e em
volume suficiente para interferir com o jogo de mercado. O interesse protegido é
público. Não se cuida de disputa privada, de interesse restrito.256

Como se vê, o quanto previsto no artigo 146-A da Constituição do Brasil
não prevê a utilização de um instrumento tributário para induzir comportamentos, mas sim,
sua utilização para a correção de distorções causadas pelo tributo na concorrência, as quais
podem ocorrer devido à sonegação fiscal, obtenção de medidas judiciais ou mesmo de
planejamentos tributários, por exemplo.

As formas pelas quais o tributo afeta a concorrência, seja pela criação de
estímulos ou desestímulos fiscais, os quais se dão por meio de isenções, reduções e
aumentos de alíquota e base de cálculo e outros incentivos e benefícios fiscais, serão
estudadas adiante.

Veja-se que, apesar de não competir ao CADE ou aos órgãos do Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC decidir sobre questões que envolvam
matéria fiscal e abuso por parte das empresas que fruam de benefícios concedidos – até
porque a administração fazendária tem precedência, nos termos do artigo 37, inciso
XXVIII, da Constituição do Brasil para decidir questões da espécie –, fato é que na falta de
providência dos órgãos fazendários, a teor do quanto dispõe o artigo 146-A da Constituição
Federal, podem os órgãos que compõem o SBDC, no exercício de sua competência, vir a
restabelecer o equilíbrio concorrencial.257

Isto ocorre posto caber aos órgãos de defesa da concorrência, uma vez
verificada a existência de desequilíbrio e também em razão da função constitucional de
proteger o mercado, como patrimônio nacional, emitir parecer sobre a questão, reportandoa aos órgãos da administração fazendária, os quais devem tomar as medidas necessárias
para evitar que a situação de desequilíbrio se perpetue.
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É preciso, para que se obtenha uma tributação que não influa – ou tenha o
menor grau possível de interferência – na livre concorrência, respeito aos princípios da
capacidade contributiva como único critério de discriminação entre contribuintes e da
igualdade tributária.
A esse respeito Silveira258 entende que a livre concorrência é limite e
justificativa da norma tributária utilizada para a correção de distorções provocadas pela
tributação.
A busca pela neutralidade da tributação é utópica,259 na medida em que, em
maior ou menor grau, a tributação sempre influenciará a tomada de decisões, quer pelos
agentes do mercado, quer pelos consumidores e terá necessários reflexos no preço dos
produtos e serviços.

No entanto, ainda que a busca pela neutralidade tributária seja utópica, não o
é a neutralidade concorrencial dos tributos e dela se extrai importante lição no sentido de
que o Estado não pode intervir no domínio econômico, causando consequências
involuntárias na concorrência e afetando, de forma decisiva, o mercado que deve proteger.

O que se deve buscar é evitar que competidores que se encontrem em
situações semelhantes sejam tributados de forma distinta.

O intervencionismo do Estado, na busca pela garantia de tratamento
isonômico, portanto, impõe uma ação estatal positiva e que se define como obrigação do
poder público na remoção de desigualdades para, somente então, obter a almejada
igualdade.

Esse pensamento decorre da evolução da igualdade a qual tem como marco
o Estado Social e Democrático de Direito.260
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Mas ainda que não haja um tratamento anti-isonômico por parte do Estado,
uma carga tributária muito elevada pode conduzir, por exemplo, a uma concentração do
poder econômico, posto que algumas ou muitas empresas poderão não suportá-la, de modo
que, em casos tais, poderá ocorrer uma concentração empresarial.

Ademais, uma tributação que não seja tão próxima quanto possível da
neutralidade concorrencial, influenciará, decisivamente, nas decisões empresariais de
investimentos e permanência de um ou mais concorrentes no mercado.

Pior será se a tributação, a par de vir a ser editada como uma norma indutora
de comportamentos, violar o princípio da livre iniciativa. Tal situação pode ocorrer
quando, por exemplo, se pretenda, a par de proteger o meio-ambiente, exigir taxa para
autorização de exploração de determinada atividade em valor que inviabilize a própria
atividade; ou ainda, um aumento tão substancial da alíquota dos impostos incidentes a
ponto de que um ou alguns dos concorrentes se vejam obrigados a encerrar suas operações.

Nas palavras de Vidigal,

As decisões de investir constituem, quantitativa e qualitativamente, o fenômeno
nuclear do processo de desenvolvimento. Por desenvolvimento entendemos, com
Maurice Byé, o crescimento sob condições de estrutura em mutação. Mas o
crescimento só é possível mediante novos investimentos, a taxas que permitam
compensar o desgaste do capital social existente, repor o equivalente às perdas
de eficiência decorrentes da destruição de recursos naturais, sofridas ao longo do
processo produtivo, e superar, pelo diferencial, os índices de crescimento
demográfico. E a mutação estrutural, podendo ser induzida a partir das
instituições, só se alcançará no plano econômico mediante inovação produtiva.
Daí a importância da tutela jurídica dos investimentos, cujas preocupações se
distribuirão entre aspectos quantitativos globais, qualidade técnica dos
investimentos e problemas de distribuição setorial.261

Mais adiante, Vidigal conclui seu raciocínio lecionando que

(...) a curto prazo as atitudes econômicas predominantes podem modificar-se em
razão de expectativas sociais do desenrolar dos acontecimentos no futuro
próximo. Não obstante, a análise do funcionamento dos mercados evidenciou
que a procura de bens para consumo tende a flutuar na proporção direta das
disponibilidades de meios de pagamento e que as decisões de investir, recebendo
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igualmente o impacto da alteração naquelas disponibilidades, tendem a variar na
razão direta das modificações do nível de consumo.262

O tributo, portanto, nunca será neutro, pois o Estado, sempre que o exigir,
retirará do particular uma parcela de sua riqueza, de modo que haverá impacto na alocação
de recursos.

Essa retirada de parcela de riqueza influi, necessariamente, no poder de
compra dos consumidores e nas tomadas de decisão quanto a investimentos.

É importante ainda salientar que, para que haja desenvolvimento, é
primordial haver investimentos. De modo que os investimentos somente ocorrerão em
ambiente de segurança jurídica, o que denota a importância daquele primado
constitucional.
2. Incentivos fiscais e Guerra fiscal – efeitos sobre a concorrência

A guerra fiscal travada entre estados e entre municípios é uma das formas
pelas quais a tributação causa efeitos sobre a concorrência e para entender o seu alcance é
preciso compreender, antes, o modelo de federação adotado pela Constituição.

O Brasil adotou o modelo federativo, partindo, no entanto, de uma
hegemonia do poder central para a distribuição de competências entre os entes federativos,
cuja tônica adotada é a da cooperação, notadamente em decorrência da discriminação de
rendas de que trata o texto constitucional.263

Essa cooperação entre os entes federativos, permeada pela igualdade
insculpida no “caput” do artigo 5º da Constituição do Brasil, pressupõe que a todos seja
conferida igualdade de condições, sendo que os incentivos – especialmente os fiscais – são
utilizados para atingir tal finalidade.
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Conforme aponta Ferraz Junior, fundado nas lições de Margareth Mead,
cooperação exige a concorrência como fator de desenvolvimento.264 Dessa forma, a
garantia de igualdade de condições entre os concorrentes é fundamental, para que, de
forma conjunta, os estados-membros possam atingir os fins colimados pela Constituição do
Brasil.

Do quanto exposto se conclui pela existência de descentralização das
atividades econômicas – existência de diversos centros decisórios –, sendo que a
concorrência entre os entes federativos para fomentar a atividade em suas regiões, na busca
pelo desenvolvimento, faz com que, no exercício de suas competências constitucionais,
criem as melhores condições possíveis para o exercício de atividades econômicas em seu
território, fato que culmina com aumento de renda, geração de empregos e aumento de
arrecadação para novos ciclos de investimentos.
A atração de investimentos pelos entes federativos – Estados, municípios e
Distrito Federal – se dá, no mais das vezes, pela concessão de incentivos fiscais. No caso
dos estados, especialmente em relação ao ICMS; no caso dos municípios, especialmente o
ISS e o IPTU são alvo dos governantes.

O texto da Constituição Federal prevê o desenvolvimento nacional como
objetivo da República, o qual, entretanto, deve conviver com os demais primados
estabelecidos, tais como a busca do pleno emprego, tratamento favorecido às empresas de
pequeno porte, propriedade privada, soberania nacional, de modo que a justificativa de
busca do objetivo de desenvolvimento de regiões menos favorecidas não pode ocorrer a
qualquer custo e servir de justificativa única à concessão de benefícios fiscais os quais
podem trazer desequilíbrios à concorrência.265

Esta introdução não adentra ao estudo do processo de desenvolvimento e as
medidas articuladas a serem adotadas pelo Estado de forma a cumprir o objetivo
estabelecido pela Constituição do Brasil. Até porque o tema acerca do desenvolvimento
regional atrelado aos incentivos fiscais seria, por si só, objeto de um longo trabalho.
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Pretende-se somente demonstrar os efeitos que a guerra fiscal entre os estados – e também
entre municípios – pode acarretar à concorrência.

Também não faz parte do escopo deste trabalho saber se os incentivos são
fiscais, financeiros ou ambos. O que cabe debater neste tópico são as consequências do
incentivo concedido pelo ente federado.
As questões envolvendo incentivos outorgados pelos entes federativos –
sejam eles fiscais ou financeiros - geram consequências na concorrência, na medida em
que tendem a reduzir a carga tributaria para as empresas ali sediadas.
A Constituição do Brasil, no artigo 155, §2º, XII, “g”, prevê que as isenções
sejam instituídas mediante Convênios Interestaduais.

Do conteúdo do referido artigo é possível extrair que (i) a concessão de
isenções do ICMS é prática possível aos estados federados, constituindo-se em incentivo
fiscal; e (ii) que a ausência de Convênio, em princípio, implica em inconstitucionalidade da
norma.

Não há dúvida de que os estados-membros possam, dentro de seu território,
conceder isenções, benefícios fiscais e regimes especiais de tributação, visando a redução
de desigualdades regionais e o desenvolvimento de sua economia. No entanto, não podem
deixar de observar as regras impostas pela Constituição Federal sobre o assunto, para que
não sejam criadas distorções.

Entretanto, tendo em vista a dificuldade encontrada pelos estados para
aprovação de autorização para concessão de isenções, a qual deve ser unânime perante o
CONFAZ, faz com que alguns estados utilizem subterfúgios para conceder verdadeiros
incentivos fiscais com roupagem de incentivos financeiros.
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Exemplo de benefício financeiro e que gera impactos na concorrência é a
concessão de empréstimos subsidiados correspondentes ao valor do tributo recolhido ao
Estado.266
Autores como Ives Gandra da Silva Martins267 entendem que os incentivos
financeiros não se equiparam aos incentivos fiscais, na medida em que o artigo 174 da
Constituição do Brasil autoriza aos Estados o fomento de sua economia mediante aquela
espécie de incentivo, de modo que defende os empréstimos provenientes de bancos
públicos estaduais, cujos valores estão lastreados no imposto devido pela empresa, como
forma de fomento da economia local.

Esta prática dos Estados, que sob a roupagem do incentivo financeiro,
concedem verdadeiros incentivos fiscais, como, por exemplo, a concessão de empréstimos
a juros subsidiados, calculados sobre o valor do imposto devido pelo contribuinte, ante a
justificativa de fomentar a atividade econômica, acaba por fomentar a guerra fiscal.

É importante frisar, entretanto, que não é qualquer incentivo fiscal ou
financeiro que implica em desequilíbrio na concorrência e violação ao princípio da
igualdade; mas sim aquele que viola a neutralidade concorrencial do tributo, de modo que
o fator de discriminação entre concorrentes não possui justificativa constitucional
(exemplo: empresa que se instala em região desenvolvida e cujos custos para aquisição de
insumos e escoamento da produção são iguais àqueles de seus concorrentes instalados em
regiões próximas). São os chamados privilégios odiosos, dado que o fator de discrímen não
encontra amparo no texto da Constituição do Brasil.

O princípio da igualdade tributária, uma vez elevado ao status de princípio
constitucional, exige do legislador, ao instituir a norma tributária, que ela seja dirigida a
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um número indeterminado de pessoas e situações, posto inexistir a igualdade sem lei geral
e abstrata.268

André Elali, fundado nas lições de Uckmar, esclarece que a igualdade
pressupõe tratamento equivalente entre contribuintes que se encontrem na mesma situação,
somente sendo possível a tributação desigual pautada em diferenças reais, o impede haja
discriminações arbitrárias.269
Autores como Lucas Bevilaqua,270 entendem que além da observância ao
princípio da igualdade, não pode o legislador descurar do princípio da impessoalidade,
insculpido no artigo 37, “caput”, da Carta Magna, na medida em que a política de
desenvolvimento deve ter caráter geral.

Entretanto, não há nada que impeça uma política voltada a determinado
seguimento específico da atividade econômica quando se trata de desenvolvimento
regional.
Acrescenta-se, com Roberto Ferraz271, ser necessário um período
determinado para a concessão dos incentivos, na medida em que alcançados os objetivos
traçados para sua concessão, eles devem cessar.

Com a finalidade de demonstrar, em números, o resultado da concessão de
benefícios fiscais relacionados ao ICMS, Scaff272 demonstra, fundado em dados da
auditoria KPMG no ano de 2000,273 a variação do lucro, de uma empresa hipotética que
fabrique sabonetes, em decorrência de benefícios fiscais que importem em redução de
alíquota do ICMS:
268
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Conta

Resultado

Faturamento

100,00

Impostos indiretos

- 28,87

IPI

0,10

- 9,09

ICMS

0,18

-16,36

PIS/COFINS

0,04

- 3,32

Receita líquida

71,23

Custo de produção

- 40,45

Materiais

-20,60

Mão-de-obra

- 14,70

Encargos

- 5,15

Lucro bruto

30,78

Despesas operacion.

- 26,74

Salários

- 9,70

Encargos

- 3,40

CPMF

- 0,36

Financeiras

- 5,98

Outras

- 7,30

Lucro operacional

4,04

IR/CS

- 1,33

Lucro líquido

2,71

Na tabela seguinte, ainda com fundamento no estudo da empresa KPMG,
citado por SCAFF, o lucro da mesma empresa hipotética se multiplica exponencialmente
conforme a variação da alíquota do ICMS:

Alíquota do ICMS

Lucro/faturamento

Variação de ICMS

Variação do lucro

18%

2,71

0%

0%

12%

6,20%

- 33%

128%

8%

8,65%

- 56%

215%

0%

13,21%

- 100%

388%
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A situação descrita no quadro acima, ainda que decorrente de estudo
elaborado a mais de uma década, serve para ilustrar a forma pela qual a variação de
alíquota do ICMS pode influenciar os resultados de uma empresa.

O lucro adicional obtido em razão de benefício fiscal que importe em
redução do ICMS a recolher pode ser utilizado pelo agente econômico de várias formas,
tais como: (i) pode resultar na prática de preço predatório, posto que a redução do tributo,
se repassada integralmente ao preço do produto, resultará em preço com o qual os
competidores que não possuem benefícios fiscais da espécie conseguirão competir; (ii) o
valor pode ser utilizado para investimentos em novas técnicas de produção, reduzindo os
custos e conferindo àquele agente de mercado um diferencial de eficiência; (iii) em
decorrência da prática de preços predatórios, pode resultar em concentração do mercado,
dado que alguns competidores não possuiriam condições de permanecer no mercado.

Aquele estudo demonstra de forma clara como benefícios fiscais podem
influir sobre a concorrência.
Nesse contexto, a análise das isenções concedidas pelos Estados – mas há
outras espécies de benefícios, tais como anistias, parcelamentos e remissões – pode
implicar em severos impactos sobre a concorrência.

Conforme assevera José Souto Maior Borges, não é possível aos estados a
concessão de benefícios fiscais, tais como crédito presumido e diferimento do ICMS sem a
precedência de convênio celebrado via CONFAZ, isto porque a Constituição Federal veda
a concessão de incentivos fiscais genéricos ou isenções em matéria relacionada ao
ICMS.274

Por outro lado, é importante verificar que uma vez concedida a isenção
fiscal, não pode outro estado-membro glosar o crédito tributário por entendê-lo indevido,
na medida em que é vedado, sob pena de violação ao princípio federativo, que outro
estado-membro, por via transversa, anule o direito concedido.
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Os estados-membros, porque possuem poder para tributar por via do ICMS,
também possuem, dentro de limites estabelecidos pela Constituição Federal, o poder de
isentar.

Em consulta respondida pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, as conclusões são de que os incentivos fiscais concedidos ao arrepio
das normas constitucionais têm como consequência (i) a retirada de estímulos ao aumento
do nível de eficiência econômica, já que permite a utilização menos eficiente dos recursos;
(ii) mascara o desempenho das empresas detentoras de incentivo, protegendo-as da
concorrência e desestimulando melhorias na produção; (iii) permite a possibilidade de
práticas predatórias, buscando a eliminação dos concorrentes; (iv) prejudica os
concorrentes, os quais terão maior dificuldade para competir; e (v) gera insegurança, posto
que o planejamento das empresas pode ser drasticamente alterado pela concessão de
incentivos da espécie.275
A guerra fiscal entre entes federativos – estados ou municípios –, portanto,
gera reflexos na concorrência.

3. Efeitos das decisões judiciais em matéria tributária sobre a concorrência

Aspecto bastante importante diz respeito à influência das decisões judiciais,
em matéria tributária, sobre a concorrência.

Em muitos casos, empresas obtêm, junto ao Poder Judiciário, decisões que
as liberam do recolhimento de determinadas exações, fato que lhes confere vantagem
competitiva sobre seus concorrentes.

O Poder Judiciário, por seu turno, não é alheio às questões envolvendo as
distorções concorrenciais que suas decisões possam causar e leva em consideração
princípios e regras, por exemplo, de não discriminação entre nacionais e estrangeiros, a
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natureza da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, a localização do
estabelecimento e diferenças de faturamento.276

Para tratar dos efeitos que as decisões judiciais em matéria tributária
exercem sobre a concorrência é preciso verificá-las sob dois aspectos: (i) a decisão liminar
e (ii) a decisão definitiva, transitada em julgado.
É preciso adiantar que não há que se falar em intervenção do CADE –
Conselho Administrativo de Defesa Econômica nos processos judiciais da espécie, com
fundamento no artigo 118 da Lei nº 12.529/11, na medida em que não tratam de questões
relacionadas a práticas anticoncorrenciais contra o mercado.277 Trata-se, isto sim, do
legítimo direito de defesa e de petição perante o Poder Judiciário para discutir a incidência
de uma determinada exação.

Ocorre que a concessão de decisões liminares que autorizem o não
recolhimento do tributo até decisão final no processo judicial e, especialmente, as decisões
terminativas transitadas em julgado, acabam por criar distúrbios na concorrência.

Estando a livre concorrência, conforme já estudado, calcada na isonomia
entre competidores, as decisões judiciais que criam distorções neste equilíbrio devem ser
objeto de estudo.

3.1 As decisões liminares em matéria tributária

As liminares em matéria tributária, concedidas com fundamento no artigo
151, incisos IV e V, do Código Tributário Nacional podem ser objeto de questionamento
em face do princípio da livre concorrência.

O argumento utilizado é o de que a concessão de liminar que afasta a
incidência de determinada exação, sem a exigência de deposito do montante integral
276
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debatido importa em violação ao princípio da livre concorrência, na medida em que
concede uma vantagem concorrencial ao contribuinte que a obteve.

Após tudo o que já foi dito ao longo deste estudo, não há dúvida de que os
princípios constitucionais, especialmente aqueles contidos nas Constituições Tributária e
Econômica, devem estar harmonizados para evitar-se inconstitucionalidade da exação que
venha a produzir efeitos sobre a concorrência. Por outro lado, os princípios de acesso à
jurisdição e devido processo legal garantem que o contribuinte possa comparecer em juízo
para discutir uma exação a qual considera inconstitucional.

O debate, adianta-se, não pode ser afastado da esfera judicial em razão do
princípio da livre concorrência.

É induvidoso que a concessão de medida liminar em sede de mandado de
segurança ou a antecipação de tutela em outras medidas judiciais pode gerar, ainda que
temporariamente, uma vantagem competitiva a um determinado agente de mercado, na
medida em que seus competidores permanecem recolhendo aquele mesmo tributo.

Ocorre que os demais concorrentes do mesmo mercado podem (i) propor,
perante o poder judiciário medida de igual teor e (ii) obter sentença final que lhes garanta o
mesmo direito pleiteado por um competidor.

Sobre a matéria, Hugo de Brito Machado Segundo bem observa que o
diferencial obtido pelo concorrente em razão de medida judicial que o isente do
recolhimento do tributo nada difere, por exemplo, por aquele que cria um processo
industrial mais eficiente.278-279 Aquele autor conclui seu raciocínio afirmando, com
propriedade, que admitir a impossibilidade de concessão de medida liminar por violação ao
princípio da livre concorrência importaria em que, doravante, somente seria possível se
admitir o controle concentrado de constitucionalidade das normas tributárias, vedado o seu
controle difuso.
278
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Afastar a possibilidade do controle difuso da constitucionalidade da norma
tributária importaria, ademais, em evidente violação ao princípio de garantia de jurisdição,
cláusula pétrea, na medida em que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser afastada da
apreciação do Poder Judiciário – artigo 5º, inciso XXXV.

Por outro lado, importa salientar que poderá ocorrer, potencialmente, pelo
competidor que obtiver a liminar que o escuse do recolhimento de um determinado tributo,
uma infração à lei da concorrência, na medida em que o artigo 21, inciso XVIII, daquele
diploma legal veda a venda injustificada de mercadoria abaixo do preço de custo.

Considerando que os tributos integram o custo e que o mesmo se encontra
com sua exigibilidade suspensa por força me liminar em medida judicial, a venda que
desconsidere aquela incidência fatalmente violará o referido dispositivo, na medida em que
o custo não foi reduzido, mas sim, está em parte suspenso por decisão judicial a qual, caso
não confirmada, implicará em violação ao referido dispositivo de lei.

No entanto, é preciso cuidado para não generalizar as situações de
concorrentes que se socorrem ao Poder Judiciário visando ao afastamento de incidência de
tributos inconstitucionais.

Para que seja caracterizada a infração à legislação antitruste, é preciso que a
venda abaixo do preço de custo venha a caracterizar uma prática de preço predatório ou
“dumping”.

A prática anticoncorrencial de venda a preços predatórios pressupõe que o
agente que o pratica vise causar um efeito lesivo à concorrência, é dizer, a venda da
mercadoria se dá, por um período de tempo, em valor abaixo do preço de custo, buscando
excluir outros competidores do mercado. Após a exclusão de competidores, a empresa que
praticou o preço predatório poderá elevar novamente seus preços, para patamares próximos
à posição de um monopolista, de modo a recuperar os prejuízos que sofreu para excluir
seus concorrentes.
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Não é possível afirmar que a redução do preço em razão de liminar que
afaste a incidência de tributo, por si só, seja uma infração à lei antitruste, o que somente
poderá ser verificado com o passar do tempo e os impactos que vier a causar ao mercado.

3.2 Coisa julgada e livre concorrência

Questões atreladas à livre concorrência também são alvo de análise em face
de decisões judiciais transitadas em julgado e que afastam a incidência de tributos em
relação a determinadas empresas ou seguimentos, criando distorções na concorrência.

É preciso cautela no tratamento da questão, na medida em que o agente que
obteve a decisão pode (i) repassar para a cadeia o benefício auferido, o que,
consequentemente lhe permitirá praticar preços mais baixos ou (ii) pode permanecer com o
resultado do benefício, aumentando seus lucros.

Para que haja a caracterização de uma das hipóteses previstas pela Lei nº
8.884/94, é preciso que, no primeiro caso, o agente de mercado tenha aumentado a parcela
de sua participação de forma a conduzi-lo à dominação do mercado; na segunda hipótese é
preciso que haja a caracterização do aumento arbitrário dos lucros, de modo que somente
poderá ser verificado eventuais danos à concorrência posteriormente à obtenção da decisão
judicial e não no momento que é ela proferida.

Caso o agente de mercado repasse o benefício auferido aos consumidores,
lhe permitindo praticar preço mais baixo, será imperioso, para que a conduta seja punida, a
demonstração de que a diminuição dos preços não decorreu unicamente da vantagem
tributária auferida, mas também de outros fatores que caracterizam a prática de preço
predatório, com vistas à dominação do mercado.

Com isto se pretende demonstrar que não decorre propriamente da decisão
judicial em matéria tributária, passada em julgado, o desequilíbrio que venha causar no
mercado, mas especialmente da forma de utilização do direito garantido pelo Poder
Judiciário ao competidor.
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Para melhor compreender o tema, na análise das decisões judiciais
transitadas em julgado é preciso tomar em consideração, antes, a segurança jurídica que
proporciona, dado que nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição do Brasil, a
lei não pode prejudicar a coisa julgada.

Se a decisão judicial garantiu a um determinado competidor que deixe de
recolher um tributo em razão do reconhecimento de sua inconstitucionalidade, é natural
que venham surtir reflexos no mundo fenomênico e que aquele competidor venha a
reorganizar sua atividade com fundamento na nova realidade, causando, em muitos casos,
impactos sobre o mercado.

Ainda que amparada na confiança legítima e na certeza do direito, a coisa
julgada não se reveste de caráter de absoluta imutabilidade, o que resta evidenciado pelo
debate acerca de sua flexibilização.

Nesse sentido, Machado Segundo já afirmou que não pode um contribuinte
que tenha obtido decisão final favorável - anteriormente à consolidação da jurisprudência
em sentido contrário -, com trânsito em julgado, se escusar indefinidamente do pagamento
do tributo, quando todos os demais concorrentes o pagam. Vindo decisão posterior,
proferida em controle concentrado de constitucionalidade declarar a constitucionalidade
daquela tributação, deve-se, em casos tais, garantir os efeitos passados ao contribuinte que
se louvou na decisão judicial anteriormente obtida e, para o futuro, a partir da orientação
do Supremo Tribunal Federal, relativizar a coisa julgada, evitando-se violação aos
princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Helenilson Cunha Pontes é ainda mais incisivo ao tratar sobre o tema,
afirmando que o princípio da Supremacia da Constituição exige, ao impor que a todos os
destinatários seja aplicada a mesma interpretação da Carta Magna, fato que somente
reforça a própria segurança jurídica,280 a flexibilização da coisa julgada.

Por outro lado, caso um agente de mercado tenha obtido uma decisão
desfavorável e o Supremo Tribunal Federal venha declarar a inconstitucionalidade da
280
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exação, mesmo ultrapassado o prazo para a propositura de ação rescisória, é possível
relativizar o teor da coisa julgada com fundamento no artigo 471 do Código de Processo
Civil para que, adotando-se a orientação do Supremo Tribunal Federal, sejam revistos os
efeitos da decisão, recolocando-se em condições de igualdade com os demais agentes de
mercado e seja escusado do recolhimento do tributo,281 isto quando haja somente decisões
em sede de controle difuso de constitucionalidade.

Para casos de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, seria
automática a inexigibilidade da exação.

Scaff, seguindo esta linha de raciocínio, defende a tese da inexistência da
coisa julgada inconstitucional, utilizando tal premissa como fundamento para alterar a
sentença que tenha contrariado a Constituição Federal, sem que com isso reste ferido o
princípio da segurança jurídica.282

A lógica por trás daquela afirmativa encontra amparo no artigo 102, §2º, da
Constituição do Brasil, na medida em que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal em ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade possuem efeito vinculante e produzem eficácia erga omnes.

Situações distintas, entretanto, surgem para cada espécie de decisão: (i) nas
ações diretas de inconstitucionalidade, aqueles agentes de mercado que obtiveram decisão
transitada em julgado, em controle difuso de constitucionalidade, pela incidência do
tributo, naturalmente que não deverão permanecer recolhendo aquela exação declarada
inconstitucional e pretenderão a repetição daquela quantia recolhida aos cofres públicos
nos últimos cinco anos; (ii) nos casos de ações declaratórias de constitucionalidade, os
agentes de mercado que obtiveram, em controle difuso, decisões pela inconstitucionalidade
da incidência do tributo, estarão obrigados ao seu recolhimento, ainda que a decisão que
lhes tenha sido favorável tenha transitado em julgado.
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Cada uma das situações acima descritas possui impacto diverso na
concorrência, mas ambas criam distorções com as quais os princípios da livre iniciativa e
da livre concorrência não podem conviver.

Na primeira situação, quando é declarada a inconstitucionalidade da norma,
os agentes de mercado que a ela estavam obrigados – especialmente aqueles que obtiveram
decisão judicial transitada em julgado – efetivamente se encontravam em posição de
desvantagem em face dos competidores que haviam sido desobrigados do recolhimento do
tributo.

Em tal hipótese, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da
norma - a qual é inconstitucional desde o seu nascimento –, os princípios da igualdade e da
livre concorrência lhe garantem, nesta hipótese, que possa buscar a aplicação ampla e
irrestrita da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
para que (i) fique desobrigado, imediatamente, do recolhimento do tributo cuja norma
instituidora foi declarada inconstitucional e (ii) busque junto ao Poder Judiciário a
repetição dos valores que recolheu aos cofres públicos nos últimos cinco anos, de forma a
restabelecer o equilíbrio do mercado.

Já na segunda situação, quando o agente de mercado possui em seu favor
decisão transitada em julgado e que o desobriga do recolhimento de tributo cuja norma foi
declarada constitucional, não poderá ele se valer do princípio da segurança jurídica e da
coisa julgada para tentar a manutenção de uma situação que gera efetivo desequilíbrio
concorrencial?
Muito se discute, em tais situações – vide questões relacionadas à guerra
fiscal, quando um benefício fiscal concedido é declarado inconstitucional – se os
contribuintes que anteriormente à declaração de constitucionalidade da norma estavam
desobrigados ao recolhimento do tributo terão que pagar os valores que deixaram de
recolher nos últimos cinco anos.

Para Helenilson Cunha Pontes, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal não poderia retroagir para atingir fatos passados, em razão de que a lei tributária
somente retroage se mais benéfica aos contribuintes; já para autores como Scaff, em casos

162

como este se tratariam de duas relações distintas: (i) a primeira de cunho fiscal e (ii) outra
de responsabilidade civil do Estado, por erro judiciário, fundado no artigo 37, §6º, da
Constituição do Brasil.

Já Hugo de Brito Machado defende ser necessário balancear os princípios da
isonomia e a coisa julgada, de modo que para fatos pretéritos prevaleça a coisa julgada e
para as novas relações tributárias que se formarão, seja aplicado o primado da isonomia.283

Pode-se citar ainda uma terceira via para a solução da questão, fundada no
artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna, posto que a lei não pode prejudicar a coisa
julgada.

Independente da posição que se adote, fato é que a existência de decisões
díspares para concorrentes que se encontram na mesma situação – já se tratou da igualdade
em matéria tributária anteriormente, salientando-se que, desde que haja um critério de
discrímen, deve ele ser seguido – causa evidente distúrbio na concorrência e viola o
princípio da neutralidade concorrencial do tributo, na medida em que alguns competidores
que não possuem uma situação que lhes autorize desfrutar de benefício fiscal – exemplo:
estar instalado em região longínqua, sem infraestrutura – se encontrarão em situação
favorecida em razão, exclusivamente, de uma atuação do Poder Judiciário.

Para restabelecer uma situação de equilíbrio concorrencial é importante
considerar que ao longo da discussão judicial as empresas que obtiveram decisões
liminares e sentenças transitadas em julgado com decisão pela inconstitucionalidade da
exação tiveram uma vantagem competitiva, de modo que do ponto de vista da igualdade e
do princípio da livre concorrência, seria recomendável que fossem recolhidos os cofres
públicos, mas sem a incidência de multas e juros moratórios, os valores não recolhidos nos
cinco anos anteriores à decisão que declarou a norma constitucional.

Nesse sentido é o entendimento de Scaff, para quem a retroação da decisão
com efeitos ex tunc constitui-se regra geral.284
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O princípio da neutralidade econômica dos tributos e da livre concorrência
sempre deverá ser levado em consideração para garantir a igualdade de condições entre os
competidores de um determinado mercado.

Tal afirmação decorre das evidentes distorções que podem ser criadas no
mercado em razão das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, demandando-se haja
previsibilidade nas decisões judiciais.

As decisões que se distinguirem entre si por razões outras e que possuírem
amparo constitucional para a distinção devem ser analisadas individualmente. No mais,
para todos os competidores que se encontram em igualdade de condições, tanto a
incidência do tributo declarado constitucional, quanto a não incidência do tributo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a incidência deverá ser a
mesma, garantindo-se a neutralidade econômica do tributo e, em consequência, a plena
observância ao princípio da livre concorrência.

Dados econômicos trazidos por Marcelo Roseno de Oliveira, informam que
um melhor funcionamento do Poder Judiciário teria como consequência um aumento de
12% em investimentos estrangeiros e de 18% no nível de emprego.285

Essa previsibilidade das decisões judiciais importa na possibilidade de
planejamento de longo prazo, com segurança em relação à interpretação das normas
tributárias, garantindo-se plena observância ao princípio da livre iniciativa, na medida em
que aos que almejam ingressar num determinado mercado, possam ter certeza quanto às
incidências tributárias a que estarão sujeitos – por exemplo, se o ICMS deve ou não estar
incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS –, de modo a estabelecer o seu preço e
sua competitividade.
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4. Efeitos decorrentes da imposição de obrigações acessórias e sonegação fiscal

Não apenas a incidência do tributo possui o condão de gerar efeitos sobre a
concorrência. Também a imposição de obrigações acessórias pelo titular do poder de
tributar pode gerar consequências positivas e negativas.

Não é difícil imaginar que o cumprimento da obrigação principal dependa,
não apenas da boa-fé do contribuinte, que incorre no fato que faz nascer a obrigação de
pagar tributo, mas também que cumpre ao titular do poder-dever de cobrar aquela exação
deter o controle sobre a declaração e o recolhimento integral do tributo pelo contribuinte.

É importante que o contribuinte e a administração tributária possuam os
meios para que haja a comunicação da incidência da norma tributária e forma de controlar
o seu efetivo recolhimento.

O artigo 113 do Código Tributário Nacional, ao conceituar obrigação
tributária acessória estabelece ter ela por objeto “(...) prestações, positivas ou negativas,
(...) no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos”.

A criação de obrigações acessórias pelo ente tributante, portanto, tem por
escopo garantir o cumprimento da obrigação principal, de pagar o tributo, mas não pode
ser utilizada como forma de punição ao contribuinte que não o pagou.

E não poderia ser diferente na medida em que o poder de tributar, também
no que se refere às obrigações acessórias, está submetido ao princípio da razoabilidade.

Isto significa que não pode o Estado exigir do contribuinte, para atingir a
finalidade a que se destinam as obrigações acessórias, impô-las de forma tão custosa ou
complexa que impeça o seu cumprimento ou que implique em custo tão elevado que disso
decorra a saída de agentes econômicos do mercado ou sirva de barreira à entrada de novos
competidores.

O princípio da razoabilidade (adequação, necessidade e proporcionalidade)
encontra amparo na adequação da norma ao fato, de modo que não deve o Estado impor
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uma obrigação mais gravosa ou dispendiosa se o mesmo objetivo pode ser atingido por
outra forma. É o que Tércio Sampaio Ferraz Junior denomina de “equilíbrio da relação
meio/fim (equilíbrio finalístico)”.286

A imposição da obrigação tributária acessória, portanto, deve ser necessária
para o controle da obrigação principal, de modo a, por exemplo, diminuir a evasão fiscal
em relação a um determinado mercado.

Nesse sentido, a imposição de emissão de notas fiscais eletrônicas
relacionadas ao ICMS é medida que implica em diminuição da evasão fiscal, de modo que
se mostra adequada e razoável a sua imposição, posto que a evasão é uma das causas de
desequilíbrio na competição entre empresas.

Dessa forma, a razoabilidade da imposição das obrigações acessórias remete
ao princípio da neutralidade concorrencial do Estado.

Em vista do conteúdo do artigo 146-A, da Constituição do Brasil, a
imposição de obrigações acessórias como forma de prevenir desequilíbrios na
concorrência, sendo importante instrumento de garantia da livre concorrência, pois elide ou
reduz a evasão fiscal.

Não há dúvida que do ponto de vista da praticabilidade, o ideal é a retenção
do tributo pela fonte pagadora – IRRF, por exemplo –, ou a substituição tributária “para
frente” – ICMS sobre combustíveis – reduzindo, assim, o número de fontes que irão
efetuar o recolhimento dos tributos aos cofres públicos. No entanto, dada a inviabilidade de
que seja aplicável a todos os casos, o Estado deve fiscalizar a declaração e o recolhimento
dos tributos em todos, o que o faz pela edição de normas pelas quais são criadas as
obrigações acessórias ou instrumentais.

Do ponto de vista da concorrência, entretanto, o número e a complexidade
das obrigações acessórias pode ter impactos positivos ou negativos.
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A existência de controle, pelo Estado, no que se refere à arrecadação de
tributos garante, ainda que não seja sua função, que todos os agentes de mercado sejam
tributados igualmente quando do exercício de sua atividade econômica, garantindo a
neutralidade concorrencial do tributo, na medida em que a sonegação fiscal é
indubitavelmente um entrave aos objetivos constitucionais da livre concorrência e da livre
iniciativa.

O Supremo Tribunal Federal analisou, nos autos do recurso extraordinário
nº 413.782-8,287 a violação ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência quando a
obrigação acessória imposta ao agente de mercado lhe gera tamanho custo que
inviabilizava a própria atividade.

Naquele acórdão, o STF entendeu que fere os princípios da contidos no
artigo 170, especialmente seu parágrafo único, da Constituição do Brasil a exigência da
fazenda pública estadual, quando seja apurado débito do contribuinte, de que haja previa
autorização para a emissão de cada nota fiscal avulsa.

Naturalmente que a fazenda pública estadual buscava, com tal exigência,
tendo em vista a situação do contribuinte, garantir que os impostos devidos fossem
quitados. No entanto, ainda que a sonegação ou o não pagamento do tributo, por si só, já
implique em distúrbios na concorrência, aquela exigência importa em que o contribuinte
não mais consiga exercer sua atividade econômica.

Um contribuinte que emita centenas ou milhares de notas fiscais de ICMS
mensalmente, caso obrigado a requerer, junto à Secretaria da Fazenda Estadual, para cada
nota que seja necessário emitir uma autorização, evidentemente inviabiliza a própria
atividade econômica, sendo inconstitucional.
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O que resta evidente, até este momento, é a submissão das normas
instituidoras de obrigações acessórias ao princípio da razoabilidade, sendo que a norma,
ademais, somente pode ser instituída visando ao cumprimento da finalidade à qual se
destina – interesse da arrecadação e fiscalização – mas não para servir como norma
punitiva.

Ives Gandra da Silva Martins, ao conceituar a obrigação tributária acessória
em face das disposições contidas no artigo 113 do Código Tributário Nacional, esclarece
que a distinção entre ela e a obrigação principal é o caráter pecuniário da última. Sempre
que houver obrigação de fazer ou não fazer, será ela acessória; sempre que for pecuniária,
será principal.288

Sacha Calmon Navarro Coêlho, entende que essa distinção entre obrigação
principal e acessória é mera adjetivação do Código Tributário Nacional, lecionando, com
Kelsen, que a denominada obrigação principal nada mais é do que um dever autônomo, na
medida em que a obrigação é contraída pela vontade do contribuinte. No caso das
denominadas obrigações acessórias, trata-se de dever heterônomo, posto que decorrente da
lei.289
Já Schoueri esclarece que a denominada “obrigação acessória” nada mais é
do que um dever instrumental.

Parte o autor da premissa de que, no Direito, é corrente a ideia de que o
acessório segue o principal. Entretanto, o mesmo não se dá com relação às obrigações
acessórias, na medida em que elas podem surgir independente do nascimento de uma
obrigação principal. Tal hipótese se dá em relação às entidades imunes e que estão
obrigadas ao cumprimento do dever instrumental de entregar declarações.290

O teor do artigo 113, combinado com as disposições contidas no artigo 145,
§ 1º, da Constituição do Brasil,
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Conforme assevera Roberto Ferraz, a substituição tributária nasceu de um
pedido de concessionárias de veículos instaladas nas regiões Sul e Sudeste, para acabar
com a concorrência predatória praticada pelos estados das regiões Norte e Nordeste.291

Naquelas regiões, onde havia sonegação fiscal, os veículos montados nas
regiões Sul e Sudeste eram vendidos às concessionárias das regiões Norte e Nordeste
utilizando-se a alíquota para operações interestaduais no montante de 7% (sete por cento).
Nas operações internas e para a região Sul e Sudeste as alíquotas são de 18% (dezoito por
cento) e 12% (doze por cento) respectivamente, de modo que o preço pelo produto pago
pelos concessionários dessas regiões é maior.

Não houvesse sonegação fiscal, o preço de venda ao consumidor final em
quaisquer das regiões seria o mesmo.

No entanto, como nas regiões Norte e Nordeste havia pouca fiscalização, os
concessionários não recolhiam o diferencial de alíquota aos seus Estados, de modo que
praticavam uma concorrência predatória vendendo carros mais baratos aos consumidores
nas regiões Sul e Sudeste do que o preço pago pelos próprios concessionários naquelas
regiões.

Assim é que os próprios contribuintes, com a finalidade de acabar com a
concorrência predatória, solicitaram fosse instituído o regime de substituição tributária, de
modo a evitar que os concessionários do Norte e Nordeste se valessem da sonegação fiscal
em seus Estados para, assim, praticar preços predatórios de venda aos consumidores finais
nas regiões Sul e Sudeste.

Do ponto de vista do direito tributário, o diferencial de alíquota faz sentido
como forma de diminuição das desigualdades regionais, posto que os Estados de destino
recebem parcela substancial do ICMS devido naquela operação; do ponto de vista do
direito econômico, a norma gerava uma distorção que reclamava a correção, pelo Estado,
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da concorrência. É este exemplo uma clara demonstração da utilização da norma tributária
para a intervenção do Estado no domínio econômico.

Sob esta ótica, não se pretende aqui adentrar ao debate da violação dos
conceitos de base de cálculo e fato gerador do tributo, por exemplo – há, ainda hoje, o
debate sobre a constitucionalidade do instituto da substituição tributária para frente, na
medida em que o tributo é recolhido sem que se tenha incorrido no fato gerador necessário
e suficiente para fazer nascer a obrigação tributária292 –, mas apenas demonstrar como a
tributação pode influenciar a concorrência.

A manutenção do sistema anterior à substituição tributária no caso concreto
criava uma distorção que reclamava urgente correção pelo Estado, o que o fez com base
em seu poder de tributar.

5. Efeitos anticoncorrencias decorrentes da Imunidade

As imunidades diferem das isenções na medida em que as últimas decorrem
de lei cuja competência pertence ao ente federado detentor do poder de instituir e cobrar o
tributo objeto daquele benefício fiscal; as imunidades, por seu turno decorrem da própria
norma constitucional, possuindo eficácia plena e aplicação imediata.

No entanto, ainda que seja assim, as imunidades podem produzir efeitos
sobre a concorrência sempre que sua finalidade restar desvirtuada.

Nesse sentido, Silveira bem observa que a prestação de serviços por
entidades imunes e que não correspondam aos fins colimados pela regra imunizante,
poderá produzir efeitos sobre a concorrência.

Exemplo clássico a evidenciar esse posicionamento é a prestação de
serviços por templos de qualquer culto e que não estejam diretamente relacionados à
prática religiosa.
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Outros casos podem ser citados, como entidades de assistência social e que
explorem determinada atividade com a finalidade de obter receitas para os fins a que se
destina. Em casos tais e desde que o produto dos lucros e rendimentos seja destinado ao
cumprimento das atividades desenvolvidas pela instituição de assistência social, não
haveria, em princípio, violação ao princípio da livre concorrência.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, analisou a
imunidade concedida à ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em face da
prestação de serviços de “courier”, nos autos da Repercussão Geral em Recurso
Extraordinário nº 601.392/PR293 e pela qual restou provido o recurso da ECT para
reconhecer o seu direito à imunidade em decorrência das peculiaridades dos serviços
postais.

No entanto, é importante destacar que a imunidade não é absoluta, isto é,
caso a prestação de serviços se dê, por uma determinada entidade, empresa pública ou
mesmo empresa privada imune (livros, jornais e periódicos), em regime de concorrência
com empresas privadas, a imunidade não pode ser extensível a atividades não abrangidas
pela imunidade, sob pena de violação dos princípios da livre concorrência e livre iniciativa.
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CONCLUSÕES
1. O regime de mercado está alicerçado na propriedade privada –
propriedade dos bens de produção, o que garante a descentralização das decisões, pois cada
empresa é, em si, um centro decisório - e na liberdade de contrato, de modo que lhes são
essenciais as garantias constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

2. O Estado, a par de intervir sobre o domínio econômico, não o faz somente
com o fito de acompanhar o exercício da atividade econômica, mas sim, intervém de forma
direta e indireta, visando estimular e tomando as providências necessárias pera evitar a
imposição de barreiras à livre concorrência.

3. O estudo das distorções dos mecanismos do mercado, as quais podem
configurar barreiras à livre concorrência, passa pela análise do que a doutrina denomina
“concorrência perfeita” onde, em um cenário ideal, os preços de mercado seriam atingidos
de forma natural, em decorrência da interação entre os diversos agentes do mercado
(produtores e consumidores). Tal interação, conduziria a atomização do mercado.

A incidência dos tributos, entretanto, causa impacto na alocação de recursos,
na medida em que impactam sobre o custo de produção e, sempre que possível, são
repassados ao consumidor.

Dessa forma, quando há a incidência de um tributo, a consequência é a
diminuição do consumo ou da produção, a depender de quem suportará a carga tributária,
na medida da elasticidade da oferta e demanda na ocasião.

É da natureza da concorrência praticável ou pura, a existência de poder
econômico, bem como, em razão de maior eficiência de alguns agentes de mercado, a
concentração de empresas, o que implica em menor grau de concorrencialidade, mas não
implica em violação aos princípios da livre concorrência e da livre iniciativa.

4. Os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa garantem aos
agentes de mercado não apenas o direito ao exercício da atividade econômica de forma
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livre, mas também a igualdade de oportunidades, de modo que ao Estado cabe o papel de
intervir sobre o domínio econômico de forma a estimular a concorrência e garantir a
aplicação do princípio da igualdade.

A existência de poder econômico, no entanto, não é, por si só, razão
suficiente para que o Estado intervenha sobre o domínio econômico, posto ser ele – poder
econômico – inerente ao próprio mercado e, em muitos casos, a concentração de empresas
é uma decorrência da eficiência do agente econômico.
.
Estes fatores, entretanto, não representam qualquer violação aos princípios
da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que as normas de defesa da
concorrência não verificam, na existência do poder econômico, uma afronta àqueles
princípios constitucionais.

A violação ocorre quando há o abuso do poder econômico, pelo qual visão
agente econômico eliminar a concorrência.

Em casos tais, o Estado é chamado para intervir, de modo a afastar os
obstáculos à livre iniciativa e à livre concorrência, sendo que um dos principais
instrumentos à sua disposição é justamente o exercício do poder de tributar, englobando-se
no conceito não só a instituição de tributos de sua competência, mas também o poder para
isentar e conceder benefícios fiscais.

Do quanto exposto, se pode concluir que o mercado não goza de uma total
liberdade para o desenvolvimento de suas atividades, pressupondo uma intervenção estatal
que vise ao estímulo da livre concorrência e desenvolvimento econômico, com a redução
de desigualdades regionais, a valorização do trabalho humano e a busca pelo pleno
emprego.

A intervenção estatal, o que é acentuado pela imposição de normas de
defesa da concorrência e pela utilização de mecanismos jurídicos de regulação das
atividades econômicas, não significa estarem tolhidos, portanto, os princípios essenciais à
própria existência do mercado, como, por exemplo, a liberdade de contratar e a
propriedade privada.
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5. A intervenção do Estado no e sobre o domínio econômico pode se dar por
diversas formas, seja diretamente, por participação ou absorção, seja de maneira indireta,
por indução ou direção.

Ocorrendo a intervenção por indução, a norma não possui um caráter de
comando, mas sim de estímulos e incentivos para que os agentes de mercado adotem a
posição pretendida pelo Estado em relação às atividades de interesse geral.

A indução, ainda que haja controvérsia sobre o tema, também pode ocorrer
por desestímulos, tal como a imposição de tributação elevada e que desestimule o consumo
de determinado produto nocivo à saúde, por exemplo.

6. O exercício do poder de tributar pelos entes federativos, por seu turno, e
ainda que não seja sua função precípua, afeta de forma direta o mercado, que reage aos
estímulos e desestímulos decorrentes da imposição tributária, englobando-se aí não só as
normas instituidoras de tributos, mas também normas extrafiscais.

Isto porque não somente as normas tributárias extrafiscais ou indutoras
geram efeitos sobre a concorrência, mas também as normas de caráter eminentemente
fiscal – ainda que possuam um caráter secundário extrafiscal, muitas vezes não desejado ou
objetivado pelo legislador – causam efeitos, como é o caso do PIS e da COFINS
cumulativos incidentes sobre a importação e que induziam à verticalização da produção.

Dessa forma, o exercício do poder de tributar, em maior ou menor grau,
influencia a tomada de decisão por parte dos agentes econômicos, posto impactar na
estrutura de custos da produção.294

Nessa linha de raciocínio, Schoueri verifica a existência, na tributação, além
da função estabilizadora, das funções alocativa e distributiva.295
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Sobre tais funções Marcos André Vinhas Catão, fundado nas lições de
Richard Musgrave, leciona que a função estabilizadora é a promotora da regulação da
economia visando a manutenção do nível de empregos e a estabilidade dos preços dentro
de limites razoáveis; a função alocativa está ligada ao financiamento de bens e serviços
públicos; a função distributiva está relacionada á redistribuição de renda e da riqueza
produzidas.

A tributação possui, portanto, o efeito de alterar o comportamento de
vendedores e compradores, na medida em que a incidência do tributo fará com que, uma
vez assumida pelo consumidor, haja uma queda na quantidade adquirida daquele produto,
com alteração do equilíbrio entre oferta e demanda em relação a um mercado sobre o qual
não houvesse a incidência da tributação sobre o consumo, pois o preço percebido pelo
consumidor é o preço bruto – com incidência do tributo -, quando para o vendedor, a
percepção sobre o preço será líquida, pois este estará repercutindo a incidência do tributo
para o consumidor.296

O resultado da tributação seria, portanto, de ineficiência econômica
(deadweight loss), já que num mercado sem tal incidência, as curvas de oferta e demanda
tenderiam a encontrar um ponto de equilíbrio onde ao vendedor não há estímulo para
aumento da oferta e para os compradores não há estímulo ao aumento da demanda.

Ademais, a incidência do tributo sobre produtos cuja demanda é inelástica,
tem como efeito um processo inflacionário, na medida em que o consumidor não deixará
de adquirir determinado produto exclusivamente em razão do aumento de seu preço,
quando este lhe seja essencial.

Os efeitos da tributação sobre o mercado, no entanto, não são sempre
nocivos ou negativos para os agentes que nele atuam. Em muitos casos, como ocorrem em
relação a algumas normas tributárias indutoras, os efeitos são positivos, inclusive com
alívio da própria carga tributária visando estimular a atividade econômica.
295
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7. Havendo evidente influência da tributação sobre a concorrência, é
imperioso que o Estado evite que distorções relacionadas, especialmente, à criação de
desigualdades decorrentes da incidência tributária.

O artigo 146-A da Constituição Federal trata sobre a neutralidade
concorrencial do tributo, princípio em decorrência do qual se impõe um tratamento fiscal
igual para contribuintes que se encontrem em situações equivalentes.

Estando o princípio da livre concorrência diretamente vinculado à
igualdade, um tratamento desigual somente pode ocorrer caso haja um fator de discrimen
que justifique tal diferença, como, por exemplo, minimizar desigualdades regionais.
8. Uma vez que o exercício do poder de tributar – ou da competência
tributaria, conforme leciona Carrazza – influencia diretamente o comportamento dos
agentes econômicos, importa notar que em muitos casos o agente de mercado descumpre a
lei tributária visando obter uma vantagem concorrencial, conforme demonstrado no
capítulo IV, quando se tratou dos efeitos da sonegação fiscal.

Quando isto ocorre, cumpre ao Estado intervir sobre o domínio econômico
buscando evitar que tal prática se torne recorrente, o que geralmente conduz à edição de
normas de controle do cumprimento da obrigação tributária, tornando-as mais detalhadas,
o que aumenta o custo de seu cumprimento.

Por outro lado, o exercício do poder de tributar não pode conduzir a uma
situação em que a tributação impeça o acesso ao mercado de novos agentes econômicos ou
impeça a manutenção da presença daqueles que nele já atuam, de modo a tornar inviável
incorrer no fato gerador do tributo – impossibilidade de obtenção de lucro razoável. Isto
porque a atividade empresarial é fundamental para se atingir o desiderato de uma
sociedade livre, justa e solidária.

9. A guerra fiscal travada por estados-membros e municípios também é
causa de distúrbios na concorrência, na medida em que benefícios como a concessão de
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redução de alíquota ou diferimento do pagamento do imposto implicam em vantagens
competitivas, muitas vezes repassadas aos preços dos produtos ou serviços.

Verificou-se que argumentos ligados ao desenvolvimento regional, fomento
da atividade econômica como meio para atingir o fim de busca do pleno emprego, dentre
outras justificativas, não são suficientes para afastar a inconstitucionalidade da norma em
razão de violação ao princípio da neutralidade concorrencial do tributo, bem como as
retaliações de outros Estados-Membros, como, por exemplo, a glosa dos créditos
tributários nos casos de incentivos fiscais, não pode ser solução admitida no ordenamento
jurídico, ainda que vise o restabelecimento da igualdade, calcado no princípio da livre
concorrência.

Também as decisões judiciais em matéria tributária produzem efeitos sobre
a concorrência, na medida em que o afastamento de uma exação a um ou mais
competidores, ainda que liminarmente, pode implicar em um imediato desequilíbrio em
relação aos competidores que não obtiveram o mesmo provimento jurisdicional.

Tais efeitos podem ser mitigados por decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade.

9. Evidencia-se, assim, que não somente as normas tributárias com indutoras
ou extrafiscais produzem efeitos sobre a concorrência, mas também as normas de caráter
eminentemente fiscal ou impositivas de obrigações acessórias podem produzir impactos
positivos ou negativos no mercado.
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