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RESUMO 

 

Este trabalho trata da análise do princípio da livre concorrência em relação à tributação. Nesse 

sentido, buscou-se analisar as áreas de intersecção entre o Direito Tributário e o Direito 

Econômico, observando o recorte da tributação e da concorrência. Inicialmente, foram 

analisadas as bases do Sistema Tributário e os princípios previstos pela Constituição Federal 

de 1988, que devem ser observados pela tributação. Foram estudados os princípios da Ordem 

Econômica que impõem balizas à tributação, quais sejam, a livre iniciativa, a livre 

concorrência e a neutralidade tributária. O trabalho se propôs a analisar o questionamento de, 

se o princípio da livre concorrência tem sido considerado pelo Poder Judiciário para proferir 

decisões em matéria tributária. Para tanto, em seguida foi feita pesquisa jurisprudencial sobre 

casos que versam sobre a intersecção entre o Direito Tributário e o Direito Econômico, 

especificamente, casos que versam sobre os princípios da Ordem Econômica que buscam a 

concretização da livre concorrência. Nesse contexto, foram analisados os casos 

paradigmáticos em matéria tributária, importantes para compreender o efeito da tributação em 

relação a terceiros, e, principalmente no que se refere à concorrência do mercado em que se 

insere o contribuinte detentor de determinado provimento jurisdicional. A partir disso, foram 

analisados os efeitos decorrentes de decisões judiciais em matéria tributária que 

desconsideram o princípio da livre-concorrência. Por fim, buscou-se a proposição de soluções 

para mitigar a problemática decorrente dessa situação, bem como estabelecer parâmetros e 

limites previstos no ordenamento jurídico para gerar um Sistema Tributário mais justo e 

congruente à aplicação harmônica prevista pela Constituição Federal de 1988. 

 

Palavras-chave: TRIBUTAÇÃO; PRINCÍPIO DA LIVRE-CONCORRÊNCIA; EFEITOS DA 

TRIBUTAÇÃO; NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA; DECISÕES JUDICIAIS. 

  



 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This paper addresses the principle of free competition in relation to taxation. In this sense, we 

sought to analyze the areas of intersection between Tax Law and Economic Law, mainly 

observing the contour of taxation and competition. Initially, the bases of the Tax System and 

the principles foreseen by the Federal Constitution of 1988 that must be observed by taxation 

were analyzed. The principles of the Economic Order that impose limits on taxation were 

examined, namely, free enterprise, free competition and tax neutrality. The work proposed to 

analyze the question of whether the principle of free competition has been considered by the 

Judiciary to make decisions in tax matters. To this end, jurisprudential research was carried 

out on cases that deal with the intersection between Tax Law and Economic Law, specifically, 

cases regarding the principles of the Economic Order that seek the realization of free 

competition. In this context, the paradigmatic cases in tax matters were analyzed, and 

instrumental in understanding the effect of taxation in relation to third parties, and, mainly in 

relation to the competition in the market in which the taxpayer with a certain judicial 

provision is active. Based on this, the effects resulting from judicial decisions in tax matters 

that disregard the principle of free competition were analyzed. Finally, we sought to propose 

solutions to mitigate the problems arising from this situation, as well as to establish 

parameters and limits provided for in the legal system to generate a more just and consistent 

Tax System coherent with the harmonious application of the principles provided for by the 

1988 Federal Constitution. 

 

Keywords: TAXATION; PRINCIPLE OF FREE COMPETITION; EFFECTS OF 

TAXATION; TAX NEUTRALITY; JUDICIAL DECISIONS.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A intersecção entre o Direito Tributário e o Direito Econômico é tema controverso e 

complexo, objeto de diversos estudos sobre seus pontos de contato e possíveis problemáticas 

decorrentes. 

 

 A principal premissa, da qual decorrem todas as outras questões atinentes ao tema é a 

de que o tributo, os princípios constitucionais, dentre eles, a livre concorrência, estão sujeitos 

à escassez. Tal conceito é importante pois, todas as discussões que decorrem da influência do 

tributo na alocação de recursos por parte do Estado e do contribuinte, bem como a 

consideração dos princípios em matéria tributária, dizem respeito a objetos que têm como 

principal característica sua ―finitude‖.  

 

Tal entendimento, como afirma, Luís Eduardo Schoueri, resulta na afirmação de que 

―frustra-se aquele que acredita poder o Estado, por meio da tributação exacerbada, prover a 

dignidade de todos‖
1
, uma vez que a escassez determina que esse objetivo, ainda que válido e 

justo, seja utópico.  

 

 Nesse seguimento, assim como em todos outros campos do Direito, o Direito 

Tributário é fruto das chamadas ―escolhas sociais‖. Em um contexto em que recursos são 

escassos, as escolhas de uma sociedade, e nesse sentido e.g. desde a opção por determinado 

modelo de tributação, até os valores que guiarão o sistema jurídico, necessariamente resultam 

na ponderação de determinada escolha sobre outra. 

 

 Sendo assim, as escolhas sociais são determinadas pela seguinte premissa: o quanto a 

sociedade está disposta a diminuir o grau de satisfação de um determinado grupo em prol da 

satisfação de outro
2
. Esse conceito é importante para entender os pontos de contato entre o 

Direito Tributário e o Direito Econômico: esses, necessariamente, refletem escolhas sociais e 

a complexidade de suas questões reside justamente em fazer a ponderação de quais elementos 

estão sendo considerados para a formação dessas escolhas.  

                                                             
1
 SCHOUERI, 2018. p.33 

2
 STIGLITZ, 1999 apud SCHOUERI, 2018, p. 39. 
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 De toda forma, ainda que existam complexidades sobre a aplicação de diretrizes para a 

devida correspondência aos valores considerados relevantes pela sociedade, é possível 

delimitar desde já que existe uma finalidade comum ao ordenamento jurídico no que concerne 

à tributação: a busca por um sistema tributário eficiente e justo. 

 

 Nesse sentido, as escolhas que fazemos enquanto sociedade alteram-se ao longo do 

tempo, resultando em ordenamentos jurídicos distintos. Sobre isso, a Constituição Federal de 

1988, nossa Carta Magna atual, é resultado de diferentes valores sociais: de um lado, 

consolidava-se o entendimento de que a transferência excessiva de recursos da sociedade ao 

Estado diminuiria a livre iniciativa, prejudicando o desenvolvimento econômico; por outro 

lado, surgiam novas necessidades sociais e coletivas que exigiam seu custeio
3
. 

 

 Dentre esse contexto, o Estado surge como garantidor do funcionamento regular do 

mercado, buscando por meio das normas assegurar a livre atuação dos agentes econômicos, 

considerando os limites impostos pelo ordenamento jurídico
4
. Sobre isso, ressalta-se que os 

limites previstos pelo constituinte são aqueles que guiam a ordem econômica, observando a 

necessidade de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento 

nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

formas de discriminação, conforme previsto no Art. 3º da Constituição Federal de 1988. 

 

 De forma a compreender como se dá a interação dos princípios da ordem econômica e 

a tributação, é preciso apreender quais são as consequências do tributo, ou seja, quais são as 

mudanças que provoca. Sobre isso, Luís Eduardo Schoueri
5
 explica que, a tributação 

necessariamente impõe determinada obrigação a um contribuinte, decorrente de determinado 

comportamento ou situação. Isso significa que o contribuinte terá estímulo ou desestímulo 

para adotar determinado comportamento, o que implica  uma mudança em relação aos fatores 

que levaria em consideração para incorrer ou não em determinada conduta, ausente o ônus 

econômico provocado pelo tributo.  

 

                                                             
3
 SCHOUERI, 2018, p. 34 

4
 GRAU, 1998 apud SILVEIRA, 2011 

5
 SCHOUERI, 2018, p.41 
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 A partir dessa análise, segue uma premissa para investigar os pontos de contato entre o 

Direito Tributário e o Direito Econômico: os tributos afetam a alocação de recursos e isso 

significa que, ―se antes da tributação os agentes econômicos teriam um comportamento, a 

tributação implicará sua modificação‖
6
. 

 

 Tal aspecto do tributo é o que caracteriza o princípio de sua relação com a 

concorrência: ao alterar o comportamento dos agentes econômicos, a relação de concorrência 

será alterada. Tal relação não é banal, uma vez que podem surgir efeitos drásticos dessas 

interações.  

 

Sobre tal ponto, é preciso analisar que a concorrência justa entre agentes de um 

mercado é fundamental para caracterizar um sistema tributário justo e eficiente. Sobre isso, 

almeja-se idealmente atingir a eficiência, segundo a célebre definição de Alfredo Pareto, o 

qual ensina que ―o sistema será eficiente quando não for possível cogitar de situação em que 

um indivíduo possa ser colocado em situação ainda melhor sem que, para tanto, outro 

indivíduo tenha sua situação prejudicada
7
‖.  

 

Até então, é possível constituir o seguinte panorama no qual se insere a tributação, 

retomando os pontos já apresentados: a concretização dos valores está sujeita à escassez, o 

que implica na existência de escolhas sociais. Tais escolhas sociais resultam no que 

chamamos de princípios, valores e regras que definem os parâmetros a serem seguidos tanto 

pelo legislador, quanto pelo Poder Judiciário ao proferir suas decisões. Tais parâmetros não 

são aplicados indiscriminadamente, mas sim, almejando as finalidades previstas no texto 

constitucional. Nesse contexto, insere-se a tributação e a ordem econômica, possuindo 

diversos pontos de contato decorrentes da alteração inserida pela tributação no 

comportamento do contribuinte.  

 

Seguindo essa linha de raciocínio, serão apresentados os aspectos da concorrência e 

como se relacionam com a tributação. Primeiramente, o conceito adotado por concorrência é 

aquele diretamente ligado à eficiência econômica: o mecanismo de mercado per se pressupõe 

a concorrência entre os agentes que estão ali inseridos
8
. A atuação do Estado, ao arrecadar 

                                                             
6
 Ibidem. p. 41 

7
 ARVATE, 2004 apud SCHOUERI, 2018, p.36. 

8
 SCHOUERI, 2018, p.43 
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tributos, considerando que os tributos necessariamente intervêm na economia, alterará as 

condições sob as quais operam os agentes de um determinado mercado.  

 

No contexto em que se funda a Constituição Federal de 1988, existem determinados 

princípios que devem orientar a tributação. Nesse sentido, Schoueri afirma que a teoria da 

tributação ótima significa que o Estado deve angariar recursos por meio da tributação 

necessários para cobrir seus gastos, ao mesmo tempo em que deve exercer papel ativo de 

alcançar determinados objetivos distributivos. Ocorre que, essa tributação deve ser feita ―ao 

menor custo possível em termos de perda de eficiência econômica‖
9
.  

 

Sobre isso, inserem-se os princípios que guiam a relação entre o Direito Tributário e o 

Direito Econômico, no que concerne à concorrência: o princípio da livre iniciativa, o princípio 

da livre concorrência e a neutralidade tributária. Em breve síntese, já que o presente trabalho 

analisará adiante tais princípios, é importante explicar desde já ao leitor quais são suas 

influências sobre a tributação. 

 

Estabelecido pelo artigo 173, parágrafo 4º da Constituição Federal, o princípio da 

livre-concorrência remonta a busca por igualdade de condições de competir para os agentes 

econômicos
10

. A igualdade de condições, porém, deve respeitar o princípio da livre iniciativa. 

Positivado pelo primeiro artigo da Carta Magna, esse princípio traduz a intenção do legislador 

de garantir a liberdade de exercício de qualquer atividade econômica, respeitados os limites 

constitucionais
11

. Importante ressaltar, desde já, que a própria aplicação desses princípios já 

pressupõe a ponderação de um em relação aos limites impostos pelo outro, o que denomina a 

complexidade das questões que podem surgir sobre sua aplicação em relação à tributação, que 

já prevê outros princípios a serem ponderados. 

 

Sobre tal ponto, insere-se o importante princípio da neutralidade tributária, também de 

íntimo contato com a concorrência e a tributação. Isso porque, conforme denota Quiroga
12

 ―as 

normas tributárias não devem estimular a não neutralidade‖. Tal afirmação se insere 

exatamente no contexto acima exposto sobre as normas tributárias: uma vez que os tributos 

afetam a alocação de recursos, e esses são escassos, a ideia de um tributo que não afetasse o 

                                                             
9
 SIQUEIRA e BARBOSA, 2005 

10
 SILVEIRA, 2011.p. 28 

11
 Ibid. p.28. 

12
 Cf. MOSQUERA, 2005, p. 571 
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comportamento dos contribuintes é utópica
13

. Nesse contexto, a neutralidade se insere não 

como a não interferência do tributo em relação à economia, mas sim, a neutralidade da 

tributação em relação a livre concorrência. Isso significa dizer que a neutralidade busca 

garantir igualdade de condições competitivas, ou seja, é uma neutralidade concorrencial, i.e., 

produtos em condições similares devem possuir a mesma carga fiscal.  

 

A aplicação e concretização desses princípios, como visto, se dá de diferentes formas a 

depender da esfera considerada. Nesse sentido, se considerado o Poder Executivo, a 

intersecção entre o Sistema Tributário e a Concorrência se dará na formulação das políticas 

públicas, que devem observar os princípios acima colacionados. Já na esfera legislativa, essa 

intersecção pode se dar na formulação de normas tributárias, que igualmente, deve observar 

tais princípios. Por fim, delimitando o objeto do questionamento do presente trabalho, essa 

intersecção se dá também pelo papel desempenhando pelo Poder Judiciário, ao proferir 

decisões em matéria tributária que contemplam efeitos na concorrência existente no mercado 

em que o agente detentor do provimento jurisdicional está inserido.  

 

É dentre esse contexto que se insere o questionamento proposto pelo presente trabalho. 

Considerando que o Sistema Tributário é guiado por diversos princípios, dentre eles, o 

princípio da livre concorrência que, conforme demonstrado tem íntima relação com a 

tributação formula-se o seguinte questionamento: as decisões judiciais em matéria tributária 

têm considerado o princípio da livre concorrência? E, caso conclua-se pela não consideração, 

existem mecanismos no ordenamento jurídico para mitigar os efeitos dessa desconsideração? 

 

Para tentar chegar a uma conclusão sobre o questionamento proposto, serão adotadas 

uma série de etapas para permitir a presente análise. No capítulo que segue essa introdução, 

serão analisados os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da neutralidade 

tributária e quais seriam os parâmetros que deveriam ser adotados pelo julgador ao proferir 

decisões em matéria tributária. Também no primeiro capítulo, será delimitada a questão 

decorrente da interação desses princípios com a tributação não somente sobre o aspecto 

teórico, mas também sobre como é possível identificar decisões em que esses princípios não 

teriam sido devidamente ponderados.  

                                                             
13

 SCHOUERI, 2018, p.46 
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Em seguida, o segundo capítulo conterá a análise das principais decisões em matéria 

tributária em que é possível determinar de forma clara o impacto concorrencial no mercado 

em que se inserem os contribuintes que discutem determinada relação tributária judicialmente. 

A partir da análise desses casos, será possível concluir como se dá a ponderação de princípios 

feita pelos julgadores ao decidir sobre matéria tributária, com enfoque na relação de 

concorrência entre os contribuintes e agentes de mercado.  

 

Por fim, o terceiro capítulo propõe-se a discutir quais são as soluções previstas no 

nosso ordenamento jurídico para mitigar os efeitos da desconsideração do princípio da livre 

concorrência, de forma a garantir que o Sistema Tributário opere de forma justa e consoante 

aos princípios que guiam o ordenamento econômico.  

 

Dessa forma, para proposição de soluções para a problemática discutida no presente 

trabalho, serão analisadas tanto as soluções, como obstáculos presentes no ordenamento 

jurídico que podem constituir desafios para a resolução do problema proposto. 
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CAPÍTULO I  

TRIBUTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

 

 A livre concorrência constitui princípio constitucional da Ordem Econômica, que, em 

conjunto a diversos outros princípios, deve ser considerada pelo julgador ao decidir sobre 

matéria tributária. Dentre os princípios com os quais possui íntima relação, está a livre 

iniciativa. Conforme será visto a seguir, não é possível considerar o princípio da livre 

concorrência per se, sem relacioná-lo à livre iniciativa. Ainda, ao considerar a relação da 

tributação com o princípio da livre concorrência, outro princípio é elementar: a neutralidade 

tributária, que também será estudada nesse capítulo. 

 

 Nesse sentido, para início da análise que se propõe o presente trabalho, serão 

analisados nesse capítulo os aspectos constitucionais da livre concorrência e sua relação com 

a tributação, de modo a aferir seus pontos de contato, e principalmente, os limites que devem 

ser considerados para sua aplicação ou não aplicação. 

 

 A estrutura seguida perpassará a ponderação de princípios que deve ser feita pelo 

julgador, a análise dos princípios da neutralidade tributária, da isonomia e da livre 

concorrência, para posteriormente se observar como se dá a aplicação de tal teoria pelos 

julgadores ao decidirem pelos provimentos jurisdicionais em matéria tributária e a 

problemática disso decorrente.  

 

1.1. Princípios constitucionais 

Para analisar como devem ser aplicados os princípios da livre concorrência, da livre 

iniciativa e da neutralidade tributária no caso das decisões judiciais, é necessário verificar a 

distinção entre valores, princípios e regras
14

. 

 

 De forma a analisar a distinção entre esses tipos do sistema jurídico, Eros Grau
15

, 

baseando-se em Dworkin, afirmou que as regras jurídicas são aplicadas por completo, 
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considerando um binômio: se são ou não aplicáveis. Assim, determinada regra será aplicável 

quando existir um conjunto de hipóteses por ela previstas, em que a regra prescreverá uma 

ação. Por outro lado, os princípios não se aplicam automaticamente, e principalmente, não 

necessariamente. Isso significa dizer que, diferentemente das regras, os princípios coexistem 

na forma de ―mandamentos de otimização‖, segundo a teoria de Alexy
16

.   

 

 De acordo com Alexy, não há uma prioridade absoluta entre os princípios. Também 

nesse sentido, de acordo com Klaus Tipke
17

, a coexistência de princípios que devem ser 

considerados implica, necessariamente, na ponderação conforme seu peso relativo. Sendo 

assim, elucida Schoueri
18

 ao citar o entendimento de Eros Grau, na hipótese de conflito entre 

princípios, deve-se ponderar qual será aplicado, afastando os demais. Tal conceito é o que 

Eros Grau chamou de ―estado de latência‖
19

 dos princípios, em que cada um fica a espera de 

sua aplicação.  

 

 Além da distinção entre princípios e regras, existem os valores do ordenamento 

jurídico. Esses, de acordo com Ricardo Lobo Torres
20

, são incorporados ao ordenamento 

jurídico através da concretização dos princípios constitucionais. Ou seja, as regras geram 

hipóteses e consequências, os princípios geram uma baliza de aplicação das regras, e por fim, 

os valores resultam da ponderação feita sobre os princípios.  

 

Concluindo sobre esse tema, Schoueri delimita que os princípios não se confundem 

com as regras, uma vez que devem ser sopesados em cada caso concreto
21

. Essa característica 

é típica de ordenamentos jurídicos pluralistas, em que os princípios podem coexistir sobre 

determinada regra, se complementar ou se contradizer, o que implicará  sua necessária 

ponderação
22

. 

 

 Assim sendo, cumpre necessário fazer a ressalva de que ―a ponderação de princípios 

trata de um recurso para a compreensão do resultado da interação entre valores positivados 
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pelo ordenamento jurídico‖
23

. Essa ressalva é importante para que não prevaleça o 

entendimento de que existe uma suposta hierarquia de princípios, sendo um de ―maior‖ ou 

―menor peso‖ do que o outro.  

 

 Ao analisar a ―concorrência‖ entre os princípios e, trazendo ao caso analisado, ao 

ponderar sobre a livre concorrência e a tributação, Schoueri afirma que aplicar um princípio 

em detrimento de outro significa ―reduzir o alcance de um por causa do outro‖
24

. 

 

 No caso em análise, quando o julgador profere determinada decisão judicial, 

coexistem diversos princípios sobre determina regra, e sua aplicação é traduzida em valores 

do ordenamento jurídico. Sobre isso, Schoueri ilustra que um ato jurídico é o resultado de 

―forças com vetores diversos, cuja resultante indicará a direção a ser seguida pelo fenômeno 

físico, também os princípios jurídicos atuam num feixe, cabe o intérprete determinar a direção 

que dali resulta‖
25

. Tal exemplo é importante para compreender que, ainda que o ―corpo‖ se 

movimente impulsionado pela força predominante, isso não o isenta de sofrer as interações 

das outras forças atuantes. Ou seja, ainda que exista um princípio de maior peso no caso 

concreto, os outros, ainda que menos relevantes, influenciam no entendimento sobre o caso. 

 

 Outro importante aspecto da ponderação de princípios, relevante para o presente 

trabalho é que essa ocorre em dois principais momentos: pelo legislador, ao produzir as regras 

com base nos princípios e pelo julgador, ao fazer a inferência entre a regra aplicável, os 

princípios relevantes e a situação concreta
26

.  

 

 Para a elaboração de leis, o legislador necessariamente considerará diferentes 

princípios, e, usando o recorte proposto por Schoueri, a aplicação desses princípios limitará o 

alcance do outro. Isso pode ser observado, por exemplo, pela interação do princípio de 

proteção ao meio ambiente com o princípio da livre concorrência. Poder-se-ia imaginar que o 

legislador, ao formular lei que incentive determinadas práticas de mercado que reduzam o 

impacto ambiental produzido pelas empresas, não poderia fazê-lo caso isso afete de maneira 

excessivamente adversa a livre concorrência.  
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 Sobre tal aspecto, é importante ressaltar que a ponderação dos princípios não se faz 

―em tese‖
27

. Caso pudesse ser feita no campo teórico, isso implicaria dizer que há uma 

hierarquia per se de aplicação de princípios, o que não é o previsto pelo ordenamento jurídico. 

Portanto, a ponderação só pode ocorrer quando se trata de um caso concreto, em que são 

consideradas as peculiaridades do caso, já que ―apenas à luz das circunstâncias de um caso é 

que a ponderação pode ter lugar‖
28

. 

 

 Insere nesse contexto a atuação do julgador na ponderação de princípios. Como essa se 

dá somente ao observar o caso concreto, é exatamente dentre esse contexto que ocorre a 

devida ponderação.  

 

Uma vez caracterizada a possibilidade de ponderação pelo julgador, conclui-se que 

esse deve ponderar determinados princípios para que decida de acordo com o previsto no 

ordenamento jurídico, o que remete à hipótese do presente trabalho. 

 

Ao decidir sobre matéria tributária, há um conjunto de forças que devem influenciar o 

resultado da aplicação de uma regra. No caso proposto pelo presente trabalho, as ―forças‖ que 

se pretendem analisar detidamente são os princípios que regem a ordem econômica, já que há 

clara influência da tributação sobre esta. 

 

Apesar de existirem diversos princípios que regem a tributação, considerando o recorte 

proposto pela presente análise, serão analisados os princípios da livre concorrência, da livre 

iniciativa e neutralidade tributária e como tem sido feita a ponderação entre esses princípios 

em matéria tributária pelos julgadores. Para tanto, serão estudados referidos princípios e o 

porquê de estarem intimamente relacionados com a tributação. 

 

1.2. Livre concorrência e livre iniciativa no Direito Tributário 

 A Constituição Federal de 1988 (CF/88) surgiu em meio à garantia de diversos 

direitos, deveres e valores, esses que preconizam uma nova realidade social cuja realização e 

concretização por meio de medidas legais, passa a ser interesse público
29

. 
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 Nesse contexto, o legislador ao formular normas tributárias não deve atuar de forma 

neutra, uma vez que suas medidas são o resultado da ponderação de efeitos econômicos 

decorrentes de suas medidas, em conjunto com os princípios constitucionais que devem ser 

observados para sua atuação. 

 

Em meio a esse contexto, foram preconizados os princípios da livre concorrência e da 

livre iniciativa, esses de elementar observância para a tributação. 

 

Conforme prescrito pela ordem constitucional no Art. 170, IV, a livre concorrência é 

um dos princípios balizadores da Ordem Econômica. A livre concorrência é um meio 

utilizado para ―assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social‖. 

Ou seja, como ensina Luís Eduardo Schoueri, a Ordem Econômica não existe para garantir a 

qualquer custo a livre concorrência, mas sim a existência digna e a justiça social, sendo a livre 

concorrência um dos meios para atingir essa finalidade30. 

 

 É importante ressaltar a diferença entre a livre-iniciativa e a livre-concorrência. A 

livre-iniciativa está presente no caput do Art. 170 da CF, sendo definida como um dos 

fundamentos da ordem econômica. Trata da possibilidade de que cada cidadão exerça 

atividade econômica, mais especificamente, exerça uma profissão como bem queira, dentro 

dos limites legais31. Por essa análise, percebe-se que a livre iniciativa tem como fundamento a 

liberdade somada ao conceito consagrado pelo direito privado: remonta-se à garantia da 

propriedade privada, consignada no Art. 5º, caput, XXII e 170, II da CF, bem como à 

liberdade de contratar, que tem suas raízes no reconhecimento da propriedade privada. Sobre 

isso, Schoueri preconiza: ―a livre iniciativa é um pressuposto, i.e. a Ordem Econômica 

preconizada pelo constituinte baseia-se, ao lado do trabalho humano, na livre iniciativa. Trata-

se do oposto de uma ordem fundada na propriedade coletiva dos meios de produção. ‖
32

. 

 

A livre concorrência, por outro lado, baseia-se na isonomia. Por meio da isonomia 

busca-se a criação de condições para realizar um sistema de concorrência perfeita, observando 

os princípios da ordem econômica. Para que exista livre concorrência, é necessário que exista 
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isonomia entre os agentes do mercado33. O princípio da livre concorrência, portanto, não é 

somente uma previsão, mas é objetivo a ser alcançado, uma garantia positiva prevista pela 

Constituição34. Sobre isso, esclarece Tércio Sampaio Ferraz Junior, que os princípios não se 

contrapõem aos fundamentos da ordem econômica, mas dão-lhes seu espaço relativo, sendo 

dever do Estado assegurar os fundamentos a partir dos princípios
35

, além disso, preconiza que 

o “mercado é cego em face dos indivíduos, sendo, ao revés, um instrumento a serviço da 

coletividade‖, sendo a livre iniciativa imposta pela sociedade, através do mercado
36

. 

 

 Tal entendimento é também o adotado pelo Supremo Tribunal Federal37. O Supremo 

afirma que, apesar de a Constituição Federal ter dado maior ênfase à livre iniciativa como um 

dos fundamentos da ordem econômica, essa também previu expressamente entre seus 

princípios norteadores a livre concorrência, observando os ditames da justiça social38. 

 

 Pela definição acima, tem-se que a livre iniciativa e a livre concorrência possuem 

aplicação conjunta, assim como os demais princípios da ordem econômica. Os princípios 

devem coexistir, para que a intenção preconizada pelo legislador seja concretizada. Ilustrando 

de forma concreta, não é permitido constitucionalmente que exista a utilização de trabalho 

escravo, em evidente afronta aos direitos humanos, de forma a tornar a produção de 

determinado bem menos custosa
39

.  

 

Aplicando o conceito no presente trabalho, para o exercício pleno da livre iniciativa, é 

necessário que exista isonomia entre os agentes de mercado, garantida por meio da atuação 

direta do Estado. Sendo assim, para que exista isonomia entre os agentes de mercado é preciso 

não só possibilitar a livre iniciativa, mas prever e coibir condutas anticompetitivas. Isso 

porque, garantir a livre concorrência não significa permitir a atuação livre de qualquer agente 

de mercado, mas sim permitir que o faça dentro de ambiente monitorado. 

 

 Isto posto, a busca por uma economia competitiva se traduz em uma economia mais 

eficiente, tal como determina o Teorema do Equilíbrio Geral de Walras. Segundo referida 
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teoria, o sistema econômico em geral seria interligado, de modo que um aumento de renda de 

um produtor estaria ligado ao aumento da oferta de seus produtos, o que afetaria a demanda e 

que acabaria por afetar todo o mercado em que esse produto é ofertado, incluindo terceiros 

que nele ofertam. Sendo assim, avaliar todo o mercado e suas dinâmicas seria impossível, 

mesmo na visão de Cournot40, economista cujo trabalho teria sido utilizado como premissa 

para o teorema elaborado por Walras41. Segundo Cournot, essa análise ―ultrapassa os poderes 

da análise matemática e de nossos métodos práticos de cálculo, mesmo se os valores de todas 

as constantes pudessem ser atribuídos a elas numericamente‖42 

 

 Pensando nisso, Walras buscou elaborar uma teoria que aproximasse essa análise de 

mercado de um estado ideal, buscando por meio de métodos matemáticos traduzir a posição 

de equilíbrio referente ao sistema econômico considerando em si (sem considerar o equilíbrio 

de cada agente econômico separadamente). Através disso, chegou à conclusão de que a livre 

concorrência é de crucial importância, já que apenas por meio da livre concorrência, na qual 

os empreendedores são livres para exercer suas atividades econômicas é que o mercado 

tenderá ao equilíbrio. 

 

Conclui-se, portanto, a partir do Teorema do Equilíbrio Econômico de Walras que 

indivíduos e empresas, tomando decisões de maneira descentralizada e buscando seu próprio 

benefício, garantem a eficiência da economia43, por isso a concorrência é tão importante para 

um mercado eficiente. Porque só através dela, é possível que o mercado se organize de 

maneira eficiente. 

 

A eficiência promovida pela livre concorrência se dá em dois sentidos: a eficiência 

alocativa e a eficiência produtiva.A eficiência alocativa se refere a alocação ou distribuição 

ótima de recursos dentro de um sistema econômico, ou seja, trata-se da qualidade de um 

arranjo econômico de empregar recursos nas tarefas as quais os consumidores consideram 

mais valiosas. Ainda, a livre concorrência impulsiona a eficiência produtiva, que envolve a 

utilização ótima de recursos dentro de uma empresa, uma vez que em um ambiente 

competitivo, as empresas têm fortes incentivos para utilizar seus recursos da maneira mais 

eficiente dentro dos parâmetros tecnológicos possíveis, para evitar prejuízos.  

                                                             
40

COURNOT, 2014. 
41

 PONTES, 2004. 
42

 FRIEDMAN, 1970 apud COURNOT, 2014,p.73 
43

 SCHOUERI, 2007. 



 25 

 

Destaca-se, ainda, que uma política de defesa da concorrência pode promover a 

eficiência distributiva entre produtores e consumidores. Isto é, a redução do poder de mercado 

de produtores através da ―eliminação de ganhos supracompetitivos para maximizar o 

excedente do consumidor em dado mercado‖
44

. Percebe-se, nesse conceito, que a promoção 

da eficiência por meio da livre concorrência não é um valor per se, mas o é uma vez que, ao 

fundo, há um incremento no bem-estar dos consumidores – e da sociedade em geral. 

 

Uma vez apreendido o conceito da livre concorrência e da livre iniciativa, retoma-se o 

papel dos tributos sobre a livre concorrência. Os tributos são tradicionalmente instrumentos 

utilizados pelo Estado para garantir o seu custeio, mas, além disso, podem servir para intervir 

de forma direta na economia visando gerar determinados incentivos ou coibir certas condutas.  

 

Tal intervenção é uma prerrogativa do Estado para a correção de falhas de mercado, 

buscando uma atuação mais eficiente, pode ser direta, quando há previsão sobre a intervenção 

estatal ou indireta, que trata de enquadramento e orientação aos agentes, estabelecendo 

normas de comportamento e por estímulos e desestímulos, configurando a ―intervenção por 

indução‖45. Como a intervenção necessariamente afeta a alocação de recursos feita pelos 

agentes de mercado e, por meio da tributação o Estado arrecada fundos para exercer suas 

atividades, é clara a relação direta entre os custos das atividades das empresas necessários 

para exercer seu objetivo econômico e a carga tributária por elas suportada.  

 

Conforme será demonstrado, uma primeira relação possível entre a tributação e a livre 

concorrência é a existência de normas tributárias indutoras, ou seja, normas que promovem 

intervenção direta estatal e buscam obter determinado comportamento do contribuinte 

gerando incentivos ou desincentivos tributários, e, portanto, econômicos. Sobre isso, apesar 

do princípio da neutralidade tributária, todas as normas tributárias geram algum tipo de 

intervenção econômica e, por fim, resultam de algum tipo de política econômica prescrita pelo 

legislador. Esse é o chamado ―duplo dividendo‖ dos tributos, ao mesmo tempo em que 

servem para arrecadação, corrigem falhas de mercado46. 
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Adiantando brevemente a discussão que seguirá analisada a fundo, a desconsideração 

de uma neutralidade tributária absoluta não é necessariamente ruim, e pelo contrário, a 

evolução do sistema tributário contribuiu cada vez mais para que a cobrança dos impostos 

fosse feita de forma mais justa e compatível a cada contribuinte. Exemplo disso é a anterior 

cobrança do imposto ―per capita‖, que cobrava exatamente o mesmo montante de cada 

contribuinte. Nesse caso, não era considerado nenhum elemento além de sua própria 

existência, o que poderia conferir neutralidade, mas acabava por gerar um sistema tributário 

injusto e desigual (os desiguais pagavam igualmente). Posteriormente, com a criação do 

princípio da capacidade contributiva, o legislador passou a levar em consideração as 

circunstâncias econômicas de cada contribuinte para a cobrança de impostos, gerando um 

sistema tributário mais justo.  

 

A lógica acima exposta aplica-se diretamente à intervenção dos tributos na economia e 

na livre concorrência. Apesar de induzir comportamentos e interferir na concorrência, esses 

são mecanismos utilizados para fazer com que o mercado atue de forma coaduna ao previsto 

constitucionalmente. Ou seja, por meio da tributação, privilegia-se a livre concorrência, um 

dos princípios da ordem econômica responsáveis pela justiça social, objetivo constitucional. 

Entretanto, deve-se observar a neutralidade tributária e as balizas que impõe à livre 

concorrência. 

 

1.3. A neutralidade tributária 

 De acordo com o modelo proposto por Klaus Tipke, um sistema constitucional que se 

baseie no princípio da igualdade, deve aplicar de forma plural e consistente os demais 

princípios previstos no ordenamento para formular as normas jurídicas
47

. 

 

 Nesse contexto, insere-se a neutralidade, essa sempre de alguém (sujeito), em relação 

a algo (objeto), visando determinada finalidade (fim), valendo-se de um critério (medida)
48

. 

Aproximando-se do presente trabalho, constitui tarefa complexa delimitar a neutralidade em 

matéria tributária, uma vez que são utilizados diversos critérios para sua caracterização. 
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 Em sua acepção mais geral, a neutralidade do tributo é entendida como um princípio 

de finanças públicas que determina que o tributo não possa provocar distorções sobre o 

mercado (alterar oferta e demanda, preços, etc.), a não ser quando assim for desejado pela 

política fiscal adotada pelo legislador
49

.  

 

 Em consonância a essa definição, será adotada a definição adotada por Schoueri
50

, 

pela qual a neutralidade tributária consiste na necessária observação do entendimento de que, 

produtos em condições similares devem ser submetidos à mesma carga fiscal
51

. E, 

considerando que os princípios coexistem no ordenamento jurídico, devem ser aplicados ao 

máximo grau possível
52

. 

 

Apesar do entendimento de que o tributo deva ser ―neutro‖, de forma a preservar o 

princípio do tratamento igual preconizado pelo constituinte, é preciso analisar quais são as 

premissas adotadas para formular o conceito de igualdade. 

 

Sobre isso, Schoueri
53

 delimita que não é possível a existência de um tributo 

completamente neutro, afastando o chamado ―dogma da neutralidade‖
54

: os tributos 

necessariamente implicarão em algum tipo de distorção no comportamento dos agentes 

econômicos. Isso ocorre, pois, a tributação promove diversos estímulos para determinado 

agente incorrer ou não em uma conduta. Ou seja, os agentes modificam seu comportamento 

devido ao estímulo proveniente do sistema tributário, o que é o exato oposto do que se 

considera como neutralidade. Nesse sentido, Zilveti identifica ―a indução é a antítese da 

neutralidade‖
55

.  

 

A solução para a aplicação da neutralidade tributária não é sua desconsideração, mas a 

ressignificação de seu conceito. Como define Schoueri
56

, deve-se buscar outro sentido para a 

neutralidade tributária. Essa expressão não macula mais o conceito de um tributo neutro, mas 

busca garantir condições para que o mercado possibilite igualdade de condições de 

competição para diferentes agentes econômicos. Em termos práticos, a neutralidade tributária 
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não significa dizer que todos os produtos suportarão a mesma carga tributária, mas sim que 

produtos em condições similares suportarão a mesma carga e produtos diferentes suportarão 

carga distinta. Dessa forma, ao considerar o contexto econômico de cada produto, a carga 

tributária apesar de distinta, gerará condições similares de concorrência.  

 

A neutralidade tributária não é somente um princípio a ser observado, mas um valor a 

ser garantido. Isso porque, o Estado tem o dever de manter a neutralidade em relação a atos 

que possam prejudicar a livre concorrência. Dessa forma, seu dever de neutralidade é garantir 

que existam condições neutras para que os agentes de mercado possam competir, a chamada 

―neutralidade concorrencial‖.
57

 

 

Sobre isso, Robert Alexy58 afirma que, se não há nenhuma razão suficiente para o 

tratamento desigual, deve ser aplicado o tratamento igual e vice-versa. Alexy, ao analisar o 

tema, concluiu que isonomia prevista pela livre concorrência pode ser considerada como um 

direito subjetivo, que pode ser violado das seguintes maneiras: 

 

(i) Quando alguém, em condição de igualdade, é afetado por uma proibição e tem 

um direito definitivo concreto baseado na máxima da igualdade, à omissão da 

intervenção. Assim, tem-se a omissão de um tratamento desigual, o que 

configura uma ação negativa. 

 

(ii) Quando alguém, em condição de igualdade, não é contemplado com o 

favorecimento decorrente de um direito definitivo concreto baseado na máxima 

da igualdade. Nesse caso, tem-se a omissão de um tratamento desigual como 

status de ação positiva.  

 

Como exemplifica Scaff
59

, a primeira hipótese em termos concretos pode se verificar 

quando um contribuinte em situação igualitária não pode exercer determinada atividade que 

seus semelhantes podem, o que viola a isonomia e deve ser buscada a cessão dessa vedação. 

O segundo caso, por sua vez, pode se verificar no caso de um benefício fiscal direcionado a 

determinados contribuintes em situação semelhante, em que certo contribuinte na mesma 
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situação não pode gozar da situação tributária diferenciada, o que viola a isonomia e, portanto, 

deve ser buscada decisão que conceda tratamento igualitário.  

 

Buscar definir as condições de igualdade por vezes não é uma tarefa fácil, uma vez 

que existe uma confluência de fatores que colabora para tal definição. O próprio critério da 

capacidade contributiva não é apenas material, pois deve observar os fatores indutores 

diversos, impostos pela mesma lei, a contribuintes com a mesma capacidade contributiva, mas 

podem gerar efeitos diversos60.  

 

Assim, adotando-se a definição da neutralidade tributária em relação às condições de 

competição, é possível chegar à seguinte conclusão: há um direito subjetivo que pode ser 

efetivado através de ações positivas e negativas de equiparação de contribuintes, e é 

necessário que seja analisado caso a caso quais são os efeitos causados pelas normas 

tributárias e suas consequências no mercado em que se situam os contribuintes que gozam de 

tratamento tributário diferenciado.  

 

1.4. Como se dá a interação entre a livre concorrência e a tributação 

Como visto, o tributo representa a forma do Estado de arrecadar fundos para a 

consecução de suas obrigações e induzir o contribuinte a determinados comportamentos que 

sejam interessantes para a política estatal. Sendo assim, em conjunto com a função 

arrecadatória, o tributo possui a função distributiva, alocativa e estabilizadora
61

. A função 

distributiva ocorre quando o Estado busca redistribuir a renda e realizar políticas que 

diminuam desigualdades sociais. Já a função alocativa, consiste na indução direta de 

comportamento dos contribuintes, considerando de antemão que a incidência do tributo não é 

neutra. Por fim, a função estabilizadora é aquela que orienta as políticas estatais que 

formularão o tributo de forma que busque um equilíbrio para o Estado e as finanças públicas.  

 

Os tributos, considerados de forma ampla, integram o sistema tributário. Como 

exposto, legislador e jurista formulam e aplicam seus conceitos dentre o ordenamento jurídico 

como resultado das diferentes forças que influenciam o sistema tributário. Além dessas 
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diferentes forças, representadas principalmente pelos princípios que regem a Constituição 

Federal, existem as demais fontes do Direito Tributário. 

 

Nesse acepção, essas fontes são: a Constituição Federal, onde se verifica a 

competência para a criação de tributos; o sistema normativo que contém as Leis 

Complementares, que dispõe sobre a regulamentação de limitações constitucionais sobre o 

poder de tributar, conflitos de competência e o estabelecimento de normas gerais; o Código 

Tributário Nacional; as Leis Ordinárias que são a fonte de instituição de tributos, bem como 

as Leis Delegadas, as Medidas Provisórias, as Resoluções, os Tratados, os Convênios e os 

Decretos. Assim, percebe-se que o ordenamento jurídico tributário é composto por diversas 

fontes de direito, distintas e complementares.  

 

Destarte, há de se considerar que para a criação e a operação de tal ordenamento 

jurídico tributário, há políticas públicas, atuação legislativa e a atuação do Poder Judiciário. 

Como explicitado anteriormente, uma vez que a tributação incorrerá necessariamente em 

intervenção no domínio econômico, essa se dá de diferentes formas e causando impactos 

concorrenciais distintos.  

 

De forma a realizar o devido recorte, considera-se para o presente trabalho o plano 

interno (ou seja, somente as possíveis causas de desequilíbrio concorrencial causadas pela via 

tributária que tratam do Direito nacional), bem como a seguinte segregação de temas com 

intersecção entre livre concorrência e o direito tributário: questões relacionadas a (i) políticas 

públicas, (ii) condutas ativamente praticadas pelos contribuintes, e (iii) normas processuais e 

atuação do Poder Judiciário62.  

 

Em relação às políticas públicas, a alteração concorrencial se dá por meio de 

mecanismos utilizados pelos entes estatais sobre a tributação, que acabam por produzir 

desigualdades de mercado.  

 

Nesse contexto, as políticas públicas podem ser traduzidas em procedimentos fixados 

para o recolhimento das obrigações principais (as obrigações acessórias), sanções políticas, 

transações tributárias, programas de anistia, a sistemática da substituição tributária, incentivos 
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fiscais, incorrendo por muitas vezes, na chamada ―guerra fiscal‖, dentre outros. A esse 

respeito, incluem-se inclusive as imunidades, que ainda que não sejam fixadas por entes 

políticos, resultam das limitações fixadas pelo Poder Constituinte. 

 

Outra causa de desequilíbrio tributário são as condutas praticadas por particulares em 

relação ao cumprimento de obrigações tributárias. Ou seja, quando o contribuinte para 

diminuir a carga tributária por ele suportada e assim, conseguir uma vantagem comparativa 

em relação aos demais agentesdo mercado, vale-se de mecanismos comportamentais que 

geram efeitos anticompetitivos. 

 

As condutas praticadas pelos contribuintes reportam-se, majoritariamente, a adoção de 

planejamento tributário, obtenção de medidas judiciais desonerativas (ainda que de forma 

provisória) e pela sonegação fiscal.  

 

O presente trabalho, no entanto, concentra-se especificamente nas distorções 

concorrenciais provocadas por normas processuais e a atuação do Poder Judiciário em matéria 

tributária. Por isso, é importante explicar e exemplificar os tipos de causas que levam a 

desequilíbrios concorrenciais, de forma a diferenciar os efeitos causados pelas decisões 

judiciais dos efeitos causados por políticas públicas e pelas condutas privadas. 

 

1.5. As decisões judiciais em matéria tributária e a livre concorrência 

O contencioso tributário é formado por decisões que afastam ou validam obrigações 

tributárias. O contribuinte busca o judiciário, utilizando todas as ferramentas possíveis, para 

definir suas obrigações tributárias já consolidadas pelo processo administrativo. Nesse 

contexto, são proferidas decisões que confirmam suas obrigações tributárias ou as afastam, o 

que acaba por produzir efeitos no mercado em que esse contribuinte que detém determinado 

provimento jurisdicional está inserido. 

 

Como visto, o sistema tributário é plural e prevê diversos princípios que devem ser 

aplicados para seu correto funcionamento. Sobre isso, os princípios em matéria tributária 
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representam os valores reconhecidos pelo legislador, cuja observância é esperada tanto pelo 

próprio legislador, como pelo aplicador da norma tributária
63

.  

 

Nesse contexto, para fins do presente trabalho, serão analisadas as decisões judiciais 

em matéria tributária e se o princípio da livre concorrência tem sido observado pelo Poder 

Judiciário, além disso, serão examinas as consequências da não observação desses princípios 

e possíveis soluções que podem ser encontradas no ordenamento jurídico para mitigar tais 

consequências. 

 

O estudo sobre decisões judiciais em matéria tributária e seus efeitos em relação a 

terceiros gerou diversos conceitos sobre o que seria chamado de decisão que considera ou não 

o princípio da livre concorrência. Ressalta-se aqui o conceito de ―decisão disfuncional‖
64

, que 

remonta, em síntese, a uma decisão judicial em matéria tributária que, por desonerar 

determinado contribuinte do cumprimento de uma regra geral que é observada pelos seus 

concorrentes, acaba por prejudicar as condições concorrenciais de um mercado.  

 

A regra geral mencionada significa uma regra jurídica de caráter geral, ou seja, uma 

regra fiscal cuja aplicação seja uníssona a determinado grupo de contribuintes. Assim, 

seguindo o conceito de ―decisão disfuncional‖, essa se daria quando determinado contribuinte, 

por alguma razão específica, fosse desonerado do cumprimento da regra tributária geral, a 

partir de uma decisão judicial. Isto posto, de acordo com esse recorte teórico
65

, para que uma 

decisão seja considerada disfuncional é preciso a observação de três elementos principais:  

 

(i) A observância da legitimidade da decisão: a decisão deve ser proferida por 

autoridade legitimada para determinar a regra a ser seguida. Ou seja, considerando 

que a decisão é formalmente correta, isso implica na obrigatoriedade de 

observância de tal regra de ambas as partes: a autoridade não pode se eximir de 

requerer que tal comportamento prescrito seja observado ao mesmo tempo em que 

aqueles contemplados pela decisão devem se comportar em consonância à regra.  
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(ii) O acesso homogêneo à regra: para que o comportamento prescrito pela regra seja 

observado é necessário que a regra seja conhecida pela autoridade e que os 

demandados também tomem conhecimento de forma homogênea.  

 

(iii) A tolerância ao casuísmo gerado em decorrência da decisão: a autoridade, ao 

prescrever determinado comportamento em relação a determinado contribuinte (ou 

ainda, grupo de contribuintes) diverso da regra geral a ser cumprida por todos, 

necessariamente deverá observar o afastamento da 2ª regra (tratamento 

homogêneo) em relação ao grupo atingido pelos efeitos da decisão. Nesse 

seguimento, os demais não contemplados pela regra serão obrigados a continuar o 

cumprimento da regra geral. 

 

Assim, a chamada decisão disfuncional, descrita conforme observados os três critérios 

acima pressupõe que exista uma regra decorrente de decisão judicial que prevê condições 

diversas em relação aos demais contribuintes para um grupo que a detém. Para definir o que 

consistiria nesse tipo de decisão, é preciso ressaltar que são adotadas algumas premissas, tais 

como: decisão judicial semelhante não poderia ser obtida a custo acessível e/ou demais 

contribuintes na mesma situação tenham seus processos individuais decididos de forma 

diversa (i) ainda em andamento ou (ii) transitados em julgado
66

.  

 

O conceito de decisão disfuncional é importante para que se esclareça qual é o 

mecanismo por meio do qual se dão os efeitos das decisões tributárias em relação a terceiros. 

Nesse sentido, é importante fazer a seguinte ressalva: o que se questiona no presente trabalho 

não é a desconsideração da aplicação direta do princípio da livre concorrência nas decisões 

tributárias, mas sim sua ausência em meio à ponderação de princípios que guiam determinada 

decisão em matéria tributária. 

 

Tal distinção mostra-se importante pois existem diversas razões pelas quais, na 

ponderação de princípios, o princípio da livre concorrência não é o ―vetor mais forte‖ a ser 

considerado na resultante, de acordo com a teoria proposta por Luís Eduardo Schoueri
67

.  
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Isso mostra que, ao contrário do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, cujo 

objeto é puramente analisar o caráter anticoncorrencial de determinado ato jurídico, o sistema 

tributário é composto por diversos outros princípios que devem ser levados em consideração 

além da livre-concorrência. Tal pluralidade é exatamente o que traduz a complexidade do 

assunto e da própria aplicação dos princípios pelo Poder Judiciário.  

 

Ou seja, deste modo, busca-se fazer a devida ressalva de que o presente trabalho não 

se propõe a buscar a aplicação indiscriminada do princípio da livre concorrência, mas sim 

buscar sua ponderação em meio aos outros importantes princípios em matéria tributária, de 

forma a almejar garantia da ―coexistência harmônica das liberdades‖
68

 prevista pelo 

legislador para a Ordem Econômica.  
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CAPÍTULO II 

DECISÕES TRIBUTÁRIAS E A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

LIVRE CONCORRÊNCIA PELOS TRIBUNAIS 

 

O capítulo I demonstrou as interfaces entre o Direito Tributário e o Direito Econômico 

e entre o princípio da livre concorrência e os tributos. A partir disso, segue-se a segunda parte 

da nossa análise: uma vez estabelecida a importância do princípio da livre concorrência para a 

análise tributária, é necessário entender como tem sido o entendimento dos tribunais a esse 

respeito.  

 

Além disso, a análise jurisprudencial de decisões tributárias a ser realizada nesse 

capítulo busca ilustrar como se dá na prática a influência dos tributos em meio ao ambiente 

competitivo. Em um primeiro momento, a análise tomará por referência a controvérsia a 

respeito da criação da Contribuição Social ao Lucro Líquido (―CSLL‖) e os efeitos por ela 

causados, principalmente, ao decidir sobre os limites da proteção constitucional à coisa 

julgada em contraposição ao princípio constitucional da livre-concorrência.  

 

Após a análise da CSLL, a análise contemplará outros casos relevantes que versam 

sobre a interface entre o direito tributário e a concorrência, demonstrando o impacto da 

consideração (ou desconsideração) da livre-concorrência em matéria tributária.  

 

2.1. A instituição da CSLL  

 A controversa Contribuição surgiu em 7 de dezembro de 1988, quando foi editada a 

Medida Provisória nº 22 (MP 22/88), posteriormente convertida na Lei nº 7.698/88, que 

instituiu a CSLL, inaugurando um tema de bastante litígio. A discussão centrava-se na 

alegação de que a referida contribuição teria sido instituída de forma irregular, e, portanto, 

não poderia ser cobrada.  

 

 O contexto do advento dessa contribuição explica muito do debate que a seguiu. A 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu uma série de direitos fundamentais em benefícios 

dos contribuintes. Nesse seguimento, havia uma série de benefícios sociais inéditos que 
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remontavam a um novo sistema de aposentadoria e pensões. A partir desse novo sistema, 

foram assegurados ao aposentado benefícios compatíveis com os que recebia quando em 

atividade, a extensão da aposentadoria ao trabalhador rural, a melhoria de condições de seguro 

desemprego, dentre diversos outros benefícios69.  

 

 O aumento de custos previdenciários, bem como o surgimento de outros direitos 

sociais garantidos pela Constituição Federal de 1988, culminou na necessidade de 

diversificação de recursos estatais, bem como a realocação dos já existentes. Assim, 

considerando que o tributo é o meio utilizado para angariar recursos para a manutenção das 

atividades do Estado, surgiu a necessidade de buscar novas formas de arrecadação. 

 

 Assim, com o advento da nova Constituição, novas fontes de arrecadação tributária 

eram uma preocupação latente. A solução para essa questão estava longe de ser simples: o 

cenário tributário, que já trazia algumas complicações para a realocação de recursos e para o 

ou aumento da carga suportada pelo contribuinte, agravou-se por algumas disposições novas 

trazidas pela nova Constituição.  

 

Tais disposições trazidas pelo constituinte eram um novo problema para o velho modo 

de arrecadar tributos. Isso porque, as competências tributárias foram alteradas e, com isso, 

parcela relevante dos orçamentos dos entes federados passou a ser atrelada a despesas 

específicas. Além disso, os dispositivos constitucionais agora determinavam regras de repasse 

obrigatório a Estados e Municípios70. Exemplo disso é o disposto no Art. 157 da Constituição 

Federal, que prevê que pertencem aos Estados e ao Distrito Federal vinte por cento (20%) do 

produto de arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe 

é atribuída pelo At. 154, I
71

.  

 

 Além do exemplo do Art. 157, há diversos outros artigos contidos na Seção VI ―Da 

Repartição das Receitas Tributárias‖ que refletem esses novos dispositivos constitucionais: o 
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repasse obrigatório aos municípios, previsto pelo Art. 158 da CF 88, os termos que devem ser 

observados pela União para a entrega do Imposto sobre a Renda recolhido, nos termos do Art. 

159 I, dentre outros.  

 

 Portanto, ao observar as novas regras constitucionais de repasse aos Estados e 

Municípios, bem como as novas regras de realocação de recurso, resta claro que o caminho a 

ser seguido pelo Estado para o custeamento dos novos direitos sociais previstos pela 

Constituição Federal de 1988 não seria pela majoração de alíquotas de impostos já existentes, 

uma vez que o dinheiro arrecadado não necessariamente seria direcionado em benefício da 

União Federal, mas sim repassado.  

 

 Tendo em vista a questão da destinação, fazia sentido a instituição de uma 

Contribuição, devido à sua caracterização específica. Sobre isso, Luís Eduardo Schoueri 

afirma ―a intenção da União, evidente, foi assegurar que parte dos recursos provenientes da 

tributação dos lucros das pessoas jurídicas não fosse transferida para Estados, Distrito 

Federal e Municípios, ficando vinculada à seguridade social‖72.  

 

Pelo exposto acima, depreende-se que além da questão da destinação, há a vinculação. 

É importante delimitar tais características para entender o contexto da opção pela instituição 

da CSLL.  

 

As contribuições sociais foram inseridas na CF 88 por meio do Art. 149
73

. Como 

ensina Luís Eduardo Schoueri
74

, não há grande diferença entre as contribuições e os impostos 

em relação às suas hipóteses tributárias, o que é importante a ser analisado em questão é que: 

ao contrário dos impostos, as contribuições são um instrumento da União na área social, e por 

assim serem, possuem afetação.  

 

 As contribuições têm um regime jurídico próprio e são basicamente um imposto com 

afetação. Nesse sentido, Brandão Machado
75

 elaborou extenso estudo em que analisa a origem 
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da palavra contribuição e sua relação com a afetação. O jurista afirma que antes do termo, não 

havia linguagem técnica do direito que definisse um imposto com afetação social, sendo 

assim, o legislador reformou o que seria o sentido da palavra contribuição. No Brasil, 

identificou seu primeiro uso na época do Império, por meio dos artigos 15 e 171 da 

Constituição Imperial de 1824 em que se lê ―Art. 15. É da atribuição da assembleia geral: X 

– fixar anualmente as despesas públicas e repartir a contribuição direta‖ e ―Art. 171. Todas 

as contribuições diretas... serão anualmente estabelecidas pela assembleia geral”. A palavra 

também foi utilizada para determinar a primeira vez em que se falava sobre imposto sobre a 

renda, quando em 1843, a Lei nº 317, de 21 de outubro, criou a ―contribuição extraordinária 

incidente sobre os vencimentos recebidos dos cofres públicos‖. Assim, demonstra-se que o 

termo contribuição foi utilizado por diversas vezes ao longo da história da tributação para 

designar impostos que não foram definidos por falta de um vocábulo específico. 

 

Em adição ao exposto, o artigo 195 da CF/88 prevê que a seguridade social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições 

sociais, dentre outros, a folha de salários e demais rendimentos de trabalho pagos a qualquer 

título, a receita ou faturamento e o lucro. 

 

 Portanto, a Contribuição nada mais é do que um tributo, necessariamente direcionado 

a ente específico e, devido à sua afetação, destinado ao custeio de direitos sociais. Sendo 

assim, após apreendida a natureza das contribuições sociais, fica claro que esse era o meio 

mais conveniente a ser utilizado pela União Federal para arrecadar recursos para o custeio dos 

direitos sociais previstos pela CF/88, considerando as circunstâncias e o próprio objetivo das 

contribuições. 

 

 Foi em meio a esse contexto que surgiu a possibilidade de instituir a Contribuição 

Social sobre o Lucro, e, devido ao fato de ser a primeira vez que tal instrumento estaria sendo 

instituído sob a égide da nova constituição, foram gerados grandes debates sobre os contornos 

dessa contribuição e, mais especificamente, sobre a base de cálculo considerada para sua 

cobrança.  

 

 Assim, a CSLL foi instituída, de acordo com o Art. 1º da Lei 7.689/88, como ―a 

contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas destinada ao financiamento da 
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seguridade social‖. Também de acordo com referida Lei, sua base de cálculo seria o valor do 

resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, conforme versa o Art. 2º. 

 

 Dentre outros aspectos, merece nota o fato de que a base de cálculo da CSLL 

assemelhava-se à base de cálculo do Imposto de Renda, diferenciando-se apenas por ter 

algumas deduções da base de cálculo que o Imposto de Renda não tinha. Ainda sobre tal 

aspecto, tal era a semelhança entre a CSLL e o Imposto de Renda que, conforme a Lei 

7.689/88 aplicavam-se ―à contribuição social, no que couber, as disposições da legislação do 

imposto de renda referente à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às 

penalidades, às garantias e ao processo administrativo‖, sendo ambos cobrados pela Receita 

Federal do Brasil (―RFB‖) (Art. 6º).   

 

 Ao longo dos anos, sobrevieram alterações legislativas e com elas, diversos 

questionamentos sobre os aspectos da CSLL, que podem ser divididos conforme foram 

amplamente analisados pelo STF: (i) a necessidade de lei complementar para a instituição da 

CSLL, (ii) a ocorrência de bitributação, (iii) os vícios de destinação e administração e (iv) a 

ofensa ao princípio da anterioridade76. 

 

 O argumento sobre a inconstitucionalidade da CSLL fundado pela necessidade de lei 

complementar foi amplamente discutido pelo Recurso Extraordinário nº 138.284-8/CE77 (RE 

138.284-8/CE). O principal elemento sobre tal tese baseava-se no Art. 146 e 149, III da CF/88 

que dizem que compete à União Federal instituir contribuições sociais, mas pela via de Lei 

complementar
78

. Isso porque, de acordo com o disposto constitucionalmente, cabe à lei 

complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente 

sobre a definição de tributos e de suas espécies, os respectivos fatos geradores, bases de 

cálculo e contribuintes. Além disso, também dispõe o Art. 146 que deve caber à Lei 
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econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 

respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 

6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

(...) 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;‖ (grifos próprios) 
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complementar legislar sobre a obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência 

tributários. 

 

 Pela simples leitura dos dispositivos, cabe a interpretação de que a CSLL não poderia 

ter sido criada por Medida Provisória, mas sim que deveria ter o sido por Lei Complementar 

que dispusesse sobre suas normas gerais, conforme determinação constitucional e, ressalta-se, 

como tinham sido grande parte dos tributos recepcionados pela CF/88. Ainda, devido à 

similaridade da base de cálculo da CSLL em relação ao Imposto de Renda, bem como demais 

aspectos sobre ambos, alegava-se que a CSLL seria, na prática, um imposto e não uma 

contribuição, e, portanto, mais um motivo para que fosse instituída por meio de Lei 

Complementar.  

 

Sobre o argumento de inconstitucionalidade da instituição da CSLL, ao julgar o RE 

138.284-8/CE, o STF decidiu que as contribuições do Art. 195, I, II, III da Constituição 

Federal não exigiriam lei complementar para sua instituição. Nesse sentido, o entendimento 

exarado baseou-se na alegação de que, como as contribuições não são impostos, não haveria 

necessidade de lei complementar que definisse seu fato gerador, sua base de cálculo e seu 

contribuinte. Ainda, o STF, ao decidir sobre a alegação de que a CSLL se assemelhava em 

muito ao Imposto de Renda, afirmou que essa consistiria em ―classificação desarrazoada‖
79

.  

 

Ainda sobre o mesmo julgado, de acordo com o Ministro Relator Carlos Velloso, a 

CF/88 possibilitou a criação de dois tipos diferentes de contribuição social: (i) de intervenção 

no domínio econômico ou de interesse das categorias profissionais ou econômicas e (ii) para a 

seguridade social, desdobrada em contribuições dos empregadores, dos trabalhadores e dos 

apostadores nos concursos de prognósticos. Por essa linha de raciocino, concluiu que para o 

                                                             
79‗CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O 

LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. Lei n. 7.689, de 15.12.88. I. - Contribuições parafiscais: contribuições sociais, 

contribuições de intervenção e contribuições corporativas. C.F., art. 149. Contribuições sociais de seguridade social. C.F., 
arts. 149 e 195. As diversas espécies de contribuições sociais. II. - A contribuição da Lei 7.689, de 15.12.88, e uma 

contribuição social instituida com base no art. 195, I, da Constituição. As contribuições do art. 195, I, II, III, da 

Constituição, não exigem, para a sua instituição, lei complementar. Apenas a contribuição do parag. 4. do mesmo art. 195 

e que exige, para a sua instituição, lei complementar, dado que essa instituição devera observar a tecnica da competência 
residual da União (C.F., art. 195, parag. 4.; C.F., art. 154, I). Posto estarem sujeitas a lei complementar do art. 146, III, da 

Constituição, porque não são impostos, não há necessidade de que a lei complementar defina o seu fato gerador, base 

de calculo e contribuintes (C.F., art. 146, III, "a"). III. - Adicional ao imposto de renda: classificação desarrazoada. IV. - 

Irrelevância do fato de a receita integrar o orcamento fiscal da União. O que importa e que ela se destina ao financiamento da 

seguridade social (Lei 7.689/88, art. 1.). V. - Inconstitucionalidade do art. 8., da Lei 7.689/88, por ofender o princípio da 

irretroatividade (C.F., art, 150, III, "a") qualificado pela inexigibilidade da contribuição dentro no prazo de noventa dias da 

publicação da lei (C.F., art. 195, parag. 6). Vigencia e eficacia da lei: distinção. VI. - Recurso Extraordinário conhecido, mas 

improvido, declarada a inconstitucionalidade apenas do artigo 8. da Lei 7.689, de 1988‘ (RE 138.284/CE, Relator Ministro 
Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 28/8/92). 
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primeiro tipo de contribuição, a de intervenção no domínio econômico, há necessidade de lei 

complementar para a sua criação, enquanto para o segundo tipo, a para a seguridade social, 

não seria necessária lei complementar.  

 

Nesse sentido, afirmou o Ministro que, apesar de todas as contribuições, sem exceção, 

sujeitarem-se à lei complementar de normas gerais isso não significa dizer que a instituições 

dessas contribuições exija lei complementar. Ainda, caracterizou a CSLL como contribuição 

em si, sendo assim, não estaria sujeita às exigências que estão sujeitos os impostos, mas 

apenas à observância da técnica da competência residual da União Federal. 

 

 Nesse mesmo contexto, da mesma forma que foi alegado no RE 138.284-8/CE, 

também foi objeto do Recurso Extraordinário nº 146.1733-9/SP80 (RE 146.1733-9/SP) a 

similaridade entre a CSLL e o Imposto de Renda e a suposta consideração de que a CSLL 

seria um imposto, de modo a alegar que a coexistência de ambos caracterizaria bitributação. 

 

 Apesar disso, tal tese não prosperou por diversos contra-argumentos levantados pelas 

Autoridades Fiscais. Um deles, a previsão de instituição de contribuições sociais sobre a base 

de cálculo prevista no Art. 195, I, b e c. De acordo com referido artigo, há a possibilidade de 

financiar a seguridade social de forma direta ou indireta pela sociedade, utilizando como base 

de cálculo lucro, receita ou faturamento a ser definida por lei ordinária. Outro, o argumento de 

que a grandeza ―lucro‖ seria diferente de ―renda e proventos de qualquer natureza‖, o que 

distinguiria fundamentalmente a CSLL do Imposto de Renda. Por fim, as autoridades fiscais 

ainda argumentavam que a vedação à bitributação deveria ser observada entre elementos de 

igual natureza (impostos com impostos), e não de natureza distinta (impostos e contribuições).  

 

 A decisão sobre tais aspectos, proferida nos autos do julgamento do RE 146.733-9 foi 

a de consolidar o entendimento de que não seria inconstitucional a instituição da CSLL
81

. 
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 STF. Recurso Extraordinário nº 146.733-9/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 06.11.1992. 
81

 ―Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Juridicas. Lei 7689/88. - Não é inconstitucional a instituição 

da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas, cuja natureza é tributária. 

Constitucionalidade dos artigos 1, 2 e 3da Lei 7689/88. Refutação dos diferentes argumentos com que se 

pretende sustentar a inconstitucionalidade desses dispositivos legais. - Ao determinar, porém, o Artigo 8. da Lei 

7689/88 que a contribuição em causa já seria devida a partir do lucro apurado no período-base a ser encerrado 

em 31 de dezembro de 1988, violou ele o princípio da irretroatividade contido no artigo 150, iii, ‗a‘, da 

Constituição Federal, que proíbe que a lei que institui tributo tenha, como fato gerador deste, fato ocorrido antes 

do inicio da vigência dela. Recurso Extraordinário conhecido com base na letra "b" do inciso III do Artigo 102 

da Constituição Dederal, mas a que se nega provimento porque o mandado de segurança foi concedido para 

impedir a cobrança das parcelas da contribuição social cujo fato gerador seria o lucro apurado no periodo-base 
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 Sobre os elementos que interessam à presente análise, decidiu-se que não ocorreria o 

fenômeno da bitributação, ao considerar a natureza de (i) contribuição, e não imposto, da 

CSLL, (ii) ao diferenciar a composição de suas bases de cálculo e (iii) pela afirmação de que, 

ainda que se verificassem tais elementos, não poderia ocorrer bitributação por se tratar de 

imposto e contribuição e não imposto e imposto. Apesar disso, até os dias atuais se vê a 

extrema semelhança de ambos, inclusive, sendo tratados como IRPJ/CSLL por terem bases de 

cálculo quase idênticas (lucro real pelo IRPJ, e lucro líquido ajustado pela CSLL).  

 

 Outros argumentos contra a constitucionalidade da CSLL fundavam-se nos vícios de 

destinação e administração: destinação devido aos recursos arrecadados serem destinados à 

União Federal e administração por serem fiscalizados pela Receita Federal.  

 

 Sobre os vícios de destinação e administração, o Art. 165, §5º, III da CF 88 prevê que, 

dentre as leis de iniciativa do Poder Executivo, a lei orçamentária anual compreenderá o 

orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração pública direta ou indireta, bem como os fundos ou fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público. Em complemento, o Art. 194, parágrafo único, VII, determinou 

que compete ao Poder Público organizar a seguridade social considerando os objetivos de 

caráterdemocrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 

participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do Governo nos órgãos 

colegiados. Corrobora o entendimento o Art. 195, §2º da CF 88, que determina que a proposta 

de orçamento para a seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos 

responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, sendo assegurada a cada área a 

gestão de seus recursos. 

 

 Pela simples leitura dos artigos colacionados acima, entende-se que os vícios de 

destinação da CSLL consistiriam na ausência de vinculação direta da contribuição à 

previdência social, enquanto os vícios de administração consistiriam na impossibilidade de ser 

conferido à RFB o poder de fiscalizar o pagamento de uma contribuição. Ademais, ao passo 

                                                                                                                                                                                              
que se encerrou em 31 de dezembro de 1988. Declaração de inconstitucionalidade do Artigo 8 da Lei 7689/88‖  

(RE 146.733, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 6.11.1992). 
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que ainda se considerava a CSLL como um adicional ao Imposto de Renda, argumentava-se 

que um imposto não poderia ter destinação específica, diferentemente de uma contribuição. 

 

 Por fim, o último principal argumento levantado pela inconstitucionalidade da CSLL 

foi consistiu na alegação de ofensa ao princípio da anterioridade. Isso porque, a CSLL previa 

a cobrança em relação ao lucro auferido durante o ano de 1988, anterior à vigência da Lei que 

instituiu a contribuição. Ou seja, ainda que todos os argumentos elencados acima fossem 

desqualificados e a CSLL fosse julgada constitucional, essa não poderia ser cobrada em 

relação a fatos geradores anteriores à sua vigência. 

 

 Sobre tal aspecto, contrapunham-se o Art. 150, III do CTN e os Arts. 5º e 8º da Lei 

7.689/88. Enquanto o primeiro determinava que fosse vedado à União cobrar tributos em 

relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído, os artigos 

da Lei 7.689/88 determinavam que a CSLL seria paga em 6 (seis) prestações vencíveis no 

último dia útil de abril a setembro de cada exercício financeiro e seria devida a partir do 

resultado apurado no período base encerrado em 31 de dezembro de 1988. 

 

 A situação sobre a aplicação do princípio da anterioridade agrava-se pelo fato da 

CSLL ser uma contribuição nova, sem precedentes, o que acabou por gerar inúmeras 

alongadas discussões entre os contribuintes e autoridades fiscais sobre o período considerado 

para efetuar a cobrança.  

 

2.2. A CSLL e o princípio da livre concorrência 

 Como esperado, de tais alegadas inconstitucionalidades sobrevieram diversas ações de 

diferentes tipos: algumas buscando a declaração da inconstitucionalidade, coletivamente, por 

meio de ações diretas de inconstitucionalidade ou individualmente, por meio de ações 

declaratórias e mandados de segurança; outras ações decorreram de autuações objetivando a 

cobrança da CSLL, resultando em impugnações administrativas, em âmbito administrativo e 

embargos à execução fiscal, em âmbito judicial. 

 

 Como se tratava de um tema muito controverso (e, ressalta-se, de grande disputa não 

só jurídica, mas política), houve decisões tanto a favor, quanto em desfavor aos contribuintes, 

em primeira e em segunda instância.  
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 As decisões a favor dos contribuintes e, portanto, a favor da inconstitucionalidade da 

cobrança da CSLL levaram outros contribuintes a buscar o mesmo provimento jurisdicional 

ou então, simplesmente não recolher a CSLL (apesar de essas decisões não terem eficácia 

direta em relação a terceiros fora da relação processual). Além disso, as decisões favoráveis 

em primeira instância ocasionaram a análise da matéria pelos Tribunais Regionais Federais 

(―TRF‖) e, por muitas vezes, a confirmação em sede recursal sobre a inconstitucionalidade da 

CSLL. 

 

 O panorama descrito acima levou à aplicação do Art. 97 da CF/88, que prevê que é 

possível declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público pelo 

voto da maioria absoluta de membros de um tribunal, em sede de controle difuso de 

constitucionalidade. Nesse sentido, sobrevieram acórdãos dos TRFs pela 

inconstitucionalidade da CSLL, ao passo que, muitos deles não foram questionados e 

transitaram em julgado, como se verifica pela decisão do TRF da 3ª Região abaixo transcrita:  

 

CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL. Lei n.º 7.689, de 15.12.88. 

Regime tributário das contribuições sociais na Constituição de 1988, por força do 

art. 149.  

I – Necessária a observância dos princípios que regem o sistema tributário, 

mormente, legalidade, anterioridade, nos termos do artigo 195, parágrafo 6.º, não 

retroatividade, exigibilidade de lei complementar. 

II – A pretendida contribuição é retroativa. Pouco importa quando se deve efetuar o 

pagamento, se vai alcançar fato jurídico-tributário anterior (rendimento do exercício 

anterior à vigência). 

III – Os princípios da certeza e segurança jurídica, sobre princípios constitucionais, 

quedariam desrespeitados. 

IV – O orçamento da seguridade social não pode integrar o orçamento da União. 

V – Impossibilidade de se dar interpretação conforme a Constituição, nos termos dos 

artigos 1.º, 2.º, 3.º e 8.º da Lei n.º 7.689/88, sob pena de se erigir o intérprete em 

legislador. 

VI – Inconstitucionalidade reconhecida pela maioria do Plenário. 

(TRF 3ª Região, TRIBUNAL PLENO,  Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 10856 - 

0014336-09.1989.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA 

FIGUEIREDO, julgado em 13/06/1991, DJ DATA:01/07/1991 PÁGINA: 68) 

 

 Em meio a um cenário de indefinição, após o trânsito em julgado de diversas decisões 

pela inconstitucionalidade da CSLL, o STF analisou a questão pelo julgamento dos REs 

138.284/CE e 146.733/SP, decidindo pela constitucionalidade da contribuição, acolhendo 

apenas o argumento a respeito do princípio da anterioridade, proibindo o recolhimento no ano 

anterior à vigência da Lei 7.689/88. 
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As decisões do STF que buscaram estabelecer algum tipo de definição sobre o assunto, 

acabaram por gerar mais conflitos. O primeiro deles refere-se ao instrumento utilizado para 

gerar a conclusão da discussão: as decisões dos Recursos Extraordinários, por sua natureza, 

possuem efeitos vinculantes somente entre as partes que compõem a lide, não atingindo 

terceiros (ou seja, não possuem efeitos erga omnes). Sendo assim, a afirmação de que as 

decisões dos Recursos Extraordinários seriam válidas para todos os contribuintes foi muito 

contestada. Além disso, existiam os casos que já tinham sido decididos antes do julgamento 

do STF e que transitaram em julgado, levantando a discussão de que exigir a aplicabilidade do 

entendimento do STF afetaria a coisa julgada. 

 

O cenário alterou-se novamente com o ajuizamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 15/DF (ADI 15/DF), ajuizada para questionar a constitucionalidade 

da cobrança da CSLL. Ao contrário do que ocorre no Recurso Extraordinário, na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade a decisão tem efeitos erga omnes, o que trouxe certa definitividade 

para a discussão a respeito da cobrança da contribuição.  

 

Em breve síntese, a ADI 15/DF foi ajuizada pela Confederação das Associações de 

Microempresas do Brasil, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 8789/88, 

com fundamento na ofensa aos princípios da legalidade, anterioridade e irretroatividade. O 

entendimento do STF fundamentou-se na existência de precedentes anteriores sobre o tema 

(RE 138.284-8/CE e 146.1733-9/SP) e em consonância ao entendimento dessas decisões, 

declarou a constitucionalidade da CSLL, com eficácia erga omnes, excluindo a cobrança com 

relação ao ano exercício de 1988.  

 

 Ao final, apesar de o entendimento pela legalidade da cobrança da CSLL ter impedido 

a propositura de novas ações por sua inconstitucionalidade, nada foi feito em relação às 

inúmeras decisões anteriores que fizeram coisa julgada e contrariavam o entendimento do 

STF. Nesse sentindo, poucas decisões efetivamente revisaram essas decisões 

inconstitucionais, ao mesmo tempo em que se encontrava uma predominância da 

jurisprudência pela não flexibilização da coisa julgada nos casos em que não havia 

irregularidade formal ou material evidente nas decisões82. 
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 Após exposta toda a controvérsia sobre a instituição da CSLL e posteriores discussões 

sobre sua constitucionalidade, é possível entender como foi paradigmático o caso em relação 

ao princípio da livre concorrência. Isso porque, após toda a discussão que seguiu a instituição 

da Contribuição, o resultado final foi: enquanto muitos contribuintes tinham provimentos 

jurisdicionais para não recolher a CSLL, tendo esses, inclusive, transitado em julgado, outros 

contribuintes não tinham o mesmo provimento, e teriam que se sujeitar ao entendimento do 

STF, que, ressalta-se, tinha eficácia erga omnes. 

 

 O resultado das decisões sobre a CSLL levou justamente ao que é caracterizado como 

uma decisão tributária que desconsidera o princípio da livre concorrência: diversos 

contribuintes dispunham de provimentos jurisdicionais diversos, sobre a mesma situação 

fática. Nesse sentido, observa-se que tais decisões violam o princípio da livre concorrência, 

uma vez que submetem contribuintes a cargas tributárias diversas, desonerando-os de 

obrigações tributárias que seriam constitucionalmente devidas. O impacto concorrencial desse 

tipo de situação de regime tributário anti-isonômico entre empresas atuantes no mesmo 

mercado, conforme Schoueri, pode proporcionar a certos contribuintes ―vantagem competitiva 

sobre outros concorrentes que não terão como suportar diferenças de preços, retirando-se do 

mercado‖
83

. 

 

 Considerando o impacto causado por decisões tributárias que ocasionam distorções 

concorrenciais, o não recolhimento de uma contribuição, serão analisados materialmente 

outros casos em que é possível quantificar e analisar o impacto concorrencial decorrente de 

situações em que contribuintes são submetidos a cargas tributárias diversas, sem observar os 

princípios da neutralidade tributária, da isonomia e da livre-concorrência. 

 

2.3. Análise de jurisprudência 

Essa seção busca compreender a influência da tributação no ambiente competitivo. 

Sendo assim, serão analisados casos, tanto em âmbito judiciário, quanto em âmbito 

administrativo, analisados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖) e 

pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (―CADE‖), que versam sobre a questão 

tributária e a concorrência. 
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 SCHOUERI, GALDINO, 2020. 
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Como visto no primeiro capítulo do presente trabalho, existem diversas situações 

tributárias que afetam o direito econômico. Para elucidar a tese sobre o impacto da 

desconsideração do princípio da livre concorrência em matéria tributária ser relevante, é 

possível compreender tal cenário através da análise de alguns casos, como será visto a seguir.  

 

Existem diversos casos que tratam da interface entre o Direito Econômico, mais 

precisamente, a concorrência e o Direito Tributário. O objetivo do presente trabalho é analisar 

como se dá a atuação do judiciário em relação ao princípio da livre concorrência em matéria 

tributária. Nesse diapasão, é importante analisar o caso da American Virginia Indústria 

Comércio Importação e Exportação de Tabacos Ltda. (―American Virginia‖), cujo 

descumprimento de obrigações tributárias foi objeto de julgamento pelo STF. O caso em 

questão foi paradigmático não somente por ser um dos principais casos em que o Supremo 

analisou efeitos concorrenciais em matéria tributária, mas principalmente por ser um caso em 

que o julgador decidiu com base, justamente, em razões de natureza concorrencial.  

 

A American Virginia consiste em empresa que fabrica cigarros e, para tanto, dependia 

de um registro especial na antiga Secretaria da Receita Federal, hoje, Receita Federal do 

Brasil. Tal regime especial consistia no cumprimento de determinados requisitos necessários 

para que a empresa pudesse exercer sua atividade econômica, dentre eles o cumprimento de 

obrigações tributárias. Caso a empresa, submetida ao regime especial, não cumprisse com 

suas normas, teria seu registro cancelado, podendo ter seu estoque apreendido até a 

regularização de sua situação tributária. 

 

Diante disso, a American Virginia possuía seu registro especial, até que, em processo 

fiscal de verificação, teve o registro cancelado por não cumprir com suas obrigações 

tributárias. Devido a controvérsias a respeito da exigibilidade do cumprimento dessas 

obrigações, a empresa ajuizou medida cautelar preparatória, de forma a buscar provimento 

que autorizasse que continuasse a exercer suas atividades econômicas, alegando que o 

cancelamento de sua autorização no regime especial teria sido fundamentado em um tipo de 

sanção política, o que seria vedado pela jurisprudência do STF.  

 

O caso foi julgado pelo STF em duas ocasiões: no julgamento da Medida Cautelar em 

Ação Cautelar n 1.657-6/RJ e do Recurso Extraordinário nº 550.769/RJ, interposto contra 
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decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (―TRF2‖). No julgamento da 

Medida Cautelar, apesar de o Tribunal restar dividido sobre a questão, a posição majoritária 

do STF foi a de que a RFB não teria proposto sanção política, sendo válido que cancelasse o 

registro do regime especial devido a razões fiscais que culminavam em efeitos 

anticoncorrenciais para o mercado. Importante aspecto da decisão é que, apesar de constar que 

existiam efeitos anticoncorrenciais e que esses deveriam ser mitigados, não foi discutido qual 

seria o órgão que teriam competência para mitigar esses efeitos
84

.  

 

No julgamento do Recurso Extraordinário, as divergências entre os Ministros 

permaneceram: enquanto uma posição minoritária votou pela inconstitucionalidade da 

medida, grande parte considerou que a sanção seria adequada. Para fins de resposta à pergunta 

proposta no presente trabalho, é importante ressaltar os votos dos Ministros Ricardo 

Lewandowski e Luiz Fux. De acordo com o Ministro Lewandowski, “ao perseverar no 

descumprimento de suas obrigações tributárias, a recorrente atua com indevida vantagem em 

relação às demais empresas do mesmo ramo de atividade, o que, quando mais não seja, 

constitui flagrante afronta ao princípio constitucional da livre concorrência”
85

.  

 

Também nesse sentido, o Ministro Luiz Fux afirmou que o caso não trataria de uma 

dívida tributária ―normal‖, mas sim “uma estratégia dolosa contra a administração tributária 

que já levou a empresa a um patamar de um débito de dois bilhões de reais‖, lesiva à ―ordem 

econômica e social‖ por meio de uma ―vantagem concorrencial‖
86

.  

 

Também nessa mesma linha, Humberto Ávila ao comentar o caso proposto pela 

American Virginia, entende que, uma vez que deve haver ―coexistência harmônica das 

liberdades, especialmente a liberdade de concorrência, [a interrupção das atividades da 

empresa] e não causa, por essa razão, restrição excessiva nem desproporcional ao direito 

fundamental de livre exercício de atividade lícita‖ 
87

 e, portanto, a decisão do STF no caso 

seria acertada.  

 

Apesar de a análise do caso tratar a fundo a questão da sanção de perda do registro, é 

possível inferir que a situação concorrencial que levou o STF a aplicar o princípio da livre 
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concorrência na situação em tela comprova o que se pretende demonstrar no presente 

capítulo: a diferença de carga tributária suportada por contribuintes, quando essa disparidade 

não segue os princípios da neutralidade tributária e da capacidade contributiva, é determinante 

para causar desequilíbrios no mercado. 

 

É importante analisar o caso pelas seguintes razões: a primeira delas é que o 

desequilíbrio causado no mercado em que se encontrava a American Virginia foi relevante a 

ponto de causar distorções competitivas, uma vez que a empresa se valia de conduta reiterada 

de descumprimento de obrigações tributárias. Isto posto, é evidente que a American Virginia 

possuía vantagens econômicas em face de outros agentes de mercado que suportavam maiores 

custos fixos para o exercício de sua atividade econômica, quais sejam, as obrigações 

tributárias.  

 

Outra relevante razão é que, ainda que a vantagem competitiva da American Virginia 

não tenha se valido de provimento jurisdicional que permitiu tal condição, é importante trazer 

o caso por se tratar de exemplo de decisão do STF em matéria tributária, motivada por razões 

concorrenciais, o que abre importante precedente para constatar que o princípio da livre 

concorrência tanto é, como já foi considerado pelo STF para decidir sobre matéria tributária – 

justamente o que questiona o presente trabalho. 

 

Em seguimento à análise jurisprudencial selecionada, serão colacionados outros casos 

em que se observaram os efeitos concorrenciais em matéria tributária, de forma a comprovar a 

relevância dessa análise pelo julgador para decidir sobre os provimentos jurisdicionais.  

 

Outro possível exemplo sobre situações díspares em relação a contribuintes em 

condições econômicas similares e sobre a existência de violação ao princípio da neutralidade 

tributária é a chamada ―Guerra Fiscal‖, tema recorrente no judiciário e já analisado pelo 

CADE.  

 

De acordo com o Art 155, III, ‗g‘, da Constituição Federal, exige-se a deliberação dos 

Estados e Distrito Federal para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais 

referentes à cobrança do ICMS, para não gerar incentivos desestruturados e uma 

competitividade desequilibrada pela quebra de uma estrutura comum.  
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Tal situação foi analisada pelo CADE na Consulta nº 0038/99 formulada pelo 

Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) ao CADE em 1999. Nos termos da 

consulta, buscava-se a opinião do Conselho a respeito dos incentivos fiscais e financiamentos 

concedidos pelos Municípios e Estados destinados a atrair empresas e novos investimentos, 

principalmente através de mecanismos relacionados ao ICMS.  

 

Sendo assim, o PNBE buscava a elaboração de critérios objetivos, formulados a partir 

da interpretação e aplicação dos princípios fundamentais estabelecidos constitucionalmente e 

na lei de defesa da concorrência para a concessão desses benefícios fiscais sem que isso 

gerasse efeitos anticoncorrenciais.  

 

 Em sua consulta, a PNBE afirmou que a forma de concessão de incentivos adotada 

pelos Estados e Municípios deveria ser uniforme, para não ocasionar o chamado ―dumping 

verde e amarelo‖. Esse tipo de dumping consistiria na hipótese de uma empresa que recebe 

determinados benefícios fiscais poder oferecer produtos a preços muito inferiores aos das 

demais empresas do mesmo mercado que não possuem tais incentivos.  

 

 Ainda, nos termos da consulta, a empresa que recebe referidos incentivos seria capaz 

de oferecer preços significativamente inferiores aos demais agentes no mesmo mercado 

relevante, resultando em uma situação de desequilíbrio concorrencial. Consequentemente, tal 

situação poderia ocasionar no domínio ―artificial‖ de tal mercado, tendo em vista que as 

demais empresas do mercado relevante, bem como possíveis novos entrantes, não teriam 

condições de competir ofertando preços competitivos o bastante em comparação a uma 

empresa que possui benefícios fiscais, uma vez que teriam de arcar com outros custos e 

obrigações tributárias.  

 

 Sobre isso, a PNBE afirmou que a concessão de subsídios deveria ser admitida quando 

destinada a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes 

regiões do país, dentro dos limites aprovados pelo CADE. Afirmou que por muitas vezes, a 

concessão de incentivos era possível para Estados que possuíam mais recursos e poderiam 

abrir mão de determinado percentual da arrecadação para atrair investimentos, ao passo que 

Estados com menos condições financeiras não estariam em nível de paridade para conceder 
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tais condições tributárias. Nesse contexto, as políticas de benefícios fiscais acabariam por 

agravar as desigualdades já existentes. 

 

Para comprovar tal ponto e ressaltar a influência que possuem as normas tributárias 

para a atividade econômica das empresas, transcreve-se a seguinte tabela elaborada pela 

Consultoria KPMG por solicitação do CADE em meio à consulta, demonstrando o impacto do 

ICMS na composição dos custos de uma empresa que produz sabonetes, considerando seu 

balanço anual: 

 

Alíquota de ICMS Lucro/Faturamento Variação de ICMS Variação de Lucro 

18% 2,71% 0% 0% 

12% 6,20% -33% 128% 

8% 8,54% -56% 215% 

0% 13,21% -100% 388% 

 

 Por essa tabela tem-se que a variação da alíquota de ICMS (considerando o padrão de 

18%), pode variar em até 388% a projeção do lucro. Apesar da hipótese do presente trabalho 

não se referir especificamente à guerra fiscal, essa variação de lucro demonstra como a carga 

tributária pode afetar o desenvolvimento de uma atividade econômica e como isso pode ser 

danoso para fins concorrenciais. 

 

 Nesse sentido, aludindo à temática principal deste trabalho, imagine-se que 

determinada empresa tenha provimento jurisdicional a seu favor que a desobrigue do 

recolhimento de determinada obrigação tributária, como ocorreu no caso da CSLL. Tal 

elemento não é somente um fator trivial, mas possui enorme impacto concorrencial sobre o 

funcionamento do mercado e, principalmente, afeta diretamente o desenvolvimento da 

atividade econômica por empresas em condições análogas que não tenham a seu favor o 

mesmo entendimento exarado por essa decisão.  

 

 Sobre tal ponto, sem adentrar aos motivos considerados pelo Conselho sobre a Guerra 

Fiscal, uma vez que não são relevantes para a presente análise, o CADE reconheceu que essa 



 52 

diferenciação de condições tributárias para contribuintes semelhantes pode apresentar efeitos 

nefastos à concorrência e à sociedade, conferindo vantagem competitiva a determinadas 

empresas de forma irregular88. 

 

Após análise de decisão do CADE sobre os efeitos anticoncorrenciais possíveis 

causados pela tributação, é possível citar tal entendimento também proferido pelo judiciário, 

mais especificamente, pelo STF ao julgar Questão de Ordem em Mandado de Segurança nº 

24.159-4/DF89. 

 

O caso em análise trata da ocasião em que o STF decidiu sobre a obtenção de liminar 

pela empresa Macon Distribuidora de Petróleo Ltda. para recolher o PIS e a COFINS nos 

moldes da legislação vigente antes da Lei nº 9.718/98 e da Medida Provisória nº 1991/00. Ou 

seja, por meio da liminar, a empresa conseguiria diminuir a sua carga tributária, uma vez que 

a legislação anterior sobre a contribuição do PIS e da COFINS lhe seria mais favorável. 

 

Pelo sistema anterior de recolhimento, o PIS e a COFINS incidiam pela alíquota de 

3% sobre o faturamento em regime de substituição tributária: refinarias e distribuidoras 

recolhiam tributos por essa alíquota, e distribuidoras seriam responsáveis pelo recolhimento 

pelos postos de distribuição. Com o novo regime, alterou-se o sistema de substituição 

tributária para o sistema monofásico do PIS e da COFINS, com alíquota única de 12%90.  

 

A partir dessa alteração legislativa, a empresa de combustíveis apresentou diversas 

demandas sobre o mesmo tema, objetivando a obtenção de liminar: assim que uma liminar era 

negada, apresentava outra demanda em nome da empresa ou de outras empresas do mesmo 

grupo econômico. Ressalta-se que seria possível a análise da questão não somente sob a 

perspectiva da legalidade da obtenção de liminar, mas também sob o prisma da possibilidade 

de enquadrar a conduta na definição de ―sham litigation‖, que significa valer-se de processos 

recorrentes, de forma fraudulenta, sem fundamentação jurídica relevante para conseguir 

vantagem competitiva e estratégica sobre a concorrência.  
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Apesar disso, em uma das demandas ajuizadas foi obtida a liminar, o que garantiu que 

recolhesse o PIS e a COFINS de acordo com a legislação mais favorável, ou seja, que menos 

onerava suas atividades. Consequentemente, a empresa obteve vantagem competitiva clara em 

relação a seus concorrentes, com base em uma decisão tributária com grande impacto 

concorrencial.  

 

Nesse seguimento, houve a interposição de Mandado de Segurança para que o STF 

analisasse as questões referentes à concorrência no caso. Ao analisar o caso, a Ministra Ellen 

Gracie afirmou que a situação de privilégio acarreta a desestruturação do mercado de 

combustíveis, uma vez que a liminar que alterava o regime sob o qual a empresa estava 

submetida permitia que oferecesse preços muito inferiores aos cobrados pelas demais 

empresas. Para ilustrar tal aspecto, cabe segregar a análise submetida pela União ao pedir a 

suspensão da liminar, focada em 3 (três) principais aspectos: 

 

(i) Preço: no momento de ajuizamento do pedido, o preço final do litro de 

gasolina com recolhimento do PIS/COFINS pela refinaria era R$1,5686 e, 

após a liminar, caiu para R$1,2522. 

 

(ii) Margem de lucro: de acordo com dados do sindicato do setor de combustíveis, 

a União conseguiu auferir que a margem de lucro por litro para a distribuidoras 

é, em média, R$0,050, enquanto o do contribuinte que obteve liminar, passou a 

ser R$0,36. Tais dados apontam para uma margem de lucro 720% maior. 

 

(iii) Poder de aquisição: sobre esse ponto, a União juntou gráficos que ilustravam o 

desmesurado crescimento das aquisições da empresa após a obtenção do 

provimento jurisdicional. Nesse sentido, a empresa adquiriu ao longo do ano 

2000, em média, 3 milhões de litros ao mês, e, após a sentença que concedeu a 

liminar pleiteada, passou a adquirir 50 milhões de litros ao mês. 

 

Como se depreende da análise acima, a combinação desses elementos permitiu que a 

empresa detentora da liminar praticasse preços muito inferiores aos dos demais concorrentes, 

aumentando as barreiras à entrada do mercado relevante e aumentando a onerosidade das 

empresas que já integravam referido mercado de permanecerem realizando suas atividades 
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econômicas. Agrava-se a situação pelo fato de que à época existiam apenas 13 refinarias de 

petróleo no país91, sendo assim, o regime diferenciado de apenas uma empresa em relação às 

demais tem potencial de causar enormes danos ao mercado. Tal ponto também é considerado 

pelo Ministro Nelson Jobim, ao julgar referido caso, afirmando que o contribuinte em questão 

poderia operar no mercado oferecendo preços 25% inferiores aos demais agentes do mercado 

―embandeirando, nessa vontade comparativa, uma decisão judicial‖
92

. 

 

Ainda sobre isso, independentemente de sua decisão, verifica-se importante aspecto do 

caso para ilustrar infrações à ordem econômica diretamente relacionadas à prática tributária. 

Isso ocorre, pois dificilmente é possível provar a correlação entre maior participação de 

mercado e conduta evasiva como no caso em análise. Ao cogitar tal correlação, é difícil 

separar os aspectos do aumento de participação de mercado dos efeitos causados pela 

diminuição da carga tributária suportada pela empresa, porém, pelos dados apresentados pela 

União Federal, fica clara tal relação.  

 

Tal estratégia é inclusive resultado comum do ajuizamento de inúmeras demandas que 

buscam obter provimento jurisdicional para não recolher ou postergar o recolhimento de 

impostos: no período de vigência da liminar, a empresa pratica preços consideravelmente 

menores do que os comumente praticados pelo mercado, provocando inclusive a saída de 

concorrentes do mercado por não possuírem as condições mínimas para competir com os 

preços praticados.93 

 

Dessa forma, constitui exemplo claro de como não são observadas pelo Judiciário as 

consequências jurídicas de seus julgamentos, uma vez que as decisões podem atingir 

princípios que não estão claramente expressos na discussão processual, mas que devem ser 

considerados, tal como, o princípio da livre concorrência94.  

 

Sobre isso, Schoueri afirma que o princípio da livre concorrência se destaca nas 

interações entre a tributação e a ordem econômica, devendo servir de limite ou inclusive guia 

para a conformação de normas tributárias95. Também nesse sentido, afirma Marco Aurélio 
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Greco96 que a competição em um mercado não pode ocorrer por meio de variáveis que não 

digam respeito à própria aptidão, criatividade ou qualidade do serviço prestado. A variável 

tributária não deve ser instrumento de diferenciação entre concorrentes ou que interfere na 

competição, salvo em situações especiais, como o uso extrafiscal do tributo. Por fim, afirma 

que quando a variável tributária influencia negativamente a concorrência surgem distorções, 

já que a participação de mercado de determinada empresa reflete não só a qualidade dos 

produtos ou serviços que oferta, mas se dá, pois, a empresa descobriu um meio de diminuir a 

carga tributária e, assim, apresentar um produto com melhor preço do que seu concorrente. 

 

2.4. Conclusão da análise 

 A análise do caso paradigmático da CSLL sobre efeitos anticoncorrenciais gerados por 

uma decisão tributária, bem como o estudo de outros relevantes casos para compreender a 

relação entre os tributos e a concorrência nos direciona a algumas conclusões. 

 

A primeira delas é que, de fato, como exposto no primeiro capítulo, é relevante que se 

considere o princípio da livre concorrência na tributação. Sua desconsideração pode gerar 

efeitos drásticos no mercado em que se inserem os contribuintes, uma vez que a desoneração 

de determinada obrigação tributária para apenas um ou para um grupo de contribuintes 

permite que as condições de concorrência sejam distorcidas.   

 

A segunda conclusão possível é que, pela análise dos principais julgados sobre o tema 

da concorrência, é possível concluir que, em grande parte das decisões em matéria tributária, 

o princípio da livre concorrência não é considerado. Nesse sentido, é possível observar as 

consequências nefastas para os mercados em que um contribuinte tem uma decisão 

desonerativa, independentemente do tributo, guardado às devidas proporções de seu impacto 

na carga tributária suportada pelo contribuinte.   

 

A terceira conclusão possível é a respeito do caso da empresa American Virginia. O 

julgamento desse caso foi excepcional, uma vez que, diferentemente da maioria dos outros 

julgamentos colacionados, trouxe importante e diferente constatação: trata de caso em que o 

princípio da livre concorrência foi, não só analisado, mas considerado como principal razão 

para declaração de constitucionalidade de cancelamento de registro especial da empresa 
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devido ao inadimplemento de suas obrigações tributárias, impedindo-a de exercer sua 

atividade econômica.  

 

Além dos aspectos já citados como relevantes para a análise, existe outro importante 

aspecto sobre o julgado. Como explicitado pela análise de Luís Eduardo Schoueri e 

Guilherme Galdino, ―outra questão, entretanto, passou despercebida: a quem caberia impor 

o cancelamento do registro, enquanto medida em defesa da concorrência? À Receita Federal 

do Brasil (“RFB”) ou aos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (“SBDC”)?”
97

. 

 

Tal questão é essencial para responder o questionamento proposto no presente 

trabalho. É fato que, observa-se em muitas decisões que o princípio da livre concorrência não 

é considerado, porém, a qual órgão cabe realizar tal análise e, mais especificamente, a quem 

cabe mitigar tais efeitos e quais são os limites impostos para tanto?  

 

Trazendo tal questionamento para as decisões judiciais em matéria tributária, uma vez 

que já foi definido (i) o arcabouço teórico que justifica a observação do princípio da livre 

concorrência, (ii) como tem se dado tal observação e, principalmente, a não observação e (iii) 

os impactos decorrentes disso no campo do direito econômico,  no próximo capítulo serão 

analisadas quais são as alternativas possíveis no ordenamento jurídico para mitigar os efeitos 

causados por decisões judiciais em matéria tributária que não consideram o princípio da livre 

concorrência, e quais são os limites constitucionalmente impostos para a revisão de tais 

decisões. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA MITIGAR A 

NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA 

 

Pela análise feita no primeiro e no segundo capítulo, restaram duas principais 

conclusões. Em breve síntese, a primeira delas é a de que o princípio da livre concorrência 

deve ser observado na tributação e nas decisões em matéria tributária. A segunda conclusão 

possível é a de que o princípio da livre concorrência usualmente não é observado em matéria 

tributária, e trazendo ao recorte proposto no presente trabalho, não é considerado nas decisões 

judiciais.  

 

Nesse contexto se insere o seguinte questionamento, esse já brevemente analisado 

pelo caso American Virginia: uma vez constatada a desconsideração do princípio da livre 

concorrência em matéria tributária, quais seriam os meios existem no nosso ordenamento 

jurídico para coibir tais efeitos? 

 

Sendo assim, o presente capítulo percorrerá o seguinte caminho teórico: 

primeiramente, uma abordagem sobre como resolver a questão das decisões tributárias que 

possuem efeitos anticoncorrenciais, considerando o instituto da coisa julgada e, nesse sentido, 

se haveria meios possíveis para revisar tais decisões. Uma vez estabelecidos tais limites, 

pretende-se explorar qual seria a o agente responsável pela revisão dos aspectos 

concorrenciais de tais decisões.  

 

3.1. Contexto presente no nosso ordenamento jurídico 

Restou claro que as normas tributárias têm enorme impacto na atuação dos 

contribuintes e no mercado, além disso, também fica claro que as decisões disfuncionais em 

matéria tributária têm o condão de prejudicar a economia e causar danos concorrenciais aos 

agentes de mercado.  
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Por um lado, a Constituição Federal, prevê a livre concorrência como meio para 

exercício da livre iniciativa e essa, um dos princípios balizadores da Ordem Econômica, por 

outro, não prevê mecanismos concretos para a harmonização e controle de decisões proferidas 

pelo judiciário que atentem contra a Ordem Econômica.  

 

Soma-se a esse fato, a inexistência de mecanismos que imponham a observância da 

livre concorrência no poder legislativo. Apesar de existir a previsão de que o legislador deva 

levar em consideração, dentre um dos princípios que deverá ponderar para criar uma norma 

tributária (como a segurança jurídica, a anterioridade, a justa expectativa) a livre 

concorrência, conforme disposto constitucionalmente, na prático isso nem sempre é 

observado.  

 

Sobre tal aspecto, quando a livre concorrência não é observada, a Constituição 

Federal prevê os mecanismos repressivos de controle de constitucionalidade pela via abstrata 

e pela via concreta, mas esses não são suficientes para contemplar os efeitos das decisões 

disfuncionais devido ao conceito utilizado pelo judiciário para definir a coisa julgada. 

 

Ainda sobre isso, considerando que o Poder Judiciário não pode se manifestar fora de 

um processo judicial concreto, esse não pode ser provocado para analisar os efeitos de uma 

decisão por ele proferida, já que muito provavelmente essa revisão afetaria a coisa julgada nos 

termos em que é concebida. Isto é, na atual sistemática do Judiciário, não há nenhum 

mecanismo capaz de analisar efeitos anticoncorrenciais de decisões proferidas que já 

transitaram em julgado, uma vez que a partir de então, já haveria coisa julgada praticamente 

inviolável. 

 

Sendo assim, formula-se o seguinte questionamento: seria possível, nos termos da 

legislação atual, que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência se encarregasse de 

revisar as decisões judiciais em matéria tributária que prejudicam a concorrência sem entrar 

no mérito da coisa julgada, considerando que o judiciário não o fará?  

 

Para definir tais aspectos é preciso analisar as seguintes questões: (i) se os efeitos 

anticoncorrenciais causados por decisões disfuncionais são passíveis de análise pelo CADE e 

(ii) quais são os impactos da coisa julgada em relação à análise do Conselho sobre tais 

decisões. 
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3.2. O instituto da Coisa Julgada 

A coisa julgada é o instituto que visa garantir a segurança jurídica, consolidando o 

entendimento de que o caso julgado apresente afirmações que não sejam colocadas de modo 

juridicamente relevante em uma situação de incerteza98. Mais do que isso, ao remontar-se à 

origem do instituto, trata da responsabilidade do Estado de resolver conflitos sociais por meio 

da aplicação do Direito, evitando um estado de indefinição sobre tais conflitos.  

 

O conceito de coisa julgada é um ―Direito-garantia‖ constitucional, ou seja, é um 

direito social de definitividade das situações jurídicas julgadas ao mesmo tempo em que é 

uma garantia de segurança nas relações jurídicas, através da observância da lei vigente e 

impedimento de irretroatividade99.  

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a positivação da coisa julgada encontra respaldo 

constitucional, de acordo com o Art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, que diz que 

lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 

Além do disposto constitucionalmente, a regulamentação da coisa julgada também se 

dá por meio do Código de Processo Civil (―CPC‖) e da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (―LINDB‖). Apesar de o conceito ser especificado de forma lacônica na 

Constituição Federal, a LINDB traz maior determinação do que poderia ser considerado como 

coisa julgada, a partir de seu art. 6º,§ 3º que define que a coisa julgada é a decisão judicial 

contra a qual já não caiba recurso. 

 

Além disso, o CPC, em seu capítulo XIII ―Da Sentença e da Coisa Julgada‖, Seção V 

―Da Coisa Julgada‖ determina a regulamentação do instituto. Dessa forma, a partir da 

interpretação dos artigos supracitados, conclui-se que a coisa julgada é o ato jurídico eficaz 

contra qual não cabe a oposição de recurso, tornando indiscutível a sentença, nos limites da 

lide. Ou seja, é uma proteção constitucional a uma decisão, trazendo definitividade aos 

conflitos. 
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Continuando a delinear o instituto da coisa julgada, a partir das definições encontradas 

no CPC, ressalta-se a importante distinção entre a coisa julgada formal e a coisa julgada 

material. A partir do art. 502 do CPC, tem-se a seguinte definição: denomina-se coisa julgada 

material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. 

 

Sobre tal distinção, é importante verificar as referidas diferenças. A coisa julgada 

formal, diferentemente da coisa julgada material, refere-se à irrecorribilidade do ato 

jurisdicional em relação ao processo em que a decisão foi exarada. A coisa julgada formal é 

pressuposto da coisa julgada material, uma vez que enquanto a coisa julgada formal torna 

imutável a sentença dentro de um determinado processo, tornando-a irrecorrível, a coisa 

julgada material torna imutáveis os efeitos produzidos pela sentença e em relação a terceiros 

fora da relação processual100.  

 

A parte das discussões jurídicas formuladas pelo instituto da coisa julgada, é consenso 

doutrinário o aspecto da imutabilidade de determinado conteúdo da sentença de forma a 

garantir a segurança jurídica.  

 

3.2.1. Os limites da Coisa Julgada 

 

É possível analisar os limites da coisa julgada por 2 (dois) principais meios:  

(i) Por meio da reconsideração de aspectos da sentença que, apesar de sujeitos 

à coisa julgada, não estão sujeitos à imutabilidade da coisa julgada, 

conforme hipóteses previstas legal e normativamente, no caso, pelo Código 

de Processo Civil vigente; e  

 

(ii) Pelas hipóteses de desconstituição da coisa julgada, conforme doutrinas 

jurídicas aceitas pelo ordenamento brasileiro. 

O Art. 966 do CPC
101

 prevê possibilidades formais de rescindir a coisa julgada. Pela 

leitura das hipóteses taxativas desse dispositivo, tem-se que não há a possibilidade de rescisão 

                                                             
100

CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 1997. 
101

 Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
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de uma decisão judicial pelos seus efeitos, sem a chamada ―relativização‖ da coisa julgada. 

Sobre tal teoria jurídica, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) já adotou esse 

posicionamento ao decidir sobre limites objetivos da coisa julgada considerando a 

jurisprudência do pleno do STF em meio a relações jurídicas tributárias, por meio do Parecer 

PGFN nº 492/11. 

 

O Parecer PGFN nº 492/11 teve como objetivo analisar os reflexos gerados pela 

alteração da jurisprudência do STF em relação à coisa julgada em matéria tributária, mais 

especificamente, em que medida a eficácia da decisão transitada em julgado seria impactada 

em relação aos seus desdobramentos futuros pela superveniência de jurisprudência do STF 

contrária aos seus termos.  

 

O aspecto principal a ser delineado pelo respectivo parecer é a diferenciação entre 

relações de trato sucessivo para fins de definição da coisa julgada. De acordo com a PGFN, a 

alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes no momento da prolação da decisão 

judicial de uma determinada relação jurídica tributária, ressalta-se, de trato sucessivo, faz 

surgir uma relação tributária nova. Ou seja, o entendimento da PGFN não se trata de 

relativizar algo já consolidado pela coisa julgada objetiva, mas sim considerar que pode 

existir decisão judicial diversa para situação jurídica nova.  

 

Dessa forma, por meio de tal posicionamento, uma revisão possível de aspectos 

concorrenciais de determinadas decisões judiciais em matéria tributária não consistiria em 

modificar determinados aspectos de uma decisão constituída legalmente e que fez coisa 

julgada, mas sim de provar que as circunstâncias em relação à determinada relação tributária 

alteraram-se e, portanto, não há de se considerar coisa julgada de uma situação que não existe 

mais e constitui-se nova.  

 

                                                                                                                                                                                              
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou 

colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; 

IV - ofender a coisa julgada; 

V - violar manifestamente norma jurídica; 

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada 

na própria ação rescisória; 

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não 

pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; 

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. 
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Essa possibilidade de relativização da coisa julgada é determinante para se discutir os 

efeitos vinculantes de determinada decisão. Isso porque, uma vez comprovado que as 

circunstâncias de fato mudaram, não devem existir mais os efeitos vinculantes de determinada 

relação tributária de trato sucessivo. Sobre isso, a PGFN ressalta que a coisa julgada não seria 

relativizada ou desconsiderada, mas sim, ―preservada e prestigiada em um grau máximo‖, 

uma vez que seriam respeitados seus limites objetivos.  

 

Nesse seguimento, a relativização da coisa julgada não se confundiria com a 

relativização da coisa julgada inconstitucional. Ou seja, não se trataria de rever, desconstituir, 

desconsiderar ou desfazer os efeitos pretéritos já produzidos em sede de coisa julgada, mas 

apenas acolher o entendimento do STF que reconhecesse a constitucionalidade de certa lei 

tributária.  

 

Portanto, de acordo com tal entendimento é possível questionar a possibilidade de 

relativização da coisa julgada em decisões que não ponderam os efeitos concorrenciais, uma 

vez que a livre concorrência poderia ser considerada como circunstância jurídica nova, ou 

seja, não anteriormente considerada. Apesar disso, paradoxalmente, a conclusão da PGFN 

segue sentido oposto. 

 

De acordo com o Parecer, que ressalta que sua conclusão seria em princípio, a luz do 

sistema jurídico positivo, a relativização da coisa julgada somente seria possível a partir dos 

mecanismos processualmente previstos: a ação rescisória, conforme Art. 966 do CPC, a 

impugnação à sentença, conforme Art. 525, III, do CPC ou os embargos à execução de 

sentença contra a Fazenda Pública, conforme Art. 914, parágrafo único do CPC. 

 

Nesse sentido, há entendimento doutrinário que corrobora essa posição, de que 

somente o Judiciário poderia afastar a imutabilidade do dispositivo de uma sentença, e, para 

tanto, o único instrumento processual legalmente previsto para a modificação do teor da 

decisão transitada em julgado seria a ação rescisória102. 

 

3.2.2. Relativização da coisa julgada 
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A discussão a respeito da relativização da coisa julgada é ponto extremamente 

polêmico na doutrina, havendo doutrinadores que são ardorosos defensores dessa 

possibilidade, enquanto outros são ferrenhos opositores103. 

 

Apesar de não adentrar o mérito dessa discussão para fins do presente trabalho, é 

importante ressaltar alguns aspectos da evolução do conceito da coisa julgada para entender 

em quais bases se formou o entendimento exarado no CPC.  

 

Nesse sentido, suscita-se o tema das questões prévias, essas podendo ser preliminares 

ou prejudiciais. As questões prévias são aquelas que antecedem a resolução da questão 

principal a ser analisada no processo, devendo ser apreciadas pelo juiz antes da análise do 

pedido104. Enquanto as questões preliminares são as de natureza processual (peremptórias 

quando causam o impedimento do exame de mérito e dilatórias quando adiam o exame do 

mérito), as prejudiciais são aquelas relacionadas a existência de situação jurídica, que apesar 

de não ser o objeto principal do processo, influencia a decisão sobre a pretensão formulada105. 

 

A discussão relevante para a consideração de aspectos concorrenciais não antes 

considerados pelas decisões judiciais tem relação com a interpretação dada à relação entre a 

coisa julgada e a questão prejudicial. 

 

A partir do CPC/15, as questões prejudiciais passaram a formar coisa julgada material 

(ressalta-se, ainda que não tenham sido objeto do pedido). Apesar disso, não basta apenas 

estar relacionada ao processo para fazer coisa julgada material. É preciso que as questões 

prejudiciais tenham sido expressamente debatidas pelas partes, apreciadas incidentalmente 

por juiz que teria competência absoluta para apreciá-las caso essas fossem o objeto principal 

da lide e, além disso, é necessário que inexistam restrições probatórias ou limitações à 

cognição para o debate sobre referida questão106.  

 

Apesar de ampliar o escopo da coisa julgada, o legislador foi cuidadoso ao prever 

diversos requisitos para tanto, dizendo que o conteúdo acobertado deve ser expresso, essencial 
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(no sentido de que dele deve depender o julgamento do mérito) e como dito, submetido ao 

contraditório.‖107
 

 

Conclui-se, portanto, que a análise de aspectos concorrenciais não analisados por 

decisões em matéria tributária, consideradas disfuncionais, não é contemplada pelo exame de 

questões prejudiciais, considerando os limites impostos pelo legislador. 

 

Assim, superada a discussão a respeito das questões prejudiciais, de acordo com o Art. 

504 do CPC, não fazem coisa julgada: (i) os motivos, ainda que importantes para determinar o 

alcance da parte dispositiva da sentença e (ii) a verdade dos fatos, estabelecida como 

fundamento da sentença. 

 

Existem diversos questionamentos sobre os conceitos de ―motivos‖ e ―fatos‖ 

utilizados pelo legislador para definição do alcance da coisa julgada. Sobre isso, Pontes de 

Miranda afirma que ―a verdade dos fatos em que se funda a sentença não faz coisa julgada, 

porque o juiz pode ter tido como verdadeiro o fato que não o era‖108, entendimento 

corroborado por Moacyr Amaral Santos, que afirmou ―a verdade dos fatos resulta da livre 

apreciação das provas pelo juiz, o que lhe dá caráter pessoal deste, que se não transmite 

necessariamente a outro juiz, que noutro processo venha a apreciá-las. ‖109
.  Nesse sentido, 

não haveria impedimento para que a verdade estabelecida em um processo viesse a ser 

contradita ou negada em outro processo que discutisse os mesmos fatos, entre as mesmas 

partes. 

 

Para ilustrar a possibilidade de os fatos fazerem coisa julgada ou não, tem-se o 

seguinte exemplo: uma decisão judicial sobre a validade ou não de um instrumento contratual 

pactuado entre as partes pode ser imutável e fazer coisa julgada. Por outro lado, caso uma das 

partes que o assinou o fez sob coação, tal fato não apreciado não faz coisa julgada. Assim, o 

contrato faz coisa julgada, os fatos em relação à celebração de tal contrato, não fazem110. 
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Tal dispositivo trazido pelo CPC foi amplamente criticado, principalmente por trazer 

imunidade às questões de direito e não aos fatos. Críticos de tal teoria alegam que essa opção 

legislativa acabou por gerar mais insegurança jurídica, uma vez que tornou possível que erros 

nas decisões judiciais sejam cometidos em relação tanto às questões de direito, quanto em 

relação à interpretação dos fatos. Sendo assim, a imunização de questões fáticas seria muito 

mais vantajosa, pois impediria a proposição de novas ações baseadas nos mesmos fatos, 

enquanto a imunização de questões de direito pode ter como consequência a proliferação de 

ações sobre os mesmos motivos, além da possibilidade de decisões conflitantes a respeito do 

mesmo conjunto fático.  

 

Há ainda a controvérsia a respeito da definição de ―motivos‖ da sentença. Também 

Pontes de Miranda
111

 considera que embora os motivos sejam importantes para determinar o 

alcance do que decide a sentença, não fazem coisa julgada material. Nesse seguimento, 

retoma-se a discussão a respeito da coisa julgada, no que concerne à declaração de 

inconstitucionalidade em sede de controle difuso. 

 

Os efeitos das divergências sobre a definição de motivos são ainda mais vistos em 

relações jurídicas de trato continuado, tais como, as controvérsias tributárias decorrentes do 

recolhimento contínuo de tributos sobre atividades comerciais, cumprimento de regras 

trabalhistas, ou ainda quaisquer atividades que ocasionem o fato gerador dos impostos 

culminando em obrigações tributárias.  

 

A importância sobre a delimitação dos motivos que ensejariam a formação ou não da 

coisa julgada remonta aos fundamentos das decisões disfuncionais. Já que, em decorrência de 

tais motivos, são proferidas decisões que afastam determinadas regras jurídicas que seriam 

amplamente aplicáveis (como uma regra geral), gerando uma decisão aplicável somente a 

determinado grupo de contribuintes, o que por si só, é a definição de ―decisão disfuncional‖, 

como visto no primeiro capítulo.  

 

Sendo assim, a importância de analisar tais aspectos é a de verificar se tais motivos 

fariam ou não coisa julgada, principalmente considerando que esses fundamentam as decisões 
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judiciais que causam desequilíbrios concorrenciais pelo tratamento diferenciado a 

determinado grupo ou contribuinte individual.  

 

3.2.3. Coisa julgada e efeitos concorrenciais decorrentes de decisões em matéria 

tributária 

 

Ao analisar a coisa julgada tendo como pano de fundo os efeitos concorrenciais 

causados por decisões judiciais, discute-se (i) a possibilidade de adentrar a coisa julgada 

quando é causado desequilíbrio de mercado por uma decisão que confira situação tributária 

mais favorável a aquele contribuinte que a possua em relação aos demais participantes do 

mercado e (ii) a possibilidade de que efeitos anticompetitivos sejam analisados pela 

autoridade competente sem que isso implique em lesão ao princípio da segurança jurídica, 

conforme determinado pelo art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal112. 

 

Como explica Scaff113 sobre a discussão do tema da coisa julgada em matéria tributária 

e concorrencial, ao debater tais aspectos, acresce o tratamento de outro princípio além da 

segurança jurídica: a isonomia. Como elucidado no primeiro capítulo, uma vez que se trata de 

livre concorrência e dos efeitos concorrenciais gerados sobre decisões em matéria tributária, 

deve-se observar a isonomia como princípio norteador do Estado Democrático de Direito e do 

desenvolvimento do sistema capitalista, já que tutela o funcionamento do mercado para que os 

agentes possam competir em condições isonômicas de mercado.  

 

Nos termos da discussão apresentada, formula-se o seguinte questionamento: 

considerando que os aspectos concorrenciais, constitucionalmente previstos, não são 

observados em determinadas decisões, e considerando o exposto sobre os limites da coisa 

julgada, seria possível a revisão dos aspectos concorrenciais dessas decisões diversas, 

aplicadas a contribuintes em situações análogas, danosas à livre concorrência? 

 

Conforme exposto acima, quando se tem uma decisão que forma coisa julgada e que, 

ativamente causa uma distorção competitiva em determinado mercado relevante, há uma 

oposição entre o princípio da segurança jurídica, representado pela coisa julgada, em 

contraposição ao princípio da isonomia, representado pela tutela das condições de equidade 
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para a atuação de empresas (ou no contexto tributário, contribuintes) para a prática de suas 

atividades.  

 

A situação das decisões judiciais em matéria tributária que produzem efeitos 

anticoncorrenciais ainda tem outro agravante, uma vez que não se trata apenas de uma relação 

entre concorrentes privados, mas sim, envolve diretamente o Estado Fiscal que é o 

destinatário das receitas arrecadas por determinação dessas decisões disfuncionais.  

 

Nesse seguimento, a ponderação entre quais princípios devem ser considerados varia 

de acordo com o órgão julgador que a realiza. Apesar disso, a mera possibilidade de 

ponderação entre esses 2 (dois) princípios já pressupõe o entendimento de que o princípio da 

segurança jurídica pode ser relativizado e que há outros elementos que devem ser levados em 

consideração para a solução dessas questões. Sobre isso, Schoueri afirma que a ponderação de 

princípios deve observar sempre as circunstâncias de determinado caso, uma vez que já é feita 

uma ponderação de princípios pelo legislador para elaborar o texto da lei
114

. Luís Roberto 

Barroso, por sua vez, afirma que há possibilidade de relativização da coisa julgada quando 

ocorre a posterior pronúncia de inconstitucionalidade da lei. Ainda, afirma que o princípio da 

segurança jurídica não tem caráter absoluto e deve ser ponderado com outros princípios de 

igual estatura por meio da proporcionalidade
115

. 

 

A relativização da coisa julgada, apesar de posicionamento polêmico, no caso das 

decisões judiciais disfuncionais corresponde ao objetivo previsto pela CF 88 de buscar uma 

sociedade justa, conforme Art. 3º, I. Sendo assim, como ensina Rodrigo Maito, aceitar a 

manutenção de determinada decisão judicial intocada devido ao instituto da coisa julgada e 

gerar benefício de poucos em detrimento de muitos não seria minimante aceitável116. É 

importante mencionar que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme 

ementa transcrita abaixo: 

 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISORIA. RELAÇÃO 

JURIDICA TRIBUTARIA. FUNÇÃO HARMONIZADORA DOS JULGADOS. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS. 
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 1- A relação jurídica tributaria desenvolve-se com rigorosa obediência ao 

princípio constitucional da igualdade (art. 150, II, CF). 2- A ação rescisória (art. 

485, V, CPC) e via adequada para desconstituir decisão transita em julgado que, em 

desacordo com pronunciamento do STF, deixa de aplicar uma lei por considerá-la 

inconstitucional ou a aplica por tê-la como de acordo com a carta magna. 3- 

Inaplicável, na hipótese, a súmula n. 343, do STF. 4- A coisa julgada em matéria 

tributária não produz efeitos além dos princípios pétreos postos na carta 

magna, a destacar o da isonomia. 5- Impossível, em nosso sistema tributário, 

permitir, mesmo em decorrência de coisa julgada relativa, que contribuintes 

encontrados na mesma situação tenham tratamento privilegiado, isto é, que uns 

paguem impostos e outros não. 6- O controle da constitucionalidade das leis, de 

forma cogente e imperativa, em nosso ordenamento jurídico, é feito de modo 

absoluto, pelo Colendo Supremo Tribunal. 7- Recurso Especial improvido. (STJ; 1ª 

Turma; REsp 96213/MG, Rel. Min. José Delgado; J. 19.6.1997; DJ 06.10.1997) 

(grifos próprios) 

 

Tal decisão é de extrema relevância ao dispor sobre a flexibilização da coisa julgada 

no que se trata de decisões disfuncionais. A decisão afirma que a relação jurídica tributária se 

desenvolve com rigorosa obediência ao princípio constitucional da igualdade (Art. 150, II, 

CF) e, que a coisa julgada em matéria tributária não produz efeitos além dos princípios 

pétreos postos na CF, tais como, o da isonomia. Além disso, ressalta que contribuintes não 

podem ter tratamento privilegiado, ou seja, utilizarem-se de decisões disfuncionais para 

eximir-se do pagamento de tributos, conforme ocorreu no caso da decisão pela 

constitucionalidade do recolhimento da CSLL. 

 

Tem-se ainda que esse também é o entendimento do CADE sobre a questão, nesse 

sentindo, cumpre destacar a análise da autoridade sobre o Processo Administrativo nº 45 de 

1992 (P.A. 45/92), resultante da denúncia apresentada pela Kimikoil Transporte Especializado 

de Produtos Líquidos Ltda. (―Kimikoil‖) em face da Esso Brasileira de Petróleo Ltda. 

(―Esso‖) e Transdepe S.A. (―Transdepe‖) Em breve síntese, como o presente trabalho não se 

propõe a analisar a questão de mérito do P.A. 45/92, a denúncia feita baseou-se na alegação 

de que a Esso teria constituído a Transdepe, empresa independente, em contrariedade à 

legislação vigente e a essa empresa concedeu diversos privilégios como: benefícios em 

relação à aquisição de frota de caminhões, fornecimento de capital, possibilidade de utilizar-

se da estrutura da Esso para realização de seu objeto social, dentre outros. A acusação da 

Kimikoil consistia na suposição de que a Esso teria estratégia de dominação do mercado 

relevante por meio de estratégias questionáveis e ilegais do ponto de vista da defesa da 

concorrência. 
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A questão principal a ser analisada consiste na seguinte circunstância do caso: a 

Kimikoil não só ofereceu denúncia ao CADE sobre a situação ocorrida com a Esso, mas 

recorreu ao judiciário, em seu exercício regular de direito, para discutir irregularidades do 

caso em matéria contratual, bem como as condutas adotadas pela Esso que acabaram por 

prejudicar a Kimikoil.  

 

Importante ressaltar que há diferença entre a denúncia feita ao CADE e a o provimento 

buscado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em relação ao objeto da questão: enquanto o 

judiciário analisaria as questões contratuais e seus efeitos sobre as partes sob a égide do 

Código Civil, o CADE analisaria os efeitos anticoncorrenciais não por meio de uma 

perspectiva contratual somente, ou seja, não somente pelos efeitos que prejudicaram a 

Kimikoil em si, mas pelos efeitos causados ao mercado. Isso não significa dizer que o CADE 

não tem competência para analisar questões contratuais, mas simplesmente reconhecer que os 

efeitos anticoncorrenciais analisados pelo CADE não atingem somente as partes, mas devem 

atingir o mercado como um todo.  

 

Ao decidir sobre o pleito, o Tribunal de Justiça analisou os aspectos contratuais da 

lide, mas ressaltou que não decidiria sobre os aspectos concorrenciais levantados. Dessa 

forma, entendeu o CADE, ao julgar o caso, que não estaria decidindo sobre questão já 

analisada pelo judiciário, mas sobre questão concorrencial que não foi decidida, o que 

significa dizer que, de acordo com o entendimento do Conselho, não há relativização da coisa 

julgada, mas somente o exercício de sua plena competência. 

 

Concluindo, uma vez exposto o tema da coisa julgada, e adotada a premissa de que há 

aspectos concorrenciais não considerados pelas decisões tributárias, será analisado se há 

previsão para análise da autoridade competente sobre essas decisões. 

 

3.3. A autoridade competente para decidir sobre danos à concorrência 

Para discutir a competência para analisar o dano à concorrência, é preciso 

compreender  como funciona o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e qual é a sua 

estruturação e suas competências. O SBDC é atualmente estruturado pela Lei nº 12.529 de 30 

de novembro de 2011 (―Lei 12.529/11‖). De acordo com o Art. 1º da referida Lei, tal sistema 

dispõe sobre prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos 
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ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da 

propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. 

 

Em termos práticos e institucionais, o SBDC é composto (i) pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE, que consiste em autarquia especial ligada ao 

Ministério da Justiça e (ii) pela Secretaria de Acompanhamento Econômico – SEAE, ligada 

ao Ministério da Fazenda. Em relação às suas funções, enquanto o CADE é a ―entidade 

judicante com jurisdição em todo o território nacional‖, conforme Art. 2º da Lei 12.529/11, a 

SEAE é responsável por competências restritas à advocacia da concorrência e tem suas 

competências prescritas pelo Art. 19 da Lei 12.529/11, que consistem, em resumo, na 

promoção da concorrência em órgãos de governo e perante a sociedade.  

 

O CADE é constituído por três órgãos: (i) o Tribunal Administrativo de Defesa 

Econômica, (ii) a Superintendência-Geral (―SG‖) e (iii) o Departamento de Estudos 

Econômicos (―DEE‖). A Superintendência-Geral tem, dentre suas principais competências, a 

apuração e a investigação de infrações à ordem econômica e a instrução de análises dos atos 

de concentração econômica, aprovando ou impugnando tais atos perante o Tribunal 

Administrativo. Já o Tribunal Administrativo tem como principais funções o julgamento de 

condutas dos agentes econômicos de forma a determinar se consistem em infrações, a 

apreciação de atos de concentração econômica, aprovar os termos de compromissos de 

cessação mediante os quais os agentes econômicos se comprometem a cessar determina 

prática antieconômica (TCC), aprovar os acordos em controle de concentrações, apreciar em 

grau de recurso as medidas preventivas e responder a consultas sobre condutas ou práticas em 

andamento. Por fim, o DEE emite pareceres e realiza estudos econômicos que subsidiam a 

atuação do CADE117.   

 

Em complemento à análise sobre como é formado o SPDC, é preciso constatar 

também que, considerando a hipótese do presente trabalho, é adotada a posição de que o 

objeto de defesa do direito concorrencial em si considerada. Nesse sentido, Salomão Filho 

afirma
118

 que o direito concorrencial não impõe um resultado ou efeito econômico, mas 

garante que a concorrência se dê de forma a garantir que os agentes de mercado compitam de 

forma leal, não sendo substituída por relações de poder. Sobre isso, afirma que a garantia de 
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efetiva concorrência é o valor central do direito concorrencial e o Estado deve agir ativamente 

para garantir que seja dessa maneira. 

 

No caso dos efeitos anticoncorrenciais gerados por decisões disfuncionais tem-se os 

seguintes aspectos: ao mesmo tempo em que podem ser tratados efeitos diretos nos mercados 

afetados por tais decisões, também é possível verificar a hipótese de controle de tais decisões 

(ou seja, antes que sejam de fato verificados efeitos na concorrência). Sobre tal hipótese 

Salomão Filho
119

 também afirma que é possível que os abusos do poder econômico sejam 

potenciais, ou seja, não necessariamente o ilícito estaria na constatação dos desequilíbrios 

concorrenciais gerados, mas poderia consistir simplesmente no objetivo de atingir as 

consequências econômicas. Por essa análise, é possível que o direito da concorrência analise 

não somente os mercados já afetados, mas a potencialidade de efeitos que ainda não se 

efetivaram. 

 

A potencialidade de efeitos concorrenciais é verificada no caso das decisões que não 

consideram o princípio da livre concorrência, como já elucidado pelos casos descritos ao 

longo do presente trabalho. Porém, é oportuno reforçar que tais efeitos já foram inclusive 

apontados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN nº 

492/11, cuja transcrição faz-se necessária para ilustrar exatamente o ponto levantado na 

hipótese de trabalho: 

 
―90. Uma vez compreendida a capacidade que esse tipo de decisão judicial possui 

de impactar as relações econômicas entre as empresas que atuam num mesmo 

mercado relevante, já se faz possível apreender, ainda que não em sua totalidade, a 

magnitude da ofensa aos princípios da isonomia e da livre concorrência que seria 

infligida caso prevalecesse o entendimento de que a decisão tributária 

transitada em julgado (voltada à disciplina de relação jurídica tributária de 

trato sucessivo) (...) possui o condão de continuar irradiando a sua eficácia 

vinculante eternamente, inclusive em relação a fatos geradores praticados pela 

empresa autora após a definição do tema pela Suprema Corte.  

(...)  

92. Nessa hipótese, a desoneração tributária eterna conferida à empresa autora 

certamente aniquilaria, ou, pelo menos, prejudicaria sensivelmente, a existência 

de uma verdadeira relação concorrencial no segmento de mercado de que faz 

parte tal empresa. Note-se que, no caso, a carga tributária deixaria de ser 

economicamente neutra, passando a interferir nas relações econômicas de modo a 

desequilibrar ou mesmo eliminar a concorrência, ferindo fatalmente a isonomia.‖
120
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 Por fim, o entendimento encontra respaldo do texto constitucional, dado que o Art, 

146-A da Constituição Federal prevê que ―Lei complementar poderá estabelecer critérios 

especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem 

prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo‖. Tal 

previsão estabelecida pelo constituinte já é razão suficiente para garantir a intersecção entre a 

tributação e a análise do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência sobre efeitos 

anticoncorrenciais da aplicação de normas tributárias.  

 

 Dessa forma, parte-se para a análise mais sensível do presente trabalho que é a 

viabilidade de que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência avalie os efeitos 

anticoncorrenciais gerados por uma decisão disfuncional, protegida pelo instituto da coisa 

julgada. 

 

Retornando ao instituto da coisa julgada, propõe-se que não seja analisado o mérito 

de decisão, esse sim protegido pela coisa julgada, mas o cumprimento dessa decisão e os 

efeitos por ela causados, isto é, a situação fática que dela resulta. Scaff
121

 ensina que, ao 

analisar tais efeitos, não trata da observação de um ato de empresas que objetivamente 

buscam afetar a concorrência, mas sim uma situação de fato decorrente de decisão judicial 

conflitante, que inclusive, pode ocorrer sem que os agentes econômicos beneficiados tenham 

consciência de que estão se valendo de condições anticoncorrenciais. Sendo assim, 

sabiamente conclui que não se trata de uma conduta ilícita das empresas beneficiadas e de 

consequente imposição de sanção pelo CADE, mas sim de reparar uma contingência criada 

pelo sistema judicial, que acarreta na alteração do ambiente concorrencial (uma situação de 

fato). 

 

Por fim, propõe-se o seguinte entendimento: o efeito concorrencial causado no 

cumprimento de uma decisão judicial não faz coisa julgada.  

 

3.3.1. A atuação do SBDC 

 

O CADE, como anteriormente descrito, não é responsável somente pela análise 

concorrencial dos atos de concentração econômica, mas também pelo controle de ilicitudes de 
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efeitos anticoncorrenciais causados por razões diversas. Referidas ilicitudes são tratadas no 

Art. 36 da Lei 12.529/11 e consistem em, por exemplo, limitar, falsear ou de qualquer forma 

prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, aumentar arbitrariamente os lucros ou 

exercer de forma abusiva posição dominante. 

 

O Art. 36 busca efetivar o interesse tutelado pela Constituição Federal, qual seja, de 

garantir a livre concorrência e a livre iniciativa. Sendo assim, os atos praticados por 

determinado agente de mercado, mesmo que não seja detentor de posição dominante, poderá 

ser considerado ilícito se prejudicar a livre concorrência e a livre iniciativa122. 

 

Aplicando o previsto no Art. 36 para o caso das decisões em matéria tributária que 

causam desequilíbrio concorrencial, podem ser inseridas as seguintes hipóteses:  

(i) Obter provimento jurisdicional que permita que determinado agente de 

mercado tenha condições diferenciadas de competitividade que os outros 

concorrentes não possam obter definitivamente, ou não possam obter sem alto 

custo legal envolvido pode ser considerado ―dominar mercado relevante de 

bens ou serviços‖, de acordo com o Art. 36, inciso I, sem que isso seja obtido 

devido à eficiência e estratégia econômica da empresa, mas apenas sua não 

submissão à regra geral; 

 

(ii) O aumento substancial da margem de lucro comprovadamente em razão de 

decisão desonerativa tributária que prejudica o mercado, ao mesmo tempo em 

que aumenta as barreiras de entrada para novos entrantes e impossibilita que 

os demais agentes de mercado exerçam suas atividades pode ser considerado 

um ―aumento arbitrário de lucros‖, como previsto pelo Art. 36, inciso III; e  

 

(iii) O abuso de poder dominante pode ocorrer como uma consequência da 

obtenção de decisão disfuncional. Isso porque, a partir da sua não submissão 

à regra geral, como já descrito, a carga tributária tem enorme impacto sobre 

sua produção, assim, o agente de mercado terá a possibilidade de impor 

preços abaixo do custo de forma injustificada, a fim de eliminar a 

concorrência (Art. 36, § 3º), impor preços de aquisição de matérias primas de 
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concorrentes (―price squeeze‖), praticar a venda casada de forma a fechar o 

mercado, dentre outros.  

 

Convenientemente, o inciso I do Art. 36 não foi mencionado, uma vez que trata de 

tema ainda não debatido no presente trabalho: os limites da culpabilidade para caracterização 

de um ilícito concorrencial. Sobre tal tema, Salomão Filho
123

 explica que a dominação de 

mercados não pode ser sempre ilícita, existem casos em que a dominação de mercado advém 

de práticas permitidas e legítimas, porém, a lei brasileira só aceitaria uma justificativa para a 

dominação de mercado: a eficiência.  

 

Partindo dessa premissa, as decisões em matéria tributária que desconsideram o 

princípio da livre concorrência, pela potencialidade de causar danos a concorrência que não 

são decorrentes de eficiência, podem ser enquadrados no Art. 36 da Lei 12.529/11. Sobre isso, 

a premissa adotada será a já proposta pelo Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo no Voto-

Vista do Processo Administrativo nº 08012.006923/2002-18: a ―dicotomia estabelecida pela 

lei entre (i) condutas que tem por objeto restringir a concorrência e (ii) condutas que, não 

tendo esse propósito, podem ter, ainda que apenas potencialmente, a capacidade de produzir 

tal restrição como efeito‖.  

 

Nesse sentido, adota-se a segunda possibilidade: a de que condutas que apenas 

potencialmente tem capacidade de produzir restrição como efeito, apesar de não terem como 

objeto restringir a concorrência no sentido da culpabilidade objetiva. 

 

Casos que tratam da intersecção entre práticas tributárias e efeitos anticoncorrenciais 

foram analisados na obra ―Tributação e Concorrência‖
124

, onde propõe-se determinada 

metodologia que poderia ser adotada pela autoridade concorrencial para investigar infrações à 

ordem econômica de origem tributária. É importante analisar os critérios utilizados para 

considerar se cabem ou não aos efeitos anticoncorrenciais causados por decisões 

disfuncionais. 

 

O método proposto consiste na observação de cinco etapas cumulativas, nos termos 

da Lei nº 12.529/11: (i) reiteração da prática evasiva, (ii) mercado de alta tributação e baixa 
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margem de lucro, (iii) aumento significativo da participação do mercado relevante analisado, 

(iv) correlação entre a maior participação de mercado e a conduta evasiva e, por fim, (v) 

verificação de dano efetivo à concorrência.  

 

A reiteração da prática evasiva significa uma conduta objetiva do agente, no sentido 

de valer-se de artifícios dolosos, em afronta à legislação, para retardar ou reduzir a carga 

tributária por ele suportada. A primeira etapa de verificação é composta por dois elementos: a 

conduta dolosa e a reiteração da prática evasiva.  

 

A segunda etapa do método consiste na análise sobre o mercado relevante analisado, 

para concluir se consiste em mercado de alta tributação e baixa margem de lucro. De acordo 

com Paula Forgioni125, o mercado relevante é aquele em que se travam as relações de 

concorrência ou atua o agente econômico cujo comportamento está sendo analisado. Nesse 

sentido, a menor carga tributária suportada por determinado agente, em um mercado em que 

há alta tributação torna impossível que os outros concorrentes compitam em condições de 

igualdade.  

 

Interessante afirmar sobre o tema que, na visão do Conselheiro João Paulo de 

Resende
126

, o repasse de vantagem obtida por meio da condição tributária diferenciada é 

essencial para caracterização da infração econômica: por exemplo, se uma empresa não 

incorporar a vantagem obtida nos seus preços, restringindo-se a um ganho de receita somente, 

os prejudicados na relação econômica seriam somente o Fisco e os contribuintes (que teriam 

de pagar mais impostos para compensar aqueles não pagos pela referida empresa). Sendo 

assim, para caracterizar-se a infração à concorrência seria necessário que de fato fossem 

verificados efeitos práticos de mudança das condições de competitividade em um mercado 

relevante.  

 

Por fim, para delimitar a importância da verificação desses mercados, a metodologia 

de análise considera a existência de esforços legislativos no sentido de coibir práticas 

anticoncorrenciais nesses mercados, considerando sua vulnerabilidade a quaisquer alterações 

de condições de competitividade. Sobre isso, ressalta os Planos de Logística Sustentável 
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(―PLS‖) nº 284/2017 e 161/2013, que buscam a determinação de critérios especiais de 

tributação dentre os mercados relevantes com essas características127. 

 

A terceira etapa da metodologia proposta consiste na verificação de que houve 

aumento significativo de participação no mercado relevante após a obtenção de condição 

tributária diferenciada. A posição dominante pode não ter causado danos efetivos à 

concorrência, mas pode ser caracterizada do ponto de vista de sua potencialidade. Nesse 

seguimento, por meio da potencialidade de danos, esses podem ser presumidos nos termos da 

Lei nº. 12.529/11, Art. 36, § 2º que afirma ser presumida a posição dominante sempre que 

uma empresa ou grupo econômico (i) for capaz de alterar, unilateral ou coordenadamente, as 

condições de mercado ou (ii) quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado 

relevante. Ressalta-se que o percentual de 20% pode ser alterado pelo CADE em relação a 

setores específicos da economia, a depender das condições específicas de cada mercado. 

 

O quarto elemento da metodologia consiste na verificação de nexo causal entre a 

obtenção de condição tributária diferenciada e a maior participação do mercado. Reiterando o 

disposto na terceira etapa da metodologia, não basta somente que seja verificado o aumento 

de participação, mas deve ser possível a verificação lógica de que esse aumento decorre das 

condições tributárias diferenciadas e não apenas da eficiência do agente de mercado que as 

detém. Isto posto, a própria caracterização dos mercados é possível para verificar se há 

aumento decorrente de condição tributária diferenciada: por exemplo, no caso em que os 

tributos compõem grande parte do preço final, não sendo minimamente possível que sejam 

praticados menores preços, essa é uma condição inerente a todos os participantes desse 

mercado. Sendo assim, caso determinada empresa consiga praticar preços muito abaixo de 
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seus concorrentes, pode ser verificado o nexo causal entre sua vantagem competitiva e sua 

condição tributária diferenciada.  

 

O quinto, e mais importante elemento da metodologia proposta, consiste na 

verificação de efetivo dano à concorrência. Esse dano pode ser verificado de diferentes 

formas: pelo aumento das barreiras à entrada no mercado relevante analisado, pela inserção de 

condições de mercado que outros concorrentes não podem obter, inviabilizando sua 

permanência no mercado, pelo aumento arbitrário de preços, pela prática da seleção adversa 

(que consiste em comercializar produtos de pior qualidade, uma vez que não há outros 

competidores que podem competir pela oferta de um produto melhor), dentre outros. É 

importante notar que o rol de condutas antieconômicas possíveis tratado no Art. 36 da Lei 

12.529/11 não é exaustivo, sendo assim, verifica-se os efeitos no mercado para identificar 

possíveis condutas posteriormente., à luz de uma teoria do dano coesa. 

 

A aplicação desse filtro seria possível no caso de decisões jurídicas, caso fosse 

adotada a premissa da análise de efeitos anticompetitivos per se, sem que se considere a 

conduta objetiva dos agentes. Apesar de considerar o contrário, a metodologia proposta 

inclusive ressalta que apesar de a jurisprudência do CADE caminhar no sentido de vincular a 

apuração de infração à ordem econômica à prévia condenação da conduta pela administração 

tributária ou Judiciária, defende-se pela metodologia proposta que a análise concorrencial é 

independente de tal condenação. Nos termos da Lei 12.529/11 fica claro que a apuração de 

efeitos anticompetitivos não depende de condenação de quaisquer esferas judiciárias 

anteriores que tenham julgado o caso.  

 

Sobre isso, ressalta-se o importante papel de adotar-se a premissa de que a análise de 

efeitos anticoncorrenciais não implica na chamada ―flexibilização‖ da coisa julgada tributária, 

mas apenas na análise de efeitos anticoncorrenciais causados no cumprimento de decisão 

judicial (essa sim, que faz coisa julgada). 

 

Considerando a premissa destacada acima, o Art. 38, VII da Lei 12.529 prevê que o 

CADE pode impor como penas, isolada ou cumulativamente qualquer ato ou providência 

necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica. Assim, o Conselho 

poderia atuar de forma a eliminar os efeitos causados por decisões disfuncionais que afetam o 

mercado.  
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A aplicação de determinada possibilidade dessa atuação por parte do CADE, por 

outro lado, deve observar a seguinte determinação: não necessariamente, uma empresa que 

obtém provimento jurisdicional para o não recolhimento, ou atraso no recolhimento de 

tributos, o faz de má-fé. A atuação do Conselho, nesse caso, não deve objetivar a punição de 

empresas que obtém decisão que não considerada efeitos anticoncorrenciais em seu 

provimento, mas sim em mitigar os efeitos por ela causados ou impedir a concretização dos 

potenciais efeitos.  

 

Dessa forma, há algumas medidas que podem ser tomadas em relação aos efeitos 

anticompetitivos que objetivam o reestabelecimento das condições de mercado, apesar de 

cada caso deve ser analisado em sua individualidade. Para fins exemplificativos, cita-se (i) a 

possibilidade de determinar cisão de empresa beneficiada por decisão disfuncional favorável, 

visando a realocação de determinados negócios a uma nova pessoa jurídica que não tenha o 

mesmo provimento jurisdicional (Art. 38, V), ou (ii) a determinação de 

dissolução/incorporação da empresa que obtém provimento jurisdicional para outra pessoa 

jurídica visando a continuidade de seu negócio por outra entidade legal não-beneficiada etc. 

(inciso VII do artigo 38).  

 

É importante ressaltar que esses são exemplos que buscam somente o 

reestabelecimento das condições competitivas de mercado, sem que as empresas que 

obtiveram as decisões judiciais de maneira legítima se prejudiquem. Ainda existem outras 

possibilidades de atuação do CADE que buscam essa finalidade, mas essas foram 

selecionadas de forma a possibilitar a ilustração prática de soluções possíveis.  
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CONCLUSÃO 

 

 Retomando a ideia inicial que introduziu o presente trabalho, a intersecção entre o 

Direito Tributário e o Direito Econômico é objeto de estudo que trata de diversas 

problemáticas possíveis.  

 

 Desde a introdução, indicava-se que o objeto deste trabalho seria o estudo dos 

princípios que regem o Sistema Tributário valendo-se do recorte proposto que consiste em sua 

intersecção com a Concorrência. Nesse sentido, observou-se que os princípios que regem a 

ordem econômica: princípio da livre iniciativa, da livre concorrência e da neutralidade 

tributária não são somente parâmetros propostos de maneira teórica, mas tem efeitos práticos 

muito relevantes.  

 

 Por meio do estudo proposto no primeiro capítulo foi possível concluir que os 

princípios constitucionais possuem intersecção clara e relevante com os efeitos gerados pela 

formulação e aplicação das normas tributárias. Foi possível entender a relevância da 

ponderação de princípios pelo legislador, e para fins do questionamento do presente trabalho, 

principalmente pelo Poder Judiciário.  

 

 Em seguida, após consolidada a compreensão dos princípios que regem o Sistema 

Tributário e de como é caracterizada uma decisão que pode implicar em distorções 

concorrenciais, buscou-se a aplicação dessa base teórica à análise da jurisprudência sobre o 

tema.  

 

 A análise dos casos proposta nos permitiu chegar a importantes conclusões a respeito 

do tema. A primeira delas, permitiu que se ilustrasse, em termos práticos, o grau de influência 

que a desconsideração do princípio da livre concorrência na formulação de normas e 

aplicação das mesmas por meio das decisões judiciais em matéria tributária, pode causar. 

Nesse sentido, foram analisados casos que permitem que seja avaliado o dano gerado pela 

desconsideração do princípio da livre-concorrência, de forma a concluir pela necessária 

ponderação de referida baliza pelo Poder Judiciário.  
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 Após a conclusão a respeito da influência do princípio da livre-concorrência, foi 

também possível concluir pela análise que, na maior parte e dentre essa maioria, em 

relevantes decisões sobre o tema, o Poder Judiciário não contempla o princípio da livre 

concorrência em sua ponderação, o que acaba por gerar consequências danosas ao ambiente 

concorrencial no qual se inserem os contribuintes que detém esses provimentos jurisdicionais. 

Outra importante conclusão do terceiro capítulo relaciona-se ao questionamento proposto por 

Schoueri e Galdino
128

, uma vez constatados esses efeitos concorrenciais em matéria tributária, 

quais seriam as autoridades competentes para sanar tal problemática.  

 

 Assim, o terceiro e último capítulo nos permitiu tentar buscar as soluções para esse 

complexo problema. Além de não existir no ordenamento jurídico possibilidade expressa 

sobre como coibir esses efeitos decorrentes de decisões judiciais em matéria tributária que 

gerem efeitos anticoncorrenciais, foram demonstrados os principais obstáculos que podem ser 

encontrados para versar sobre esses decisões: as questões atinentes ao instituto da coisa 

julgada e a limitação da atuação do CADE, tanto em relação à sua competência, quanto em 

relação aos limites observados para identificar e delimitar os efeitos anticoncorrenciais 

decorrentes dessas situações. 

 

 A conclusão possível sobre o presente trabalho é que não é possível definir de forma 

concreta quais são os mecanismos para solucionar de imediato os problemas decorrentes do 

questionamento proposto. Por outro lado, é possível concluir pela importância de debater o 

tema e não se resignar diante de suas complexidades, mas buscar a proposição de alternativas 

que resultem em um Sistema Tributário mais justo e eficiente, conforme os objetivos da nossa 

Carta Magna.  

 

 Por fim, sem eximir-se do trabalho constante do jurista de persistir na solução de 

questões que permeiam nosso sistema tributário, é importante observar que a problemática 

apresentada instaura uma questão de difícil resolução: é necessário que seja feito um trabalho 

conjunto para aproximar-se de um sistema mais justo e eficiente. 

 

 Sobre isso, é preciso que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência busque ter 

papel ativo na resolução de tais questões. Como afirmou o Conselheiro Mércio Felsky, do 
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CADE, em caso que analisou questões referentes à determinação de jurisdição e competência 

do Conselho, ―o CADE, como integrante da Administração Pública e como principal 

advogado da concorrência no Brasil, não pode e não deve ficar à margem das discussões 

quando está em jogo o interesse da coletividade ou a disciplina do mercado‖
129

.  

 

 Aplicando tal entendimento ao caso apresentado no presente trabalho, pode-se 

concluir que o CADE deve se debruçar sobre questões, que à primeira vista, podem parecer 

que não seriam de sua competência, mas consistem em importantes questões em matéria 

concorrencial, ainda que de natureza tributária. Tal trabalho a ser realizado por parte do 

Conselho é essencial para a resolução de questões tributárias em que o conhecimento de 

determinadas questões de Direito Concorrencial é de suma importância.  

 

 Dessa forma, é urgente que as agências reguladoras como o CADE contribuam para a 

identificação de efeitos negativos decorrentes de causas tributárias. Fazendo a devida ressalva 

de que, isso não significa, conforme ressaltado por Rodrigo Maito
130

, que o CADE deva 

declarar a inconstitucionalidade de leis tributárias ou ultrapassar os limites de suas 

competências, mas tão somente ―despir-se de preconceitos e analisar apenas os efeitos para a 

concorrência que a tributação (incluindo decisões judiciais em matéria tributária) gera‖
131

.  

 

 Ainda, é possível concluir por outra questão fundamental: é necessário que o Poder 

Judiciário contemple o princípio da livre concorrência dentre os princípios ponderados para 

formular suas decisões. Sobre isso, após contemplar os possíveis danos decorrentes dessa 

desconsideração, é necessário que seja adotada postura de maior cautela em relação a esses 

efeitos, para que sejam sopesados com proporcionalidade e razoabilidade
132

. 

 

 Nesse seguimento, assim como evoluiu a aplicação das leis pelo Poder Judiciário de 

forma a considerar fatores sociais e suas consequências para determinadas ações, é relevante 

que sejam também considerados os efeitos anticoncorrenciais que uma decisão em matéria 

tributária podem causar.  
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 Reforça-se, nesse sentido, a necessidade de persistir no estudo sobre os pontos de 

contato entre o Direito Tributário e o Direito Econômico, de forma a buscar e exigir do Poder 

Judiciário que os princípios constitucionais sejam respeitados e corretamente aplicados. 

 

 É sobre esse contexto que se insere o presente trabalho: não somente sobre a tentativa 

de contribuir com direcionamentos ou propostas possíveis para solucionar a questão proposta, 

mas buscando a disseminação dos aspectos que fundamentam o Sistema Tributário.  

 

Assim, conclui-se que não é possível resolver a problemática proposta em termos 

absolutos,  nem se pretende que assim o seja, mas busca-se que os estudos aqui feitos 

contribuam para a discussão e formação de um Sistema Tributário mais justo e que reflita de 

forma mais transparente os valores sociais que buscamos que sejam efetivados por meio da 

Constituição Federal.  
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