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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação consiste em examinar a influência do direito tributário 

sobre o ambiente concorrencial no Brasil, assim como analisar se esse impacto é capaz de 

constituir-se em violação à ordem econômica, situação em que o CADE deve exercer sua 

jurisdição antitruste. A principal hipótese desta pesquisa é de que o tribunal antitruste brasileiro 

foi incumbido pelo ordenamento jurídico brasileiro da função institucional de analisar e 

reprimir os distúrbios concorrenciais tributários. A metodologia da pesquisa consistiu em 

analisar o repertório teórico que se dedicou a tratar da transversalidade do direito tributário e 

do direito concorrencial no Brasil e também das decisões disponíveis do CADE, nos casos de 

investigações de condutas anticompetitivas motivadas por questões tributárias, com o objetivo 

de testar a hipótese. Outrossim, foram examinadas experiências internacionais, que amplificam 

o debate e apresentam subsídios para possíveis soluções de encaminhamentos do problema 

pesquisado. Apesar de o resultado da pesquisa empírica revelar uma postura reativa do CADE 

e a constatação de o tribunal jamais ter aplicado condenações concorrenciais contra os 

distúrbios concorrenciais tributários, a análise da íntegra dos acórdãos revelou que o tribunal 

avança sobre o mérito da conduta investigada e exerce de maneira tangencial a sua jurisdição 

antitruste. 

 



 
 

  

ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to examine the tax law’s influence on the competitive 

environment, as well as to analyze if this outcome constitutes a violation of the economic order, 

in which case the Brazilian antitrust court (CADE) must exercise its antitrust jurisdiction. The 

main hypothesis of this research is that CADE was assigned by the Brazilian legal system to 

exercise the institutional function of analyzing and suppressing anti-competitive conducts that 

are tax-motivated. The methodology of the present research consisted in reviewing the 

theoretical repertoire on the interface between the Brazilian tax law and antitrust law and also 

in analyzing the CADE’s publicized decisions on cases regarding tax-motivated anti-

competitive practices, with the objective to test the hypothesis. In addition, international 

practices were examined in order to amplify the debate and to present subsidies for possible 

solutions to the presented problem. Although the result of the empirical research reveals a 

reactive stance of CADE and finds that the court never applied anti-competitive sanctions on 

anti-competitive conducts, the full decisions’ analysis revealed that the court evaluates the 

merits of the investigated practices and exercises, in a tangential way, its antitrust jurisdiction. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os tributos compõem o sistema de preços do mercado, incentivando ou inibindo os 

agentes, alterando o equilíbrio entre oferta e demanda. Essa característica dos tributos exige do 

intérprete do direito um olhar mais acurado sobre a relação entre o direito tributário e o direito 

concorrencial, considerando suas distintas nuances e consequências sobre o setor econômico. 

 

O impacto imediato do tributo é a transferência do poder aquisitivo do agente particular 

para o Poder Público1. Essa transferência patrimonial tende a não produzir implicações jurídicas 

se a tributação recair sobre todos os players de maneira uniforme, criando um ambiente de 

neutralidade concorrencial2. De igual maneira, é possível evitar distorções concorrenciais no 

mercado se o Poder Público, ao promover desonerações tributárias, não beneficiar determinado 

agente econômico em detrimento de outro. Os problemas concorrenciais podem surgir, 

contudo, quando a carga tributária recai desigualmente sobre contribuintes em situações 

equivalentes ou quando o Poder Público promove desonerações em favor de um determinado 

player, sem razões jurídicas que justifiquem o tratamento diferenciado3. 

 

Esse desequilíbrio tributário, capaz de levar a distorções concorrenciais, é o escopo 

temático da pesquisa. Especificamente, pretende-se investigar os mecanismos institucionais 

existentes no Brasil que visam prevenir e reprimir os efeitos nocivos de medidas tributárias 

capazes de repercutir no campo do direito concorrencial, vez que podem afetar a composição 

do sistema de preços e ensejar práticas configuradoras de abuso do poder econômico.  

 

Nesse sentido, ressalta-se o papel do direito, que se concretiza com a interpretação e 

aplicação da norma, e que, por sua vez, pode afastar-se do campo de aparente neutralidade 

tributária. O direito se realiza por meio de um processo contínuo de discernimento do sentido 

                                                 
1 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3ª edição. Nova Iorque: Ed Parsons, 2000, p. 521. 
 
2   Será abordado mais adiante que a neutralidade tributária é um princípio jurídico normativo responsável por 
garantir o equilíbrio de forças nas relações de mercado, impedindo que o tributo cause distorções injustificadas 
entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes. Trata-se de um corolário do princípio da isonomia. 
 
3 Há uma diversidade de exemplos acerca dos efeitos concorrenciais a partir da aplicação das normas tributárias, 
conforme veremos a seguir. 
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do texto e concretização da lei4. No caso do direito tributário, por exemplo, os contribuintes 

interpretam e aplicam a lei quando pagam determinada exação tributária5, ou mesmo quando 

decidem não cumprir com suas obrigações tributárias. O Estado, por sua vez, interpreta e aplica 

a lei ao proferir uma decisão declaratória da existência ou inexistência da relação jurídica 

tributária. De igual forma, o Estado interpreta e aplica a lei quando expede ato normativo 

autorizando a fruição de um incentivo fiscal em favor de um determinado contribuinte. 

Situações de aparente normalidade jurídica no âmbito do direito tributário, todavia, podem 

configurar um ilícito concorrencial. 

 

Por isso, é possível afirmar que o direito tributário influencia o direito concorrencial 

por, pelo menos, duas formas: seja quando o contribuinte interpreta e aplica a norma tributária, 

seja quando a fonte de interpretação da norma tributária é o próprio Estado. Em ambas as 

formas, quer por iniciativa do contribuinte, quer por iniciativa do Estado, a decisão interfere 

diretamente nos mecanismos de alocação dos recursos econômicos, eventualmente levando a 

distorções concorrenciais. 

 

São múltiplos os exemplos de situações tributárias com aptidão para produzir efeitos 

anticoncorrenciais: (i) a concessão indiscriminada de incentivos fiscais; (ii) as imunidades 

tributárias; (iii) os programas de regularizações tributárias que concedem remissão e anistia; 

(iv) as liminares e sentenças judiciais; (v) a coisa julgada; (vi) a evasão tributária; e (vii) a elisão 

fiscal. As cinco primeiras situações são originadas pelo Poder Público; já as duas últimas são 

originadas por iniciativa do particular.  

 

Notícias sobre as situações acima são divulgadas com certa frequência por veículos de 

comunicação. Por exemplo, em pronunciamento ao jornal Valor Econômico, o Procurador-

Geral do Estado do Rio de Janeiro relatou ser “parte da estratégia de negócio” de uma grande 

                                                 
4 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 90. 
 
5 Esse fenômeno de aplicação do direito pelo intérprete fica mais claro nos tributos sujeitos ao lançamento por 
homologação, que muitas vezes se operam mediante o decurso do prazo, sem a intervenção direta da autoridade 
fiscal. 
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Refinaria do Rio de Janeiro descumprir a legislação tributária6. Na mesma matéria, a 

Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo acusou a mesma Refinaria de prática de 

inadimplência contumaz e apropriação indébita de recursos de terceiros, posturas capazes de 

atribuir ganho competitivo artificial para o contribuinte infrator e influenciar as relações de 

mercado.  

 

Os exemplos não se restringem aos efeitos dos ilícitos tributários sobre a concorrência. 

Há situações que não decorrem de ilicitude, mas provocam distorções concorrenciais, o que nos 

auxilia a demonstrar a dimensão do objeto de pesquisa. No caso da coisa julgada relativa à 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), alguns contribuintes se sagraram 

vencedores no Judiciário anteriormente à decretação de constitucionalidade do tributo pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF). A Receita Federal promoveu autuações contra os 

contribuintes que tiveram decisões em descompasso com o pronunciamento final do STF, até 

mesmo se os contribuintes fossem titular da coisa julgada e tivesse transcorrido o prazo para 

propositura de ação rescisória. No contencioso administrativo, um dos principais argumentos 

veiculados pela PGFN7 no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contrários à 

tese da coisa julgada, foi o de que o instituto, no âmbito das relações tributárias, tem impacto 

sobre a livre concorrência.  

 

No que diz respeito à questão jurídica que o tema evoca, a CF/88 municiou o sistema 

tributário e o sistema concorrencial com enunciados normativos que permitem aos intérpretes 

e aplicadores do direito promover a relação entre os dois sistemas. Sob a perspectiva tributária, 

o art. 150, II8, da CF/889 proíbe expressamente o tratamento desigual entre contribuintes que se 

                                                 
6 SCHÜFFNER, Cláudia. Manguinhos desafia Estados enquanto ataca concorrentes. Valor Econômico, 30 
maio 2017. Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/4985340/manguinhos-desafia-estados-enquanto-
ataca-concorrentes. Acesso em: 06 ago. 2017. 
 
7 Disponível em: http://www.fazenda.gov.br/noticias/2016/abril/pgfn-defende-cobranca-de-csll-em-controversia-
judicial. Acesso em: 06 Ago. 2017. 
 
8 "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: (...) II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos (...)". 
 
9 Conteúdo semelhante é a previsão do caput do art. 5º da CF/88, dispositivo que é a matriz do princípio da 
isonomia na CF/88. 
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encontrem em situação equivalente, dispositivo que materializa o princípio da isonomia nas 

relações tributárias10.  

 

Outro dispositivo constitucional de igual estatura é o art. 146-A11, introduzido pela 

Emenda Constitucional nº 42/2003. Esse dispositivo tem dúplice função12: (i) explicitar o 

princípio da neutralidade tributária no ordenamento jurídico; e (ii) outorgar competência ao 

legislador nacional para estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir 

desequilíbrios concorrenciais. 

 

Especificamente sobre o direito concorrencial, a CF/88 estabelece que a ordem 

econômica e financeira tem como um de seus principais fundamentos a livre iniciativa e 

também o dever de observância a uma série de princípios que devem orientar os agentes da 

economia brasileira, entre eles, a livre concorrência (art. 170). Finalmente, a CF/88 outorga aos 

Estados, à União e ao Distrito Federal (art. 24, I) a competência concorrente para legislar sobre 

direito econômico e exclusivamente à União a competência para regular a lei antitruste 

brasileira (art. 173, § 4º). 

 

Nesse sentido, as competências legislativas e tributárias, que podem ser exercidas por 

todos os entes federativos, são capazes de levar a um cenário de potenciais conflitos normativos, 

em que o direito tributário pode afetar o campo concorrencial. Além dessa situação, há também 

a possibilidade de o particular obter vantagem concorrencial em razão de decisões favoráveis 

proferidas em processo tributário administrativo ou judicial, como também em razão do 

funcionamento inadequado dos mecanismos de fiscalização para o cumprimento de obrigações 

tributárias – como, por exemplo, nos casos de evasão e elisão fiscal13. Logo, torna-se necessário 

                                                 
10 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Práticas tributárias e abuso de poder econômico. In Revista de Direito da 
Concorrência, v. 9, 2006, p. 125-138. 
 
11 "Art. 146-A. 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." 
 
12 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e tributação – à luz do Art. 146-A da Constituição 
– Série Doutrina Tributária Vol. II.São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 240-241. 
 
13 A evasão fiscal ocorre quando há uma deliberada intenção do contribuinte de suprimir ou reduzir tributos por 
meio de conduta vedada pela legislação, por exemplo, as hipóteses do art. 1º, da Lei 8.137/90. Nestes casos, ocorre 
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examinar os mecanismos institucionais e o exercício de suas atribuições para prevenir ou 

remediar as consequências do direito tributário sobre o direito concorrencial. 

 

A atribuição institucional de zelar pela livre concorrência e pela legislação antitruste 

nacional cabe ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), autarquia federal, 

vinculado ao Ministério da Justiça, regulada pela Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994, 

posteriormente revogada pela Lei n. 12.529, de 30 de novembro de 2011. Dada sua atribuição 

institucional, questiona-se, propriamente, como o tribunal antitruste brasileiro vem exercendo 

sua jurisdição nos casos anticoncorrenciais originados a partir dos efeitos das normas 

tributárias.  

 

No âmbito internacional, as notícias também são recorrentes. Grandes corporações 

como a Apple, a Fiat e a Starbucks, já foram condenadas a ressarcir os Estados Europeus que 

concederam incentivos fiscais ilegalmente, à luz das normas concorrenciais comunitárias, a 

despeito de os incentivos fiscais terem respaldo nas respectivas legislações domésticas.14 Nesse 

sentido, as experiências internacionais sublinham a atualidade do problema pesquisado e 

contribuem para melhor compreensão de como outras jurisdições estão endereçando problemas 

semelhantes.  

 

Assim, a pergunta de pesquisa que se pretende responder é: quais os limites jurídicos e 

institucionais do CADE para a tutela de ilícitos concorrenciais decorrentes do direito tributário? 

É necessário perquirir se há efetivo exercício dessa competência ou se há alguma lacuna em 

razão de uma possível postura omissiva do órgão da Administração Pública a quem foi 

conferida essa atribuição. 

 

                                                 
o fato gerador tributário e o contribuinte pratica condutas para evitar o adimplemento. Na elisão tributária, por sua 
vez, há o mesmo objetivo de reduzir a exação, que não decorre de uma conduta vedada pela legislação. Há, na 
verdade, uma lacuna legal que permite eximir-se da incidência tributária, inexistindo, portanto, a relação jurídico-
tributária. 
 
14 EUROPEAN UNION. State aid: Ireland gave illegal tax benefits to Apple worth up to € 13 billion. 30 ago. 
2016. Disponível em: https://ec.europa.eu/malta/news/state-aid-ireland-gave-illegal-tax-benefits-apple-worth-
%E2%82%AC13-billion_mt. Acesso em: 12 set. 2017. 
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A hipótese central deste trabalho baseia-se na assertiva de que o ordenamento jurídico 

brasileiro é provido de instrumentos necessários para a tutela dos ilícitos anticoncorrenciais 

resultantes da aplicação das normas tributárias. Esta atribuição institucional foi outorgada ao 

CADE, a quem cabe exercer essa competência, cujo efetivo exercício concretiza uma série de 

direitos protegidos pela Constituição (arts. 146-A, 150, II, 170, 173, § 4º, todos da CF/88) 

 

Para infirmar ou afirmar a hipótese, é preciso descrever a metodologia da pesquisa. O 

método eleito consistiu na descrição normativa do instrumental jurídico analisado, revisão da 

literatura dedicada a estudar o tema tributação e concorrência e pesquisa jurisprudencial.  

 

Nas seções 02 e 03 do trabalho, preponderou a descrição normativa e elas foram 

dedicadas, respectivamente, à abordagem da estrutura normativa e institucional do antitruste no 

Brasil e dos mecanismos institucionais de conexão entre o direito tributário e concorrencial.  

 

Na seção 04, foi dado um maior peso à revisão de literatura sobre a relação entre 

concorrência e tributação nas duas primeiras subseções e ao exame de experiência internacional 

na última subseção. O repertório teórico da pesquisa, dedicado a tratar do tema tributação e 

concorrência, aborda as características da relação entre esses dois campos do direito, com vistas 

a melhor delimitar os elementos que circundam o problema de pesquisa. No tópico final da 

seção 04, há a descrição da experiência da União Europeia, ilustrado a partir do caso Apple, 

recentemente julgado, jurisdição eleita em razão de sua evolução e maturidade institucional no 

julgamento de temas relacionados à concessão de incentivos fiscais e seu impacto sobre o 

direito antitruste comunitário europeu.  

 

Por fim, a Seção 05 foi dedicada à pesquisa jurisprudencial do repertório de decisões do 

CADE. O exame das decisões do CADE tem um papel central neste trabalho, contribuindo para 

revelar como o tribunal vem exercendo sua jurisdição ao longo de sua trajetória institucional, 

de qual modo o tribunal compreende os limites de sua jurisdição em relação à possibilidade de 



17 
 

julgar os distúrbios concorrenciais tributários, ou mesmo se há posições consolidadas ou 

incoerências no modo de decidir.15  

 

A pesquisa empírica compreende análise quantitativa e qualitativa de uma amostra de 

decisões do CADE. Em uma breve síntese, foram utilizadas três fontes de informações para 

colheita da amostra: (1) Lei de Acesso à Informação; (2) Portal Eletrônico do CADE, através 

do sistema de banco de dados e informações processuais denominado portal sei!; e (3) Análise 

da íntegra de todas as decisões citadas nos artigos e trabalhos científicos utilizados como 

referência bibliográfica. As decisões foram selecionadas conforme os critérios descritos no 

Anexo I. 

 

 A escolha da pesquisa jurisprudencial se deve a alguns fatores relevantes: (i) há uma 

maior riqueza de informações nas decisões administrativas, complementando a abordagem da 

literatura que se dedicou e teve como enfoque específico o tema pesquisado; (ii) o CADE é o 

tribunal administrativo antitruste com atribuição para velar pelo cumprimento das normas do 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; (iii) as decisões do CADE aprofundam questões 

econômicas e enriquecem o debate, revelando detalhes jurídicos e circunstâncias fáticas 

necessárias para a correta identificação de um ilícito concorrencial e quando ele deve estar 

sujeito à jurisdição do tribunal antitruste; (iv) as sentenças dos tribunais16 administrativos ou 

judiciais são os atos que dão maior concretude ao direito17. 

 

Pretende-se, a partir dos resultados coletados, municiar o operador do direito com uma 

ferramenta de maior precisão para identificar quando o efeito da norma tributária é suscetível 

                                                 
15 Cf. PALMA, Juliana Bonacorsi de; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Marcel. Meu trabalho precisa 
de jurisprudência? Como posso utilizá-la?. In QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina. 
(Coord.). Metodologia Jurídica: um roteiro para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 2012, 
p. 141. 
 
16 A referência ao CADE como tribunal se deve ao uso recorrente pela doutrina concorrencial e também se deve 
ao fato de tal uso ter sido incorporado pela Lei 12.529/2011, a teor do art. 6º.  
 
17 KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. 2a edição. Tradução de Alexandre Krug, Eduardo Brandão, Maria 
Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
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de censura jurídica pelo órgão antitruste e também quando os efeitos das normas tributárias não 

podem ser remediados pelo direito antitruste, segundo a ótica do CADE. 
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2. A ESTRUTURA NORMATIVA-INSTITUCIONAL DO ANTITRUSTE NO BRASIL 
 

O objetivo desta seção é descrever, em breves linhas, qual racional econômico 

fundamenta o direito antitruste à luz do referencial teórico eleito para a pesquisa18, como ele se 

desenvolveu no Brasil a partir da CF/88, como ele está regulado hoje e também quais os critérios 

que integram a norma sancionatória da Lei antitruste brasileira.  

 

2.1. A justificativa econômica para a intervenção do Estado sobre a economia 

 

A livre concorrência incentiva que os competidores entreguem produtos e serviços de 

melhor qualidade, reduzam custos de produção, despesas e ofertem menores preços ao mercado, 

de modo que induz à prática de atos mais eficientes na alocação dos recursos da sociedade. Esse 

ambiente gera externalidades positivas no mercado, estimulando a competitividade e a 

movimentação da economia. Com liberdade concorrencial, teoricamente, os agentes costumam 

tomar suas decisões e alocar recursos de maneira mais racional e eficiente, restando ao Estado 

focar em sua função primordial de atender às necessidades públicas, provendo serviços 

essenciais como, por exemplo, segurança pública, defesa nacional, educação e saúde.  

 

Outrossim, a liberdade propicia que os melhores agentes econômicos prosperem 

empresarialmente e perpetuem os seus negócios. De outro lado, os agentes econômicos menos 

desenvoltos tendem a desaparecer progressivamente, produzindo a concentração da riqueza e o 

nascimento de conglomerados providos de grande poder econômico.     

 

O mercado livre, pois, gera externalidades positivas e negativas. As positivas já foram 

acima indicadas. As negativas, por outro lado, estão materializadas em uma maior concentração 

de riqueza e inequidade social. Com a concentração de riqueza e maior poder econômico, o 

titular pode exercê-lo de forma abusiva, sem respeitar os limites toleráveis pela sociedade e 

                                                 
18 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3ª edição. Nova Iorque: Ed Parsons, 2000. 
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incorporados pelo direito19. Surge, assim, a necessidade de ações do Estado para equilibrar as 

externalidades negativas geradas pelo mercado. Joseph Stiglitz e Carl Wash20 destacam que as 

disfunções concorrenciais consistem em uma das principais fontes de falhas de mercado.  

 

Para prevenir ou reprimir as falhas de mercado relacionadas a disfunções 

concorrenciais, o direito, enquanto instrumento de regulação, pode contribuir para um ambiente 

de proteção à livre concorrência. O direito tributário, por exemplo, pode ser utilizado para 

prevenir falhas de mercado em sua manifestação extrafiscal. A extrafiscalidade tributária ocorre 

quando a função primordial não é a arrecadação em si, mas sim, intervir sobre a economia para 

corrigir disfunções, como, por exemplo, promover a simplificação da legislação, a 

redistribuição de riqueza, a promoção de condutas caras ao direito ou a inibição de posturas que 

o direito visa evitar, como a aplicação de sobretaxa a bens supérfluos21.  

 

No Brasil, foi estruturado o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), 

importante instrumento antitruste do Estado para ações preventivas ou repressivas contra as 

infrações à ordem econômica22. Além da atribuição antitruste, ao Estado cabe agir coordenando 

e alinhando os interesses dos atores do mercado e da coletividade, como agente normativo e 

regulador da atividade econômica, a teor do art. 174 da CF/8823. 

 

                                                 
19 Sobre a concentração econômica como falha de mercado, cf. NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da 
concorrência e globalização econômica (O Controle da Concentração de Empresas). São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 56-65. 
 
20 STIGLITZ, Joseph E.; WALSH, Carl E. Introdução à microeconomia. 3ª ed. Trad. Helga Hoffmann. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003. 
 
21 Para o aprofundamento teórico da extrafiscalidade, cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias 
indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005; e BOMFIM, Diego. Extrafiscalidade - 
Identidade, fundamentação, limitação e controle. São Paulo: Noeses, 2015. 
 
22 Lei 12.529/2011. Art. 1º.  Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe 
sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais 
de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão 
ao abuso do poder econômico.   
 
23 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado.” 
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Em conclusão, as ações interventivas do Estado no mercado possuem tríplice24 

fundamentação. São elas: (i) corrigir as falhas e melhorar a eficiência alocativa do mercado; (ii) 

perseguir valores sociais de justiça ou de equidade, alterando resultados de mercado; e (iii) 

atingir valores sociais tornando obrigatório o consumo de certos bens, chamados meritórios, 

proibindo o consumo de outros bens chamados não meritórios (nocivos). 

 

Com vistas a mitigar ou mesmo eliminar as disfunções concorrenciais – que se trata de 

uma falha de mercado, geradoras de perdas sociais relevantes –, o Estado age limitando o 

exercício abusivo do poder de mercado. O objetivo primário das leis antitrustes é, segundo a 

ótica econômica, a promoção de um ambiente competitivo, essencial para promover eficiência, 

inovação e crescimento.25 

 

2.2. Breve percurso histórico da regulação da concorrência após o advento da 

Constituição Federal de 1988 

 

Logo após o advento da Constituição Federal de 1988, o Brasil passou por uma 

importante fase de mudanças econômicas que teve como resultado a abertura dos seus portos 

mediante as reduções tarifárias, a eliminação de controles administrativos e a 

desregulamentação das operações do comércio exterior, medidas cujo objetivo maior era inserir 

o país no cenário do comércio internacional de forma definitiva.26 

 

No âmbito legal também foram promovidos diversos aperfeiçoamentos para o 

aprimoramento das instituições e melhor funcionamento do Estado nos seus atos de intervenção 

sobre o domínio econômico. Durante a década de 1990, com a Reforma Administrativa do 

Estado, houve a criação das agências reguladoras, constituindo-se um importante avanço para 

                                                 
24 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3ª edição. Nova Iorque: Ed Parsons, 2000, p. 86. 
 
25 PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomics. 3rd edition. New Jersey: Prentice-Hall 
International, Inc. 1994, p. 353-356. 
 
26 DUTRA, Pedro. A Defesa Comercial no Brasil. Revista do IBRAC, São Paulo, Ano 2001, Vol. 3, n. 8, p. 85-
90, 1996. 
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zelar pela segurança jurídica e previsibilidade das regras do jogo em setores econômicos antes 

monopolizados por empresas estatais27.  

 

A independência hierárquica, decisória e técnica das agências reguladoras seria 

garantida por mandatos a termo fixo dos seus dirigentes. Regras processuais e requisitos mais 

exigentes regulando a nomeação e exoneração dos dirigentes foram veiculados nas leis 

instituidoras das agências reguladoras. Esse desenho institucional visava aumentar a 

permeabilidade dos anseios da sociedade na estrutura do Estado e diminuir a influência político-

partidária e até mesmo a influência político-burocrática nessas agendas, conforme sublinhou o 

então Presidente Fernando Henrique Cardoso no discurso de abertura do III Seminário 

Internacional do Direito da Concorrência, realizado em 09 de julho de 199728.  

 

Nesse novo contexto político e econômico, em substituição à Lei nº. 4.137/62, foi 

promulgada a Lei nº. 8.884/1994, a primeira lei exclusivamente dedicada ao antitruste no Brasil 

após a promulgação da Constituição de 198829. Assim, esta última Lei definiu os contornos e 

as atribuições institucionais do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), após 

o novo ordenamento constitucional inaugurado em 1988. 

 

Sob a égide da legislação anterior30, os relatos são de que a atuação do tribunal 

administrativo antitruste não teve muita eficácia. Gesner Oliveira, ex-presidente do CADE, 

                                                 
27 BARRIONUEVO, Arthur; PALMA, Juliana; SALAMA, Bruno Meyerhof. Nomeação de Dirigentes de 
Agências Reguladoras: Um Estudo Descritivo. Grupo de Estudos das Relações entre Estado e Empresa 
Privada (GRP). São Paulo: FGV, 2016. Disponível em: https://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/121/. 
Acesso em 31 jul. 2017.   
 
28 BRASIL, Presidência da República. Discurso no III Seminário Internacional de Direito da Concorrência. 
CADE/MEC, Brasília, 9 de julho de 1997. Disponível em: 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/discursos/1o-
mandato/1997/09-de-julho-discurso-no-iii-seminario-internacional-de-direito-da-concorrencia. Acesso em: 06 
ago. 2017. 
 
29 Em 1991, foi editada a Lei 8.158/1991, que definiu crimes contra a ordem tributária e econômica e contra as 
relações de consumo, dispositivos relevantes e que compõem o repertório de normas jurídicas do SBDC. 
 
30 Lei nº. 4.137/1962, que vigeu de 1962 a 1994. Para um panorama histórico da legislação antitruste nacional, cf. 
especialmente BRITO, Edvaldo. Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016; e PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; CASAGRANDE, Paulo Leonardo. Direito 
Concorrencial - Doutrina, jurisprudência e legislação. São Paulo: Saraiva, 2016; PINHEIRO, Armando 
Castelar. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
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atribuiu a dois fatores a falta de eficácia do tribunal antitruste brasileiro no período pré-88: (i) 

a forte intervenção estatual vivenciada pelo Brasil; e (ii) o fechamento do mercado brasileiro 

ao comércio mundial, antes da abertura dos portos vivenciada na década de 199031.  

 

Por exemplo, em 1975, após quase 15 anos de vigência da Lei 4.137/62, apenas 11 

processos haviam sido julgados pelo CADE, com uma única condenação32. Neste cenário de 

baixa ou mínima eficácia da Lei 4.137/1962, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso 

Nacional o Projeto de Lei nº. 3.712/1993, que resultou na promulgação da Lei nº. 8.884/1994. 

 

A justificativa do Projeto de Lei33 apresentado pelo Poder Executivo elencava as linhas 

mestras do novo diploma normativo, a saber: 1) carência de quadros especializados: o ilícito 

concorrencial não é fácil de ser identificado, exigindo alto conhecimento técnico e 

especialização profissional. Optou-se por transformar o CADE em uma autarquia, remodelando 

atribuições dos órgãos que passaram a integrar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; 

2) A alta judicialização das decisões do tribunal antitruste: para conferir maior eficácia às 

decisões administrativas, inseriu-se previsão normativa de que as decisões do CADE não 

comportariam revisão no âmbito do Poder Executivo e serviriam de título executivo 

extrajudicial para imediata execução judicial. Fortaleceu-se, outrossim, a atuação da 

Procuradoria Jurídica do CADE; 3) Necessidade de aperfeiçoamento do texto legal para 

melhor configuração dos ilícitos concorrenciais:  O Projeto tipificou como forma de abuso 

de poder econômico o aumento abusivo de preço, prática relativamente comum, àquela época, 

em razão do intenso processo inflacionário brasileiro; 4) Novas Regras Processuais: o projeto 

disciplinou o compromisso de cessação, oferecendo ao infrator a oportunidade de retornar às 

práticas normais de mercado, inibindo a continuidade da conduta abusiva. Todas essas diretrizes 

contidas na Justificativa do Projeto de Lei do Poder Executivo foram incorporadas no texto 

final, resultando na promulgação da Lei nº. 8.884/1994. 

                                                 
 
31 OLIVEIRA, Gesner de. Discurso de abertura. Revista do IBRAC, Volume 4, nº. 06, São Paulo, 1997. 
 
32 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 
p. 134. 
 
33 Cf. a íntegra em: http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD13MAI1993.pdf#page=7. Acesso em: 06 
ago. 2017. 
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Os relatos são de que o CADE, a partir da década de 1990 e especialmente a partir da 

nova Lei antitruste brasileira, fortaleceu seu papel institucional. Entre 1994 e 2004, o CADE 

julgou 4.130 casos, sendo 3.200 atos de concentração, compreendendo as operações de fusões, 

aquisições, incorporações, associações, joint ventures, e 930 processos administrativos 

referentes às condutas anticompetitivas. A título comparativo, no período anterior, entre 1963 

e 1994, o CADE julgou apenas 275 processos. Esses dados foram colhidos de estudo econômico 

elaborado por Marina da Gama34. 

 

Os dados demonstram, ainda, que o CADE passou a julgar de forma preponderante atos 

de concentração – que são aqueles referentes às alianças societárias ou contratuais entre as 

empresas –, representando cerca de 77% dos casos julgados, após a Lei nº. 8.884/199435. 

 

Juliano Basile36, jornalista responsável pela cobertura do CADE desde 1997 pela Gazeta 

Mercantil e posteriormente pelo Valor Econômico, destaca alguns fatores como relevantes para 

o maior protagonismo do CADE a partir da década de 1990: (i) o boom de fusões e aquisições 

após a estabilidade econômica promovida pelo Plano Real, a paridade inicial da moeda 

brasileira com o dólar e o aumento representativo do número de negócios; (ii) os debates do 

CADE passaram a alcançar o grande público e ser objeto de seu interesse; (iii) a estrutura física 

do tribunal que antes era limitada e situada em um pequeno corredor do Anexo 02 do prédio do 

Ministério da Justiça, passou a ser mais moderna e contou com um prédio exclusivo na Asa 

Norte de Brasília a partir do ano 2000; e (iv) o tribunal foi aparelhado com mecanismos 

eficientes para promover investigação nos atos de conduta, como busca e apreensão e acordos 

de leniências. 

                                                 
34 GAMA, Marina da. A teoria antitruste no Brasil: fundamentos e estado da arte. Revista do IBRAC, São Paulo, 
Ano 2005, Vol. 12, n. 4, 2005, p. 111-134. 
 
35 BADIN, Arthur. Painel 1 - A judicialização do processo por infração à ordem econômica Revista do IBRAC, 
Volume 14, nº. 03, São Paulo, 2007, p. 47. 
 
36 BASILE, Juliano. Prefácio. In CARVALHO, Vinícius Marques de; RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. 
(coord.) Defesa da concorrência no Brasil: 50 anos. Brasília: Conselho Administrativo de Defesa Econômica - 
CADE, 2013, p. 17-30. 
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Além de o CADE dispor de um repertório jurídico mais moderno para permitir a sua 

atuação com mais eficácia, após a CF/88, a sua nova atribuição institucional passou a impor 

respeito aos jurisdicionados, e a não mais ser visto como um simples órgão dentro da estrutura 

burocrática do Poder Executivo.  

 

Em 2005, o Poder Executivo encaminhou novo Projeto de Lei37, sob o nº. 5.877/2005, 

propondo aperfeiçoamentos no desenho institucional do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência (SBDC). Destaca-se as seguintes propostas de alteração: 1) Simplificação da 

Estrutura do SBDC: propôs-se a extinção de órgãos que tinham competências similares, 

evitando sobreposição de trabalho e demora processual; 2) Maior autonomia e ampliação dos 

poderes do Superintendente Geral do CADE: caberia à Superintendência exercer a função 

de “promotor da concorrência”, concentrando neste órgão a atribuição de instrução processual 

dos casos julgados pelo tribunal antitruste; 3) Maior ênfase no combate a condutas de alto 

potencial ofensivo à concorrência: sob a justificativa de que o desenho normativo da Lei nº 

8.884/94 enfatizava a análise dos processos relacionados a atos de concentração, o novo Projeto 

passaria a focar no julgamento das condutas anticompetitivas, seguindo uma tendência 

internacional de que o sistema de defesa da concorrência deve dar maior ênfase a esta última 

vertente; 4) Mudança no rito dos atos de concentração: o julgamento dos atos de 

concentração passou a ser realizado a priori. Por fim, é relevante também mencionar que o 

Projeto de Lei sublinha textualmente a dúplice função da nova política antitruste proposta pelo 

Poder Executivo: (i) defesa do consumidor e (ii) maior eficiência econômica.  

 

O Projeto de Lei do Executivo nº. 5.877/2005 foi arquivado, mas o seu conteúdo foi 

absorvido pelo Projeto de Lei nº. 3.937/2004, que resultou na promulgação da Lei Ordinária nº. 

12.529/2011, dispositivo normativo que atualmente regula o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência e revogou a Lei nº. 8.884/1994, conforme destacado abaixo. 

 

                                                 
37 Cf. íntegra em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=339118&filename=PL+5877/2005. 
Acesso em: 06 ago. 2017. 
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2.3. O atual arranjo institucional do Antitruste no Brasil– Lei nº 12.529/2011 

  

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) é regulado atualmente pela 

Lei n. 12.529/2011, que disciplina sua estrutura formal, atribuições de competência, capitulação 

das infrações da ordem econômica, regras do processo administrativo, ritos especiais aplicáveis 

ao contencioso judicial, dentre outras disposições necessárias ao funcionamento do sistema 

concorrencial brasileiro. 

 

A estrutura formal do SBDC é integrada pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda (SEAE). O CADE é o tribunal administrativo antitruste brasileiro, a que foi delegada 

a competência para apreciar os atos de concentração econômica (art. 9º, X), decidir sobre a 

existência de infração à ordem econômica e aplicar as correlatas penalidades legais (art. 9º, II), 

responder consultas sobre a juridicidade ou não de condutas anticompetitivas (art. 9º, § 4º), 

dentre outras atribuições.  

 

Por sua vez, à SEAE compete precipuamente promover a “advocacia da concorrência”, 

assim entendidas as atribuições de opinar sobre propostas de alterações de atos normativos de 

interesse geral dos agentes econômicos (art. 19, I), minutas de atos normativos elaborados por 

qualquer entidade pública ou privada submetidos à consulta pública (art. 19,II), proposições 

legislativas em tramitação no Congresso Nacional (art. 19, III), bem assim, elaborar estudos 

setoriais que sirvam de insumo para o Ministério da Fazenda formular políticas públicas 

setoriais (art. 19,IV). Todas essas atribuições da SEAE devem ter como referencial os aspectos 

referentes à promoção da concorrência, nos termos do caput do art. 19, da Lei nº 12.529/2011. 

 

Dentro da estrutura da Administração Pública, o CADE foi concebido como uma 

autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com vistas a lhe conferir o status jurídico 

de um ente autônomo (art. 4º, Lei nº 12.529/2011 c/c art. 5º, I, Decreto-Lei nº 200/1967). Por 

outro lado, a SEAE integra o Ministério da Fazenda, sendo um órgão de sua estrutura 

administrativa. 
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As infrações da ordem econômica estão capituladas no art. 36 da Lei nº 12.529/2011. O 

caput da Lei define como infração da ordem econômica os atos que, sob qualquer forma 

manifestados, tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam 

alcançados: (i) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 

iniciativa; (ii) dominar mercado relevante de bens ou serviços; (iii) aumentar arbitrariamente 

os lucros; e/ou (iv) exercer de forma abusiva posição dominante.  

 

Além disso, a Lei nº 12.529/2011 também prevê os mecanismos processuais necessários 

ao exercício da defesa da concorrência. A Lei regula as diversas espécies de processo 

administrativo para apuração de infrações à ordem econômica, aplicação de sanções 

administrativas, análise de ato de concentração, dentre outros ritos necessários a plenitude de 

jurisdição do CADE. Outrossim, a Lei antitruste brasileira disciplina o rito processual especial 

para execução judicial das decisões do CADE e o procedimento especial de intervenção 

judicial, medida acauteladora que pode ser aplicada à empresa infratora da ordem econômica.  

 

As mudanças introduzidas pela Lei 12.529/2011 convergiram com as recomendações 

sugeridas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 2010, em relatório intitulado “Lei e 

Política de Concorrência no Brasil – uma revisão pelos pares”38. Em estudo comparativo, 

Gustavo Flausino Coelho e Ricardo Mafra observaram que a maioria das recomendações foi 

acolhida pela nova Lei. Dentre elas, merecem destaque: a) a consolidação das funções do SBDC 

de investigação, acusação e decisão em uma agência autônoma; b) a criação de novos cargos 

de carreira e mecanismos de retenção dos profissionais qualificados; c) a ampliação dos 

mandatos dos Conselheiros de maneira a preservar a sua memória institucional, antes 

prejudicada pelo curto período dos mandatos39; d) a redução do quórum mínimo para 

                                                 
38 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; BANCO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Lei e Política de Concorrência no Brasil - uma revisão 
pelos pares. 2010. Disponível em: https://www.oecd.org/daf/competition/45154401.pdf. Acesso em: 4 set. 2017. 
 
39 O mandato do Superintendente-Geral do CADE, autoridade responsável por instaurar e instruir os processos 
administrativos para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica, dentre outras 
relevantes atribuições, ainda continua em 02 anos em descompasso com as orientações da OCDE. 
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deliberação do CADE; dentre outras recomendações parcialmente ou integralmente 

incorporadas pelo novo marco legal. 40 

 

2.4. Elementos que constituem o ilícito de infração à ordem econômica 

 

A ordem econômica é protegida constitucionalmente, nos termos do art. 173, § 4º, que 

estabelece: “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, 

à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. 

 

A Constituição Brasileira não foi exaustiva, mas é possível extrair importante baliza do 

espaço de regulação da lei antitruste a partir do texto constitucional. A Constituição não visa 

inibir o poder econômico per se. O que a CF/88 visa reprimir é o exercício abusivo desse poder. 

Vale dizer, o poder econômico conquistado pelos agentes com base em mérito empresarial, 

mediante a diminuição eficiente de custos, aumento de produção, investimento em tecnologia, 

por exemplo, é aceito pelo nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, as práticas empresariais 

que produzam os efeitos anticoncorrenciais que a CF/88 visa reprimir não serão toleradas. 

 

Outrossim, é importante compreender que a legislação antitruste utiliza de técnica 

peculiar de tipificação. O ilícito concorrencial não consta de descrição pormenorizada. A lei 

veicula conceitos jurídicos indeterminados, mediante “expressões de textura semântica 

esgarçada, aberta”, conforme destaca Arthur Badin, ex-Procurador Geral do CADE41.  

 

Além da verificação da conduta, o intérprete deverá aferir se o ato produziu os efeitos 

que a lei visa reprimir ou se tinha aptidão para produzir os efeitos vedados. Caio Mario da Silva 

                                                 
40 Para aprofundar os pontos do relatório da OCDE incorporados e os não incorporados pela Lei 12.529/2011, cf. 
COELHO, Gustavo Flausino; MAFRA, Ricardo. As recomendações da OCDE para o desenvolvimento do Direito 
Concorrencial no Brasil. São Paulo: Revista do IBRAC / Revista dos Tribunais, vol. 22 / 2012, p. 307-330. 
 
41 BADIN, Arthur. Painel 1 - A judicialização do processo por infração à ordem econômica. In Revista do IBRAC, 
Volume 14, nº. 03, São Paulo, 2007, p. 52. No mesmo sentido, sobre a Lei n. 8.884/94, cf. FERRAZ JUNIOR, 
Tércio Sampaio. Práticas tributárias e abuso de poder econômico. In Revista de Direito da Concorrência, v. 9, 
p. 125-138, 2006. 
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Pereira Neto42 pontifica que a técnica legislativa adotada no País envolve (i) a delimitação dos 

efeitos das condutas que, se verificados, qualificam a conduta como uma infração à ordem 

econômica; e (ii) uma lista exemplificativa de condutas que podem ou não gerar tais efeitos. 

 

Para melhor compreensão da norma que disciplina a infração à ordem econômica, 

utilizaremos do modelo teórico difundido por Paulo de Barros Carvalho43, em razão de sua 

utilidade didática para extrair o significado normativo pelo intérprete do direito. Apesar de ser 

um modelo utilizado de forma recorrente para análise das normas qualificadas como tributárias, 

ele também pode ser aplicável às normas sancionatórias concorrenciais, dado que o objeto de 

análise é a norma jurídica, uma categoria da Teoria Geral do Direito, identificável em qualquer 

espaço-tempo.44 A compreensão da norma passará, segundo o modelo teórico adotado, pela 

identificação dos seus cinco critérios. São eles: (i) material; (ii) espacial; (iii) temporal; (iv) 

pessoal e (v) quantitativo. 

 

Os cinco critérios acima – material, pessoal, espacial, temporal e quantitativo – revelam 

as exigências da lei antitruste para identificar uma ilicitude e determinar a aplicação de sanção. 

Trata-se de um modelo teórico de simplificação e descrição da norma para que o intérprete 

possa iniciar o processo de compreensão. Não significa, no entanto, que inexistam outros 

elementos e critérios passíveis de integração ao conteúdo da norma antitruste. 

 

A lei antitruste brasileira definiu que todo o ato, independentemente de culpa, 

exteriorizado sob qualquer forma de manifestação, que tenha por objeto ou possa produzir os 

efeitos abaixo indicados deverá ser reprimido pelo SBDC. 

 

                                                 
42 PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva; CASAGRANDE, Paulo Leonardo. Direito Concorrencial - Doutrina, 
jurisprudência e legislação. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 92-93. 
 
43 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 4ª ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 
611.  
 
44 BORGES, José Souto Maior. Obrigação tributária (uma introdução metodológica). 2ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1999. 
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Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 
culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou 
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:  

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a 
livre iniciativa;  

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;  

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e  

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.  

 

O enunciado acima nos fornece um dado importante da norma sancionatória antitruste, 

qual seja, o seu critério material, representando o comportamento que dá origem à incidência 

normativa. A lei antitruste brasileira definiu que todo o ato, independentemente de culpa, 

exteriorizado sob qualquer forma de manifestação, que tenha por objeto ou possa produzir os 

efeitos acima indicados, deverá ser reprimido pelo SBDC. 

 

Além do caput acima transcrito, o art. 36 da Lei 12.529/2011 é composto de mais três 

parágrafos que delimitam a norma veiculadora da infração à ordem econômica. O parágrafo 

primeiro explicita que a conquista de mercado, em razão da maior eficiência do agente, não 

configura ilícito concorrencial. A lei brasileira prestigia o mérito empresarial, de modo que não 

será penalizado aquele que desenvolver técnicas que minimizem custos, maximizem suas 

receitas e gerem poder econômico.  

 

O parágrafo segundo do art. 36, por sua vez, cuida de um importante elemento da norma 

sancionatória concorrencial: a posição dominante. Este dispositivo define os critérios 

configuradores para aferir a posição dominante, que se trata de condição necessária para que a 

conduta possa resultar em benefício ou prejuízo à concorrência, atraindo a jurisdição do 

CADE45. Sem posição dominante, o agente não é capaz de interferir na alocação dos bens e 

recursos da economia, por exemplo, impondo preços muito superiores ao seu custo de produção, 

em prejuízo da coletividade.  

                                                 
45 BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo nº 32, Rel. Neide Terezinha 
Malard, 22 abr. 1993. In Revista do IBRAC, Vol. 2, nº 2, 1993, p. 5-28. 
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Não é tarefa trivial aferir a posição dominante, visto que esta decorre de uma situação 

de fato configuradora da aptidão do agente de alterar unilateral ou coordenadamente as 

condições de mercado. Outrossim, a lei estabelece uma presunção relativa de que a posição 

dominante estará presente sempre que o agente ou grupo de empresas detiver 20% (vinte por 

cento) ou mais do mercado relevante46. Mercado relevante, para fins de antitruste, é aquele 

em que os agentes podem aumentar seus preços: a) sem que um grande número de 

consumidores possa rapidamente mudar o consumo para fornecedores fora de sua área de 

geográfica; b) sem que produtores de fora da área geográfica do mercado relevante possam 

rapidamente abastecer a região com produtos substitutos.47  

 

Finalmente, o parágrafo terceiro veicula um rol exemplificativo de condutas que podem 

configurar infração à ordem econômica, desde que preencham os requisitos previstos no caput 

do art. 36 já indicados acima, delimitadores do critério material da norma sancionatória 

concorrencial.  

 

Quanto ao critério espacial da norma sancionatória antitruste está descrito no art. 2º, da 

Lei nº 12.529/2011. A Lei aplica-se às práticas antitrustes cometidas no todo ou em parte do 

território nacional ou cujos efeitos aqui sejam produzidos ou tenham aptidão para serem 

produzidos. O critério temporal da norma não é revelado explicitamente em um enunciado da 

Lei, mas a partir do art. 46 da Lei nº 12.529/2011 é possível interpretar e compreender que o 

aspecto temporal ocorre na data da prática do ato ilícito ou, no caso de infração permanente ou 

continuada, compreende todo o período de início da prática até a cessação do ato ilícito.  

 

Por sua vez, o critério pessoal da norma pode ser colhido no art. 31 da Lei 12.529/2011, 

cujo enunciado é transcrito a seguir, dada a sua relevância para a pesquisa: 

 

Art. 31. Esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 
privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, 

                                                 
46 Esse percentual pode ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia. 
 
47 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy The Law Of Competition and Its Practice. 3rd edition. 
St. Paul: West Publishing Co. P., 1999, p. 113. 
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constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem 
personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de 
monopólio legal.  

 

Este dispositivo fornece um dado importante para a nossa pesquisa. Ele define as 

pessoas sujeitas às condutas e sanções prescritas na lei antitruste brasileira. Poderá a lei 

antitruste brasileira sancionar o Poder Público? Esse debate é relevante porque há medidas 

tributárias, oriundas do próprio Poder Público, que podem ocasionar em ilícito concorrencial. 

Caso se entenda que o CADE não pode atuar nesse caso, somente as condutas dos particulares 

estarão sob sua competência. 

 

Fabio Ulhôa Coelho48 esclarece que o citado dispositivo não disciplina apenas quem 

será agente da infração, mas sim, o amplo universo de pessoas em relação às quais a lei se 

aplica. Esclarece, ainda, que os agentes públicos não poderiam ser qualificados como agentes 

da infração, mas poderiam ser qualificados como colaboradores para o desenvolvimento do 

processo administrativo e também para a implementação das sanções aplicadas pelo CADE 

como a impossibilidade de contratação entre o Poder Público e o agente econômico infrator. 

 

Em relação ao agente ativo da infração contra a ordem econômica, o citado jurista 

pontifica que é o empresário, aquele que produz ou circula bens ou serviços, que pode praticar 

conduta anticompetitiva. Além do empresário, são infratores o dirigente e o administrador 

envolvidos com a conduta lesiva49.  

 

Cabe, ainda, explicitar uma importante ponderação acerca da amplitude do critério 

pessoal da norma sancionatória antitruste, dada a natureza jurídica do CADE. Ulhôa Coelho50 

                                                 
48 COELHO, Fabio Ulhôa. Direito Antitruste Brasileiro: comentários à Lei n. 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 
1995. 
 
49 Os comentários de Fabio Ulhôa Coelho foram feitos sob a égide da Lei revogada, mas os enunciados da Lei 
vigente são idênticos ao da Lei revogada, motivo pelo qual entendemos ainda pertinentes as suas contribuições. 
COELHO, Fabio Ulhôa. Direito Antitruste Brasileiro: comentários à Lei n. 8.884/94. São Paulo: Saraiva, 1995. 
 
50 Idem. 
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defende que o CADE, como autarquia federal, não tem poder hierárquico e sancionador sobre 

a União e seus órgãos, bem assim, não tem ascendência hierárquica sobre os Estados, o Distrito 

Federal, os Territórios e os Municípios.  

 

Em sentido convergente, Giovani Ribeiro Loss51 defende que o CADE não tem poder 

de coerção contra os entes públicos, em razão de limitação constitucional.  

 

Como se sabe, todos os entes públicos são constitucionalmente dotados de 
isonomia. Dessa forma, o CADE, como autarquia federal, não é dotado de 
poder hierárquico e, consequentemente, sancionador, sobre quaisquer desses 
entes, ou mesmo dos órgãos da Administração Pública direta e autarquias. 

 

Com o propósito de organizar os distintos posicionamentos, Suelen Carls52 relata que 

há a corrente capitaneada por Fabio Ulhôa Coelho, que defende ser agente infrator somente os 

particulares, no exercício da atividade empresarial. De outro lado, há a corrente53 que defende 

uma interpretação mais ampliativa do enunciado legal, para admitir que o Poder Público 

também possa ser penalizado, caso esteja no exercício de atividade econômica. 

 

No mesmo sentido da última corrente, Roberto Codorniz Leite Pereira defende que o 

legislador elegeu um critério amplo para a definição de infração da ordem econômica, sendo 

possível a sua caracterização a partir de atos praticados pelo Poder Público em casos especiais 

como, por exemplo, nas ajudas financeiras dos Estados aos agentes econômicos,  que resultem 

em desequilíbrios concorrenciais e sobre os quais não haja um controle eficiente das ajudas 

estatais no território nacional.54 

                                                 
51 LOSS, Giovani Ribeiro. A análise dos incentivos fiscais estaduais pelo CADE. Revista do IBRAC, São Paulo, 
Ano 2001, Vol. 8, n. 2, p. 59-75, 1999. 
 
52 CARLS, Suelen. Quem defende a concorrência em face das políticas tributárias de incentivos fiscais e 
financeiros-fiscais? In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, nº. 85, fev., 2011. Disponível em http://www.ambito‐
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9004  Acesso em 06 ago. 2017. 
 
53 Suelen Carls (ibidem) ilustra a corrente contrária ao entendimento de Fabio Ulhoa Coelho com a indicação da 
obra de João Bosco Leopoldino da Fonseca e o Parecer n. 294 de 2008 do CADE, no Processo 
08700.0004867/2007-33. 
 
54 PEREIRA, Roberto Cordoniz Leite. O tratamento jurídico do controle das ajudas de Estado e suas repercussões 
concorrenciais. Revista do IBRAC, São Paulo, Ano 2010, Vol. 18, p. 205-247, 2010. 
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Paula Forgioni55 pontua que no direito brasileiro não há mais dúvidas relacionadas à 

aplicabilidade da legislação antitruste a qualquer ente, público ou privado, que possa praticar 

ato restritivo da concorrência, à luz da amplitude do enunciado do art. 31 da Lei 12.529/2011. 

Todavia, a condição necessária para que a Administração Pública esteja sujeita à sanção 

antitruste, é o exercício da atividade econômica em sentido estrito. Entende-se por atividade 

econômica em sentido estrito os casos em que há exploração direta de atividade pelo Poder 

Público (art. 173, § 1º, da CF/88).56 Caso a Administração pratique atos no exercício de funções 

públicas, há imunidade antitruste.  

 

Delimitado o agente infrator, é importante compreender quem é o titular do direito que 

a lei antitruste visa proteger. O art. 1º, parágrafo único da Lei nº 12.529/2001, dispõe ser a 

coletividade o titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei. Fernando José de O. Baptista 

e Jeanne Machado57 enfatizam o interesse social intrínseco da legislação de defesa da 

concorrência no Brasil ao eleger a coletividade como titular do bem jurídico protegido.    

 

A categoria onde a norma está inserida é a dos direitos e interesses difusos, 
uma vez que a titularidade do bem jurídico protegido, o direito à livre 
concorrência, transcende o direito individual dos particulares e projeta-se por 
toda a sociedade. Como consequência, a abrangência da norma é o mercado, 
o espaço em que se quer afirmada uma concorrência livre como bem 
juridicamente protegido, do qual é titular a coletividade, no exercício pleno de 
direitos difusos constitucionalmente assegurados. 

   

Finalmente, o aspecto quantitativo da norma sancionatória antitruste está capitulado no 

art. 37 da Lei 12.529/2011, inciso I, que define a multa de 0,1% a 20%, cuja base de cálculo 

                                                 
 
55 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do antitruste. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
150. 

56 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 18ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2017, p. 99. 
 
57 BAPTISTA, Fernando; MACHADO, Jeanne. A evolução história da legislação antitruste sob a ótica da proteção 
do interesse social. In Compêndio de Direito da Concorrência: Temas de Fronteiras. São Paulo: Migalhas, 
2015, p. 377-406.  



35 
 

será o valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado, no último exercício 

anterior à instauração do processo administrativo. A lei ainda estabelece um piso mínimo da 

multa que é a vantagem auferida pelo agente infrator, quando for possível sua estimação. 

 

O art. 37 da Lei 12.529/2011, inciso II, define a multa devida pelas demais pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que não exerçam atividade empresarial, quando não for 

possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto, variando entre R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) a R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). Serão ainda punidos os 

administradores responsáveis pela infração, quando comprovada a sua culpa ou dolo, em multa 

de 1% a 20% da sanção aplicada à empresa ou a pessoa de direito público ou privado que não 

exerça atividade empresarial. 

 

Abaixo, um quadro sinóptico com a síntese conclusiva dos critérios relacionados à 

aplicação da norma antitruste. 

Critérios Descrição 
 
 
 
 

Material 

A prática de qualquer tipo de ato que tenha por objeto ou possa 
produzir um dos seguintes efeitos: (i) limitar, falsear ou de qualquer 
forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (ii) 
dominar mercado relevante de bens ou serviços; (iii) aumentar 
arbitrariamente os lucros; ou (iv) exercer de forma abusiva posição 
dominante.  

Espacial Todo o território nacional.  
 

Temporal 
A data da prática do ato ilícito ou, no caso de infração permanente ou 
continuada, compreende todo o período de início da prática até a 
cessação do ato ilícito. 

 
Pessoal 

Compreende pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 
privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, 
constituídas de fato ou de direito, que exerçam atividade econômica.  

 
 
 
 

Quantitativo 

0,1% a 20% do faturamento bruto, no último exercício anterior à 
instauração do processo administrativo, observado o piso mínimo que 
será a vantagem auferida pelo agente infrator, quando for possível 
sua estimação.  
ou 
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R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 2.000.000.000,00 (dois 
bilhões de reais), quando não for possível utilizar o critério do valor 
do faturamento bruto. 
 

Tabela 1. Aplicação da norma antitruste. 

Fonte: elaboração própria. 
 

A descrição deste capítulo serviu, pois, para a compreensão de como estão apresentados 

os instrumentos reguladores do antitruste no Brasil. Referido instrumental não elenca de forma 

expressa qualquer restrição à possibilidade de o CADE exercer jurisdição nos ilícitos 

concorrenciais derivados dos efeitos das normas tributárias. A seção subsequente tratará do 

funcionamento dos instrumentos tributários que tenham direta conexão com o direito 

concorrencial e se são autossuficientes ou se precisam dialogar com o instrumental 

originariamente disciplinado na legislação antitruste. Outrossim, será objeto de investigação os 

limites legais e institucionais do CADE especificamente para análise dos efeitos tributários 

anticoncorrenciais e como o referido tribunal administrativo se enquadra dentro do arranjo 

constitucional contido na CF/88. 
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3. A RELAÇÃO ENTRE O SISTEMA CONCORRENCIAL E O DIREITO 

TRIBUTÁRIO: ATRIBUIÇÕES DO CADE E SEUS LIMITES LEGAIS E 

INSTITUCIONAIS 

 

Dado que existe um sistema de defesa da concorrência, é preciso verificar se as normas 

que o regem admitem o exame de casos envolvendo o direito tributário e concorrencial. O 

objetivo desta Seção consiste, pois, em descrever os mecanismos jurídicos para coibir a 

ocorrência de ilícitos concorrenciais tributários.  

 

No primeiro item desta Seção, será descrito como o próprio direito tributário pode 

tutelar a concorrência. Com o advento do art. 146-A na Constituição Federal, ficou mais claro 

que o direito tributário dispõe de um instrumento de prevenção contra as disfunções 

concorrenciais. Referido dispositivo outorgou à lei complementar a competência para 

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. Essa atribuição do art. 146-A ainda não foi regulada por Lei Complementar, mas é um 

exemplo elucidativo de como o direito tributário poderá funcionar intervindo sobre a economia, 

prevenindo a ocorrência de um desequilíbrio concorrencial. 

 

No item seguinte desta Seção, descreveremos brevemente a função institucional do 

CADE, do CARF e do CONFAZ, selecionados para análise em razão da afinidade com o tema 

pesquisado e por serem órgãos administrativos de abrangência nacional, que poderiam avaliar 

situações de intersecção entre o direito tributário e o direito concorrencial. A descrição objetiva 

demonstrar o grau de abrangência da principal atribuição do CADE em sua missão repressiva58, 

assim como seus eventuais limites institucionais. 

 

                                                 
58 O CADE exerce basicamente as missões preventiva, repressiva e educativa. A missão preventiva está mais 
explícita na análise dos atos de concentração. A missão repressiva está materializada na competência do CADE 
de reprimir as infrações à ordem econômica. A missão educativa está materializada na competência do CADE de 
responder às consultas formuladas pelos agentes do mercado. Cf. portal institucional do CADE, disponível em: 
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/copy_of_competencias/capa-interna. Acesso em: 04 
set. 2017. 
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Finalmente, a Seção será concluída com a apresentação de uma proposta de abordagem 

teórica acerca do papel institucional do CADE, à luz da atual configuração da sociedade e do 

sistema jurídico brasileiro. A proposta é defender que o nosso ordenamento jurídico alçou o 

CADE como instrumento materializador dos direitos constitucionais que conformam e 

orientam o bom funcionamento do mercado, consistindo o exercício de sua jurisdição em um 

direito da coletividade a uma ação positiva do Estado, com arrimo teórico em Robert Alexy59.  

 

3.1. Mecanismos tributários para tutelar a concorrência: a inserção do art. 146-A na 

CF/88 e as normas tributárias indutoras 

 

A introdução do art. 146-A na Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº. 

42/2003, foi um catalisador importante do debate nacional sobre a relação do direito tributário 

e do direito concorrencial. O enunciado do art. 146-A está assim vazado: 

 

Art. 146-A. 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. 

 

Desde o advento do art. 146-A da CF/88, a doutrina60 vem se dedicando ao estudo 

detalhado da matéria, delimitando o que a norma contida em tal dispositivo visa regular, a quem 

a norma endereça os critérios especiais de tributação e como a norma pode ser operacionalizada.  

 

                                                 
59 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, tradução de Virgílio Afonso 
da Silva da 5ª edição alemã. 
 
60 Para o aprofundamento do estudo relacionado ao art. 146-A da CF/88, cf. BOMFIM, Diego Marcel. Tributação 
e livre concorrência. São Paulo: Saraiva, 2011; SCHOUERI, Luís Eduardo. Livre concorrência e tributação. 
In ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões atuais do direito tributário. 11º volume. São Paulo: 
Dialética, 2007; FREITAS LIMA, Ricardo Seibel. Livre Concorrência e o Dever de Neutralidade Tributária. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2005; 
NOGUEIRA, Vinicius Alberto Rossini. Direito tributário e livre concorrência: da interpretação e aplicação 
do art. 146-A da Constituição Federal. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2014; BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e tributação – à luz do Art. 
146-A da Constituição – Série Doutrina Tributária Vol. II.São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
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Os estudos doutrinários já realizados contribuirão para a nossa pesquisa com o objetivo 

de melhor delimitar qual o campo de atuação da norma tributária passível de ser introduzida no 

sistema, com base no art. 146-A da CF/88, e qual o campo de atuação da norma concorrencial 

introduzida com base no art. 173, § 4º, descortinando as respectivas fronteiras. 

 

Há relevantes posicionamentos tributários defensores de que o art. 146-A da CF/88 criou 

uma espécie de “nova competência”. Por todos, confira o posicionamento de Diego Bomfim61: 

 

Os distúrbios concorrenciais que devem ser prevenidos mediante a instituição 
de critérios especiais de tributação são outros não absorvidos pela legislação 
que busca fundamento de validade no art. 173, § 4º, da Constituição 
(atualmente, a Lei n. 8.884/94). Tanto assim, que há expressa preocupação do 
legislador em consignar que essa nova competência (instituição de critérios 
especiais de tributação para prevenir desequilíbrios concorrenciais) não 
exclua a antiga (edição de lei que reprima o abuso do poder econômico que 
vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 
arbitrário de lucros). 

 

Para Diego Bomfim62 existem distúrbios concorrenciais endógenos e exógenos. Os 

endógenos decorrem do próprio mercado, caracterizando falhas estruturais. Eles devem ser 

rechaçados ou prevenidos pelo SBDC, cujo fundamento constitucional é o art. 173, § 4º, da 

CF/88. Por sua vez, os distúrbios concorrenciais exógenos, isto é, aqueles ocasionados pelo 

próprio exercício da tributação, devem ser tutelados pela nova competência instituída pelo art. 

146-A da CF/88.  

 

Luís Eduardo Schoueri63 utiliza ferramenta classificatória parecida a essa concepção, 

mas conclui de forma diferente. Ele utiliza as expressões desequilíbrios concorrenciais 

estruturais de mercado e desequilíbrios concorrenciais provocados pelas normas tributárias. 

                                                 
61 BOMFIM, Diego Marcel. Tributação e livre concorrência. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 193. 
 
62 Idem, p. 193-195. 
 
63 SCHOUERI, Luís Eduardo. Livre concorrência e tributação. In ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes 
Questões atuais do direito tributário. 11º volume. São Paulo: Dialética, 2007, p.266. 
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Estes – os provocados – são tutelados pelo art. 146-A da CF/88, instrumento institucional novo 

e criado pela EC 42/2003. Aqueles – os estruturais – são alvos das normas tributárias indutoras, 

competência que sempre existiu em nosso ordenamento jurídico, com fundamento na ordem 

econômica constitucional. O efeito indutor da norma tributária poderá, por exemplo, buscar a 

correção de uma falha estrutural do mercado, tutela diversa da pretendida pelo art. 146-A da 

CF/88. 

  

As normas tributárias indutoras, por isso, são aquelas que por meio de um mecanismo 

tributário visam estimular ou desestimular uma determinada conduta e estão sujeitas 

concomitantemente ao regime jurídico da ordem tributária (art. 145 e ss da CF/88) e também 

ao regime jurídico da ordem constitucional econômica (art. 24, II c/c art. 170 e ss da CF/88)64. 

 

Ainda segundo Schoueri, o art. 146-A da CF/88 não modificou a função antes já 

existente das normas tributárias indutoras produzidas com fundamento material no poder do 

Estado intervir sobre a economia, mas formalmente expedidas com base no poder tributário. 

Segundo o citado jurista, o art. 146-A da CF/88 tem como objetivo coordenar os interesses entre 

a União, Estados e Município, delimitando o campo de atuação das suas competências 

tributárias em uma única norma de âmbito nacional, visando prevenir desequilíbrios 

concorrenciais. Não se trata de instrumento, pois, que visa corrigir falhas estruturais de 

mercado, função primordialmente atribuída às normas tributárias indutoras. Eis importante 

passagem de sua conferência abordando especificamente a função do art. 146-A da CF/88, 

registrada por Oscar Pilagallo, aqui transcrita para melhor compreensão da classificação 

proposta65: 

 

No entanto, espera-se que ele previna exatamente que tipo de distúrbio? Os 
estruturais, resultantes de falhas de mercado, ou os provocados? O professor 
já havia deixado claro que as falhas estruturais devem ser corrigidas por 
normas tributárias indutoras. Assim, se os problemas estruturais do mercado 

                                                 
64 Segundo Schoueri, as normas tributárias indutoras são “instrumentos de que se vale o legislador para conduzir, 
por indução, o comportamento dos contribuintes, gerando estímulos positivos ou negativos, conforme o 
contribuinte incorra ou não, nas hipóteses prevista em lei.” (cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias 
indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005). 
 
65 PILAGALLO, Oscar. Tributo ao Mercado: desequilíbrio concorrencial tributário e a Constituição: um 
debate. São Paulo: Saraiva/ETCO, 2010, p. 38. 
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fossem o objetivo do art. 146-A, esse dispositivo nada acrescentaria à 
legislação tributária já em vigor. Ou pior chegar-se-ia à conclusão de que toda 
a norma tributária indutora, quando tivesse efeito de prevenir distúrbios na 
concorrência, deveria ser veiculada por lei complementar. 

(...) 

Por essa razão Schoueri julga mais razoável considerar que a Emenda 
Constitucional n. 42 inovou ao trazer para a competência da lei complementar 
assunto que antes não era resolvido: os distúrbios provocados na livre 
concorrência. 

 

Em resumo, segundo a corrente citada, existem as seguintes espécies de normas 

tributárias que podem atuar no campo concorrencial: (i) as normas tributárias que podem ser 

expedidas com fundamento no art. 146-A da CF/88, cujo objeto são os desequilíbrios 

concorrenciais provocados pelo sistema tributário, também intitulados de distúrbios exógenos; 

e (ii) as normas tributárias indutoras que podem intervir sobre os desequilíbrios concorrenciais 

estruturais do mercado, com fundamento no poder de regulação do estado e de intervenção 

sobre a ordem econômica (art. 170 e ss. da CF/88). Finalmente, existe também o grupo de 

normas concorrenciais em sentido estrito voltadas a reprimir os distúrbios concorrenciais 

endógenos do mercado também denominados como estruturais, expedidas com base no art. 

173, § 4º, da CF/88. 

 

Três razões diferentes nos levam a refletir sobre a viabilidade da divisão classificatória 

delimitadora de forma tão estanque sobre o campo de atuação das normas tributárias e das 

normas concorrenciais que possam repercutir na livre concorrência.  

 

A Primeira razão. A classificação proposta é endereçada a solucionar um distúrbio de 

natureza concorrencial, cuja causa é a aplicação de uma norma tributária. Todavia, a 

classificação proposta não define de forma pormenorizada quais são as notas características 

distintivas do que seria um distúrbio concorrencial estrutural e um distúrbio concorrencial 

provocado pelas normas tributárias. Nos termos do caput do art. 36 da Lei 12.529/2011, o ato 

suscetível de violar a concorrência pode ser manifestado sob qualquer forma, não sendo 

determinante a investigação da natureza da operação em si, mas sim, a investigação dos seus 

efeitos anticoncorrenciais.  
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A Segunda razão. Os distúrbios concorrenciais derivados de práticas tributárias estão 

intrinsecamente relacionados a um ato de mercado e é tênue o limite que define o que seria um 

distúrbio concorrencial tributário e o que seria um distúrbio concorrencial stricto sensu. Afinal, 

o tributo é um elemento que integra o preço dos produtos e é a variação desproporcional deste 

ingrediente do preço que permite o exercício abusivo do poder econômico.  

 

Finalmente, apresentamos a terceira razão que nos leva a refletir sobre a viabilidade da 

proposta classificatória. Os exemplos citados pelos formuladores da classificação como 

ilustrativos desse novo instituto também não parecem revelar uma competência nova. São eles: 

(i) instituição de obrigações acessórias mais rígidas e setoriais; (ii) a fixação de critérios de 

verificação da neutralidade tributária; (iii) a criação de regras para implantação de regimes não 

cumulativos66; (iv) imposição da substituição tributária; e a (v) responsabilização como forma 

de evitar fraudes. Estes são instrumentos que já eram utilizados antes do advento da EC 

42/200367.  

 

A nossa crítica à proposta classificatória acima receia que ela fomente uma possível 

interpretação ao nosso ver equivocada, segundo a qual a CF/88 promoveu uma segregação 

institucional de competências para tratar dos distúrbios concorrenciais. Por essa interpretação, 

caberia apenas aos instrumentos que serão regulados pelo art. 146-A da CF/88 prevenir os 

distúrbios concorrenciais provocados pelo direito tributário. Por sua vez, residualmente, os 

distúrbios concorrenciais estruturais “tributários” ou “não tributários” deveriam ser tratados 

pelo SBDC ou pelas normas tributárias indutoras. Essa não parece ser a intenção do art. 146-A 

da CF/88 de limitar ou reservar a atuação da função preventiva contra os distúrbios 

concorrenciais tributários, motivo pelo qual formulamos a crítica de que não é útil ou necessária 

a classificação nesses termos.  

 

                                                 
66 Cf. BOMFIM, Diego Marcel. Tributação e livre concorrência. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 196-197. 
 
67 Cf. transcrição da palestra ministrada pelo Professor Luís Eduardo Schoueri colhida da obra de Oscar Pilagallo 
(PILAGALLO, Oscar. Tributo ao Mercado: desequilíbrio concorrencial tributário e a Constituição: um 
debate. São Paulo: Saraiva/ETCO, 2010, p. 38). 
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É possível argumentar, nesse sentido, que o art. 146-A da CF/88 não limitou o campo 

de atuação da norma antitruste68. Na verdade, o art. 146-A criou mais um instrumento 

veiculador de uma atuação preventiva do Estado para assegurar um ambiente de livre 

concorrência, sem sobreposição ou conflito de competências institucionais com a previsão do 

art. 173, §4º. A atribuição para prevenir ou reprimir condutas anticompetitivas é 

primordialmente do Direito Concorrencial. São atuações, pois, complementares e não 

excludentes.  

 

A novidade introduzida pelo art. 146-A da CF/88 é justamente aquela já mencionada 

por Luís Eduardo Schoueri69, em sua palestra no Seminário Desequilíbrio Concorrencial 

Tributário e a Constituição Brasileira, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ética 

Concorrencial (ETCO), no sentido de que a Lei Complementar do art. 146-A da CF/88 deverá 

integrar e coordenar os interesses dos entes tributantes para que haja uniformidade nos veículos 

tributários que visam prevenir desequilíbrios concorrenciais. Caso contrário, poderiam existir 

regulações diferentes entre mais de duas dezenas de leis estaduais, mais de 5.000 leis 

municipais, gerando ambiente de insegurança jurídica aos contribuintes e ao mercado.  

 

Portanto, o art. 146-A da CF/88 propõe-se a delimitar competência dos entes tributantes, 

buscando solucionar de forma preventiva possíveis conflitos/antinomias normativas quando o 

problema concorrencial se origina por iniciativa do Estado – e não no caso de omissão do 

Estado, quando há, p. ex., evasão ou elisão fiscal. Por sua vez, as normas tributárias indutoras, 

instituídas com fundamento nas ordens constitucionais tributária e econômico-financeira (art. 

24, II c/c art. 170 e ss. da CF/88), agem sob a dimensão da conduta dos agentes, estatais e não 

estatais, estimulando a competição ou inibindo uma prática anticoncorrencial. Em ambos os 

casos, há autorização para prevenir uma disfunção concorrencial tributária, mas em dimensões 

distintas.  

 

                                                 
68 Nesse sentido, cf. FARO, Maurício Pereira; ROCHA, Sérgio André. Neutralidade tributária para consolidar 
concorrência. In Consultor Jurídico, 21 de agosto de 2012. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2012-ago-
21/neutralidade-tributaria-fator-fundamental-livre-concorrencia. Acesso em: 21 jun. 2017.  

69 PILAGALLO, Oscar. Tributo ao Mercado: desequilíbrio concorrencial tributário e a Constituição: um 
debate. São Paulo: Saraiva/ETCO, 2010, p. 39-40. 
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Dessa forma, o art. 146-A da CF/88, após regulamentado, permitirá que os Estados e 

Municípios também utilizem instrumentos tributários com a função preventiva de proteção à 

concorrência. Finalmente, o art. 173, § 4º, da CF/88 outorga competência à União para utilizar 

os instrumentos do SBDC70 ou através de outros mecanismos, como as normas tributárias 

indutoras, seja para evitar distúrbios concorrenciais tributários, seja para evitar distúrbios 

concorrenciais stricto sensu. No caso da competência repressiva, esta poderá ser exercida 

exclusivamente com base no art. 173, § 4º, da CF/88 pelo tribunal antitruste, caso o distúrbio 

concorrencial tributário configure infração à ordem econômica. 

 

Além do debate sobre o âmbito de competência do art. 146-A, da CF/88, também não é 

pacífica a definição acerca de qual ente federativo a norma se direciona. Há uma possível leitura 

do dispositivo que atribui o endereçamento apenas aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

não incluindo a União, sob a justificativa de que a União já concentra a competência material 

para a defesa da concorrência71. Há um segundo entendimento de que a Lei prevista no art. 146-

A é de âmbito nacional e poderá delimitar os parâmetros de prevenção de desequilíbrios 

tributários concorrenciais a serem observados por todos entes federativos. 72  

 

A norma do art. 146-A, após introduzida no sistema, deverá regular os intitulados 

critérios especiais de tributação. Critérios especiais de tributação são regimes que modificam a 

sistemática de recolhimento do tributo com vistas a aperfeiçoar e maximizar mecanismos do 

seu adimplemento, proporcionando um ambiente neutro concorrencialmente e equilibrado entre 

                                                 
70 Em uma breve síntese, são estes os instrumentos do SBDC para prevenir ou reprimir atos anticompetitivos: (i) 
advocacia concorrencial orientando e requisitando aos órgãos do Poder Executivo Federal, aos Estados Munícipios 
e Distrito Federal as medidas necessárias ao cumprimento da Lei antitruste; (ii) julgar a priori os atos de 
concentração econômica; (iii) julgar a posteriori os atos que configurem infração à ordem econômica. 
 
71 Cf. BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e tributação – à luz do Art. 146-A da 
Constituição – Série Doutrina Tributária Vol. II.São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 241. 
 
72 Neste sentido, Hamilton Dias de Souza: “Trata-se de “lei nacional” que condiciona a validade das leis ordinárias 
federais, estaduais e municipais. Como tal, aplica-se a todos os tributos. O art. 146-A da CF outorga competência 
“nova” para a lei complementar dispor sobre critérios especiais de tributação em âmbito nacional, de forma 
coerente com a função uniformizadora das normas de direito tributário, reservada a esse tipo de diploma normativo. 
As normas gerais assim veiculadas excepcionam aquelas estabelecidas com fundamento no art. 146, por isso a 
criação do art. 146-A. Não compete à lei complementar disciplinar diretamente os tributos federais, estaduais e 
municipais, mas apenas estabelecer parâmetros a serem seguidos. (cf. SOUZA, Hamilton Dias de. Critérios 
especiais de tributação para prevenir desequilíbrios da concorrência – Reflexões para a regulação e 
aplicação do art. 146-A da Constituição Federal. São Paulo: LTR , 2011, p. 385-400.) 
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os agentes econômicos. Podem modificar a sistemática da obrigação principal ou acessória, mas 

não se trata de competência para instituir tributo novo. Colhe-se da doutrina de Hamilton Dias 

de Souza como os critérios especiais de tributação poderão ser operacionalizados73: 

 

Os critérios especiais de tributação podem, portanto, ser de duas espécies: 
materiais ou formais. Critérios materiais são aqueles que interferem com os 
elementos estruturais da obrigação tributária. Como exemplo podemos 
mencionar a tributação monofásica, a cobrança do tributo em momento 
anterior ao fato gerador, o estabelecimento de alíquotas fixas ou ad rem e 
pautas de valores mínimos (fixação da base de cálculo tendo como referência 
o preço normal encontrado no mercado). Critérios formais são aqueles que, 
sem interferir no regime normal de recolhimento do tributo, criam deveres 
instrumentais adicionais para acompanhamento específico de determinados 
contribuintes. Dentre estes podem ser referidos: regime especial de 
fiscalização consistente em acompanhamento permanente de atividades 
comerciais; medidores de peso, volume e vazão; registro especial para 
fabricantes de cigarros; condicionamento de créditos tributários à 
comprovação de pagamento na etapa anterior; regime especial de 
recolhimento (redução de período de apuração e prazo de pagamento de 
tributos). 

 

O art. 146-A da CF/88, ainda, não foi regulado por Lei Complementar. Há proposição 

legislativa com esse objetivo, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 161/2013, de autoria do ex-

Senador Delcídio Amaral, que, no entanto, não possui deliberação conclusiva do Congresso 

Nacional. Atualmente, o PLS aguarda deliberação do Senado74. Trataremos, especialmente, do 

PLS nº. 161/2013 na Seção seguinte, tendo em vista que um dos seus objetivos é explicitar a 

atribuição institucional do CADE para analisar distúrbios concorrenciais tributários. 

 

3.2. Limites legais e institucionais do CADE para análise dos efeitos tributários 

anticoncorrenciais 

 

                                                 
73 Idem. 
 
74 Cf. tramitação do PLS no portal do Senado Federal, em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/112549. Acesso em: 04 set. 2017. 
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Os limites legais e institucionais do CADE para analisar os efeitos tributários 

concorrenciais é um tema pouco abordado na doutrina e também não consta de expressa 

disposição legal, possibilitando aos intérpretes construir dois possíveis entendimentos, seja 

aquele restritivo de que o CADE não pode exercer sua jurisdição sobre matéria que seria afeita 

ao campo do direito tributário, seja aquele ampliativo de que o CADE pode sim exercer 

jurisdição caso os efeitos da aplicação das normas tributárias reverberem em incidência das 

normas contidas na Lei antitruste brasileira.  

 

Os estudos que cuidam da conexão entre o direito tributário e concorrencial têm como 

abordagem predominante definir o conteúdo do princípio da livre concorrência e do princípio 

da neutralidade tributária, bem assim o seu impacto na relação jurídico-tributária – conforme 

será abordado a seguir com maior exaustão na Seção 4 deste trabalho, que trata dos princípios 

e teorias informadoras da relação entre os campos do conhecimento.  

 

Esta subseção do trabalho, por sua vez, tem como objetivo descrever o papel 

institucional do CADE, a fim de delimitar os seus limites legais e institucionais, 

especificamente sobre a análise de condutas anticompetitivas geradas a partir dos efeitos da 

aplicação das normas tributárias. Compreender as fronteiras de sua competência nesse âmbito 

específico é importante, por exemplo, para que os jurisdicionados saibam se podem ou não 

acionar o CADE em situações capazes de configurar uma infração à ordem econômica. 

 

 Os poucos trabalhos doutrinários que tratam diretamente sobre o tema têm como escopo 

investigar os efeitos concorrenciais de decisões judiciais, assim como questionam a 

possibilidade de o CADE exercer sua jurisdição em razão dos efeitos das liminares, sentenças 

e coisa julgada. Todavia, também não há consenso sobre essa questão. Por sua vez, é possível 

identificar duas linhas de entendimento.  

 

O primeiro posicionamento defende a não incidência da norma brasileira antitruste, sob 

a fundamentação de que o desequilíbrio concorrencial tributário tem como origem um ato do 
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Poder Público. Por todos, Fernando Facury Scaff75 sublinha que a aplicabilidade da norma 

antitruste decorre de atos das empresas visando prejudicar a concorrência. Segundo o citado 

autor, a Lei antitruste76 somente alcança situações decorrentes de atos realizados por agentes 

privados, isto é, não envolve possíveis condutas anticompetitivas propiciadas pelos agentes 

públicos. Nesse sentido, por exemplo, a coisa julgada tributária conferida em favor de um 

determinado player de um mercado relevante não teria o condão de repercutir no campo 

concorrencial77. 

 

De outro lado, Celso Fernandes Campilongo78 é explícito ao afirmar que a lei antitruste 

aplica-se também às situações que decorram de atos estatais, como nos casos derivados de 

condutas anticompetitivas baseadas em decisões judiciais proferidas em processos tributários. 

Teoricamente, o Estado seria o agente causador de um desequilíbrio concorrencial, mas os seus 

efeitos poderão sim ser examinados à luz da Lei antitruste. No mesmo sentido, mas com 

argumentos diferentes, ao estudar o impacto dos incentivos fiscais e os financiamentos com 

juros subsidiados sobre os agentes de mercado, Roberto Cordoniz Leite Pereira79, defende ser 

o CADE provido de jurisdição para assumir maior protagonismo em temas concorrenciais 

originados das relações tributárias, sob o fundamento de que a existência de uma instituição 

                                                 
75 SCAFF, Fernando Facury. Efeitos da coisa julgada em matéria tributária e livre concorrência. Revista de Direito 
Público da Economia (RDPE), Belo Horizonte, ano 4, n. 13, p. 141-164, jan/mar. 2006. 
 
76 A referência é da Lei antitruste revogada, mas o caput do art. 20 foi integralmente reproduzido na Lei 
12.529/2011. 
 
77   “Sabe-se que o art. 20 da Lei nº 8.884/94 prevê a ocorrência de infração à ordem econômica independentemente 
de culpa. Contudo, não se admite que este preceito alcance a situação concreta em apreço, pois a referida Lei 
regula situações decorrentes de atos realizados por agentes privados, e, na hipótese sob estudo, trata-se de um ato 
(ou um conjunto deles) realizado pelo Poder Judiciário que traz prejuízos à concorrência.” In SCAFF, Fernando 
Facury. Efeitos da coisa julgada em matéria tributária e livre concorrência. Revista de Direito Público da 
Economia (RDPE), Belo Horizonte, ano 4, n. 13, p. 141-164, jan/mar. 2006. 
 
78 “Não estão em jogo constitucionalidade de leis, juridicidade de atos fiscais da administração ou pertinência de 
decisões judiciais estranhas ao antitruste. Caso essas medidas (1) limitem, falseiem ou prejudiquem a livre 
concorrência ou a livre iniciativa; (2) resultem em dominação de mercado relevante; (3) gerem aumento arbitrário 
de lucros; ou (4) viabilizem exercício abusivo de posição dominante, seus efeitos potenciais serão examinados à 
luz da Lei n° 8.884, de 1994. Tanto o Cade como o Poder Judiciário analisarão reflexos concorrenciais das condutas 
- pouco importando se lastreadas ou não por outras normas jurídicas. As violações ao direito da concorrência 
implicarão em sanções fundadas nos artigos 170 e 173, parágrafo 4º da Constituição Federal e na legislação 
antitruste. Insista-se: para a análise antitruste, legislação tributária ou liminares judiciais não são obstáculos para 
condenações.” CAMPILONGO, Celso Fernandes. Tributos, liminares e concorrência. Valor Econômico, 23 fev. 
2006, Caderno Legislação & Tributos, p. E2. 
    
79 PEREIRA, Roberto Cordoniz Leite. O tratamento jurídico do controle das ajudas de Estado e as suas 
repercussões concorrenciais. Revista do IBRAC / RT, Volume 18, São Paulo, 2010, p. 218. 
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com essa função é essencial para reduzir as incertezas de mercado e proporcionar um ambiente 

facilitador e indutor do fluxo das transações econômicas.  

 

Será analisado mais detidamente na Seção 5 as decisões proferidas pelo CADE em 

relação aos limites de sua jurisdição, no que toca aos distúrbios concorrenciais tributários, 

compreendendo diversas situações que envolvem sonegação tributária, regimes de isenções, 

imunidades tributárias, dentre outras situações tributárias. Porém, neste momento do trabalho, 

é importante destacar que o CADE, em seu portal da internet, responde não ter competência 

para analisar desequilíbrios concorrenciais nos casos específicos de sonegação fiscal. Eis a 

transcrição da passagem pertinente: 

 

O Cade tem competência para atuar em casos de descumprimento de 
mandamentos legais? 

A sonegação fiscal, a inobservância de obrigações trabalhistas ou 
previdenciárias, o desrespeito à propriedade intelectual (pirataria), o 
desrespeito às regras que disciplinam o exercício de atividade econômica ou 
profissional (ausência de registro em órgão fiscalizador ou em órgão de classe) 
podem resultar em uma redução artificial dos custos de uma empresa, ou em 
uma “vantagem competitiva” ilicitamente obtida, que viabiliza o 
desenvolvimento desse agente econômico em prejuízo dos concorrentes. Tais 
situações caracterizam-se por uma irregularidade jurídica delimitada no 
tempo, de modo que espelham casuísticas excepcionais que destoam da 
legalidade. Sendo assim, a partir do momento que a normalidade jurídica é 
restabelecida, reconstituem-se também as condições concorrenciais habituais. 

A lei de proteção e defesa da concorrência visa a prevenir e reprimir infrações 
contra a ordem econômica, pautando-se nos ditames constitucionais da 
liberdade de iniciativa, da livre concorrência, da função social da propriedade, 
da defesa dos consumidores e da repressão ao abuso do poder econômico. É 
norma de caráter ordinário que visa concretizar valores e princípios 
consagrados pelo constituinte como pilares sustentadores da ordem 
econômica. No entanto, não se pode prestar a corrigir distorções isoladas 
decorrentes de atos constituídos à beira da legalidade que, acaso legítimos, 
preservariam o ambiente concorrencial, e cuja licitude deva ser apurada em 

esfera distinta da dos órgãos antitruste.80 

 

                                                 
80 Disponível em: http://www.cade.gov.br/servicos/perguntas-frequentes/perguntas-sobre-infracoes-a-ordem-
economica Acesso em 01 ago. 2017. 
 



49 
 

A fundamentação utilizada pelo CADE, em seu portal da internet, para não exercer a 

sua jurisdição antitruste nos casos de sonegação fiscal é de que a partir do momento em que a 

“normalidade jurídica é restabelecida”, reconstituem-se também as condições concorrenciais 

habituais. Não está claro se a normalidade jurídica seria reestabelecida pela simples cobrança e 

aplicação da multa tributária ou se pela efetiva arrecadação e adimplemento do tributo. 

Conforme já adiantado, a pesquisa empírica nos ajudará a elucidar e aprofundar o 

posicionamento anunciado pelo CADE, na Seção 5 deste trabalho. 

 

Vinicius Marques de Carvalho81, ex-presidente do CADE entre 2012 e 2016, confirma 

que a postura do tribunal antitruste tem sido de arquivar e não analisar o impacto de condutas 

não imediatamente concorrenciais, como por exemplo, os casos de sonegação fiscal. Por outro 

lado, ele destaca a relevância do debate e também a necessidade de investigação dos limites da 

análise concorrencial, sublinhando que algumas práticas tributárias geradoras de “efeitos 

anticompetitivos significativos” pudessem ser analisados pelo CADE, sem o seu arquivamento 

a priori. 

 

É importante ressaltar que não há no sistema jurídico brasileiro um outro órgão com 

atribuição legal para apurar e aplicar sanções contra as condutas anticompetivivas, além do 

CADE, quando elas advenham dos efeitos das normas tributárias. O debate ora suscitado, 

portanto, é distinto da discussão que envolve sobreposição de atribuições entre o CADE e o 

BACEN, por exemplo, que diz respeito sobre a especialidade ou não da legislação do mercado 

financeiro em detrimento da legislação antitruste, quando aquela elege o BACEN como órgão 

regulador e fiscalizador. A abrangência de atribuições prevista na legislação especial em favor 

do BACEN afastaria o exercício da jurisdição antitruste do CADE sobre os agentes do mercado 

financeiro82.  

 

                                                 
81 CARVALHO, Vinícius Marques de. Limites da análise concorrencial? Jota, 30 Jun. 2017. Disponível em: 
https://jota.info/colunas/coluna-do-vinicius/limites-da-analise-concorrencial-30062017. Acesso em: 06 ago. 2017. 
 
82 Cf. GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula A. CADE v. BACEN: Conflitos de Competência entre 
Autarquias e a Função da Advocacia-Geral da União. In ROCHA, João Carlos de Carvalho Rocha... [et al]. 
Lei Antitruste – 10 anos de combate ao abuso de poder econômico. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. -85-118. 
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Por sua vez, na intersecção entre o direito tributário e o direito concorrencial, não há 

tribunais ou órgãos com atribuições sobrepostas capazes de afastar a jurisdição do CADE. No 

caso dos tribunais administrativos especializados em direito tributário, estes têm suas 

atribuições restritas a temas que envolvem a relação jurídica tributária. Ou seja, discute-se 

exclusivamente a conduta do contribuinte e a correlata disciplina jurídica do tributo em questão, 

sem transcender os limites subjetivos da relação jurídica entre o contribuinte e o Poder Público.  

 

A atribuição do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), por exemplo, 

está restrita a julgamentos de recursos sobre a legislação tributária federal (art. 25, II, Decreto 

70.235/72), em segunda instância administrativa. Trata-se de um órgão colegiado judicante, 

integrante da estrutura hierárquica do Ministério da Fazenda, a quem cabe julgar recursos 

voluntários ou recursos especiais, para o fim de determinar se as cobranças tributárias 

constituídas pela União são ou não devidas. Os limites de cognição do CARF estão restritos ao 

campo da legislação tributária federal (cf. art. 1º do Decreto 70.235/72 c/c Portaria MF nº. 343 

de 09 de julho de 2015), e não aferem se a situação tributária pode repercutir no campo 

concorrencial.  

 

No âmbito tributário nacional, há também o Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ). Este órgão, apesar de ser integrante da Administração Tributária com atuação 

nacional e com atribuições mais amplas dentro da estrutura burocrática dos órgãos da 

Administração Pública, também não dispõe de competência para prevenir ou reprimir 

desequilíbrios da concorrência. O CONFAZ é um órgão colegiado, composto pelos Secretários 

de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, presidido pelo Ministro 

da Fazenda.  

 

As principais atribuições do CONFAZ estão relacionadas à prática de atos tendentes a 

alinhar os interesses dos Estados com vistas a um maior equilíbrio nas relações entre eles, 

especialmente em relação à segurança jurídica no âmbito do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS).83 Ao buscar consenso para a aplicação das regras do imposto 

                                                 
83 Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas. Acesso em: 06 
Ago. 2017. 
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e concessão de benefícios fiscais, os Estados mitigam os potenciais efeitos da guerra fiscal, mas 

não se exige que o acordo estabelecido se atente para eventual repercussão concorrencial. Não 

há, por isso, competência para analisar se os efeitos das normas tributárias configuram ou não 

um ilícito concorrencial, a teor do art. 33 do Decreto Federal nº. 7.482/2011, ato regulamentador 

do CONFAZ84.  

 

A recente Lei Complementar nº. 160, de 07 de agosto de 2017, ampliou as atribuições 

do CONFAZ permitindo de forma excepcional e em prazo determinado que este órgão promova 

a: (i) remissão dos créditos tributários não pagos decorrentes de isenções, benefícios e 

incentivos  fiscais-financeiros concedidos pelos Estados e Distrito Federal em desacordo com 

o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal85; (ii) 

autorização para reinstituir as isenções, benefícios e incentivos  fiscais-financeiros e delimitar 

novos prazos de vigência escalonados por setor da economia, com prazo máximo de vigência; 

(iii) afastar a possibilidade de o Estado de destino promover a glosa dos créditos fiscais de 

ICMS atribuídos ao recebedor da mercadoria incentivada. 

 

Essa lei de âmbito nacional é fruto de uma demanda do setor empresarial diante da 

insegurança jurídica que pairava sobre os incentivos, isenções e benefícios fiscais-financeiros 

                                                 
84 O Decreto 7.482/2011 estabelece os seguintes objetivos para o CONFAZ: (i) promover a celebração de 
convênios, para efeito de concessão ou revogação de incentivos e benefícios fiscais do ICMS, nos termos do inciso 
II do art. 155 da Constituição, de acordo com o previsto no § 2°, inciso XII, alínea “g”, do mesmo artigo e na Lei 
Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975; (ii) promover a celebração de atos visando o exercício das 
prerrogativas previstas nos arts. 102 (extraterritorialidade da cobrança do ICMS) e 199 (intercâmbio de 
informações entre as Administrações Tributárias) da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), como também sobre outras matérias de interesse dos Estados e do Distrito Federal; (iii) sugerir medidas 
com vistas à simplificação e à harmonização de exigências legais; (iv) promover a gestão do Sistema Nacional 
Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF, para coleta, elaboração e distribuição de dados básicos 
essenciais à formação de políticas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das administrações 
tributárias; (v) promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento da Administração Tributária e do Sistema 
Tributário Nacional como mecanismo de desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de inter-relação da 
tributação federal e estadual; e (vi) colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da Política de Dívida 
Pública Interna e Externa dos Estados e do Distrito Federal, para cumprimento da legislação pertinente, e na 
orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando sua maior eficiência como suporte básico 
dos Governos estaduais. 
 
85 Esse dispositivo constitucional outorgou ao legislador complementar a atribuição para regular como os Estados 
e o Distrito Federal poderiam disciplinar a concessão de isenções, benefícios, incentivos fiscais-financeiros no 
âmbito do ICMS. Nesse sentido, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a Lei Complementar 24, de 
07 de janeiro de 1975, que exige a solenidade de previa e unânime autorização dos integrantes do CONFAZ para 
que uma Lei Estadual conceda qualquer tipo de isenções, benefícios, incentivos fiscais-financeiros no âmbito do 
ICMS. 
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concedidos pelos Estados e Distrito Federal à revelia de uma previa deliberação do CONFAZ. 

A matéria aprovada no Congresso Nacional tratou o problema da insegurança jurídica que 

pairava sobre os incentivos fiscais ameaçados de declaração de inconstitucionalidade pelo 

Supremo Tribunal Federal em razão de terem sido expedidos sem a previa deliberação do 

CONFAZ, mas não endereçou aspectos concorrenciais que ainda afligem sociedades 

empresárias em razão de desequilíbrios de competitividade promovidos por incentivos 

tributários dentro de um mesmo mercado relevante. 

 

Diante de aparente lacuna legal e institucional de um órgão que exerça com plenitude a 

jurisdição antitruste em decorrência dos efeitos das normas tributárias, o Projeto de Lei do 

Senado (PLS) nº. 161/201386, que visa regular o art. 146-A da CF/88, pretendeu tornar explícito 

que os desequilíbrios concorrenciais tributários estarão sujeitos ao controle do SBDC. Eis o 

dispositivo proposto no Projeto de Lei: 

 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 

(...) 

II – desequilíbrio concorrencial tributário: anomalia no funcionamento de 
mercado capaz de afetar os mecanismos de formação de preços, a livre 
concorrência e a liberdade de iniciativa, em decorrência de atos sob qualquer 
forma manifestados por agente econômico, que possibilitem o não 
recolhimento de tributo suportado pelos demais contribuintes. 

(...) 

Art. 7º Os órgãos integrantes do sistema brasileiro de defesa da concorrência 
que identificarem situações que possam configurar, nos termos desta Lei 
Complementar, desequilíbrios concorrenciais tributários, enviarão 
representação ao órgão da administração tributária do ente federativo 
competente, para adoção das providências cabíveis. 

Parágrafo único. Sem prejuízo da adoção dos critérios especiais de tributação 
previstos nesta Lei Complementar, os atos que se enquadrem no art. 2º, II, 
poderão ser examinados pelos órgãos referidos no caput para efeitos de 
repressão ao abuso de poder econômico. 

                                                 
86 O escopo do Projeto de Lei não se esgota em disciplinar esse tema. Ele é mais amplo e visa regulamentar o art. 
146-A da Constituição Federal, estabelecendo os critérios especiais de tributação com vistas a prevenir 
desequilíbrios concorrenciais. 
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Nos termos da justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Lei, o ex-Senador 

Delcídio do Amaral (PT/MS), as resistências do CADE relacionadas ao não exercício de sua 

jurisdição em casos que envolvem desequilíbrios concorrenciais proporcionados pelas normas 

tributárias, fundamentou a sua proposta de tornar clara essa atribuição do tribunal antitruste.87 

 

O Projeto de Lei destaca, outrossim, que é atribuição institucional do CADE analisar 

desequilíbrios concorrenciais tributários, com aptidão para configurar infração à ordem 

econômica. O Projeto de Lei, pois, visa eliminar a dúvida interpretativa acerca dos limites de 

jurisdição do CADE à luz da legislação vigente para analisar as condutas anticoncorrenciais 

derivadas dos efeitos das normas tributárias. 

 

Em que pese o PLS nº 161/2013 tentar estabelecer a competência do CADE para 

examinar desequilíbrios concorrenciais advindos do campo tributário, há entendimentos 

doutrinários de que o CADE já possui essa competência. Vinicius Marques de Carvalho88 

destaca que existem relevantes precedentes do CADE reconhecendo o ilícito concorrencial a 

partir da verificação previa de ilícitos em outras searas do direito, como condutas envolvendo 

                                                 
87 Cf. p.6-7 da Exposição de Motivos do PLS 161/2013: “Além disso, o parágrafo único deixa claro que os 
desequilíbrios concorrenciais tributários estão sujeitos ao controle do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência (SBDC), podendo ensejar a aplicação das penalidades previstas para a repressão ao abuso de poder 
econômico. 
Com efeito, a identificação de desequilíbrios concorrenciais e a investigação de seus motivos são tarefas 
legalmente atribuídas aos órgãos do SBDC. Por essa razão, eles devem examinar os efeitos concorrenciais das 
práticas tributárias para fins de prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, sem prejuízo da 
aplicação do instrumental tributário, cuja competência é das autoridades fiscais. 
Contudo, há decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que afirmam que a 
análise de questões tributárias que prejudiquem a concorrência é tema de competência exclusiva das 
administrações tributárias. Assim, justifica-se a inclusão de dispositivo no projeto, a fim de deixar consignado que 
os desequilíbrios concorrenciais tributários devem ser igualmente avaliados e combatidos pelos órgãos do SBDC, 
no âmbito de suas competências, não sendo objeto apenas do instrumental tributário. 
Dessa maneira, além da possibilidade de resolver os desequilíbrios decorrentes de práticas tributárias mediante 
instrumentos criados pela legislação tributária (o que depende de vontade política do Legislativo), poderão as 
empresas afetadas recorrer aos órgãos de defesa da concorrência para que sejam adotadas as providências de sua 
alçada no sentido de cessar os procedimentos causadores dos desvios de mercado.” Disponível em: 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/112549. Acesso em: 02 set. 2017. 
 
88 CARVALHO, Vinícius Marques de. Limites da análise concorrencial? Jota, 30 Jun. 2017. Disponível em: 
https://jota.info/colunas/coluna-do-vinicius/limites-da-analise-concorrencial-30062017. Acesso em: 06 ago. 2017.  
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abusos de direito de petição e do direito de propriedade industrial. E conclui exemplificando 

com experiências internacionais: 

 

Algumas práticas tributárias, como sonegação fiscal, por exemplo, parecem 
ter um efeito competitivo que não poderia ser completamente desprezado pelo 
órgão antitruste. 

Internacionalmente, o tema das práticas tributárias e concorrência tem ganho 
destaque, embora as decisões mais recentes advindas da União Europeia 
estejam relacionadas às regras europeias de auxílios estatais (state aid) e seu 
impacto na concorrência e, portanto, não sejam aplicáveis diretamente ao 
contexto brasileiro. Nesse sentido, cabe lembrar que a Comissão Europeia 
entendeu que o governo irlandês beneficiou ilegalmente a Apple via 
regulações tributárias (“tax rulings”) que só seriam aplicadas a essa empresa 
e a nenhuma outra, entre aquelas submetidas a regime jurídico idêntico e que 
forneciam os mesmos produtos. A Comissão chegou a entendimento 
semelhante na análise dos casos da Fiat em Luxemburgo e do Starbucks na 
Holanda. 

 

Não obstante a resistência do CADE em exercer a sua jurisdição, a Lei antitruste vigente 

não parece ter veiculado qualquer tipo de limitação institucional para julgar atos 

anticompetitivos decorrentes dos efeitos das normas tributárias. A Lei reza que o ato, sob 

qualquer forma manifestado, desde que tenham por objeto ou possam produzir os efeitos 

previstos no art. 36 da Lei nº 12.529/2011, constitui infração à ordem econômica e deve ser 

analisado pelo CADE. Não houve adjetivação ou qualificação da natureza do ato suscetível de 

censura pelo CADE. Nestes termos, o ato analisável pelo CADE pode derivar de uma conduta 

praticada pelo próprio contribuinte ou pode decorrer dos efeitos da norma tributária introduzida 

pelo Poder Público. O papel do direito antitruste consiste em prevenir e reprimir os efeitos 

anticoncorrenciais do ato, independentemente de sua natureza ou origem. Se configurada 

infração à ordem econômica, não poderá o ilícito concorrencial tributário ser analisado por outra 

instituição da Administração Pública, além do próprio CADE, que já dispõe de experiência 

institucional necessária para exercer a sua jurisdição.89  

                                                 
89 Neste mesmo sentido, são as lições de Rodrigo Maito da Silveira: “Cabe registrar que a análise quanto à 
aplicação de defesa da concorrência tem por foco os efeitos anticoncorrenciais decorrentes de causas tributárias, e 
não as causas em si mesmas, até porque os órgãos de defesa da concorrência não têm competência para afastá-las, 
mas tão somente detém poder de controlar ou mitigar os seus efeitos que sejam lesivos ao funcionamento do 
mercado (ou seja, à livre concorrência). (SILVEIRA, Rodrigo Maito Da. Direito da Concorrência e sua relação 
com a tributação. Revista do IBRAC / RT, Volume 18, São Paulo, 2010, p. 258). 
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Em conclusão, embora não existam parâmetros normativos explícitos sobre a atribuição 

institucional do CADE para avaliar casos de desequilíbrios concorrenciais tributários, a 

interpretação que parece mais próxima do objetivo constitucional de evitar o abuso do poder 

econômico é a defensora da competência do CADE, inclusive dada a lacuna legal de outro 

órgão que possa exercer tal atribuição no Brasil.   

 

3.3. O CADE como materializador do Direito Constitucional em ambiente de livre 

iniciativa e concorrência 

  

A feição moderna do Estado deve prover à sociedade mecanismos eficazes de tutela da 

concorrência, na medida em que ações individuais deixaram de afetar apenas esferas jurídicas 

individuais para impactar toda a coletividade. Vivemos em uma sociedade de massas, onde o 

ato de um único homem pode beneficiar ou prejudicar grande número de pessoas90. 

Consequentemente, a sociedade de massas também gera reflexos na configuração do Estado e 

dos seus institutos jurídicos disciplinadores de condutas da sociedade. 

 

Nesse sentido, os distúrbios concorrenciais tributários não podem ficar sem uma tutela 

repressiva do Poder Público. Conforme visto acima, os mecanismos tributários de tutela da 

concorrência são insuficientes e visam especialmente agir sob uma perspectiva eminentemente 

preventiva, sem eficácia em caso de necessidade de uma resposta repressiva e reparatória do 

                                                 
90 Esse fenômeno é bem descrito por Mauro Cappelletti: “cada vez mais frequentemente, por causa dos fenômenos 
de massificação, as ações e relações humanas assumem caráter coletivo, mais do que individual, elas se referem 
preferentemente a grupos, categorias e classes de pessoas, do que apenas a um ou pouco indivíduos. (...) E na 
verdade, cada vez mais frequentemente, a complexidade das sociedades modernas gera situações nas quais um  
único ato do homem pode beneficiar ou prejudicar grande número de pessoas, com a consequência, entre outras, 
de que o esquema tradicional do processo judiciário como lide entre duas partes (“Zweiparteienprozess”) e coisa 
das partes (“Sache der Parteien”) resulta completamente inadequado. A informação falsa divulgada por grande 
sociedade comercial pode, por exemplo, prejudicar amplo número de adquirentes de suas ações; a violação da 
norma antitrust pode causar dano a todos os concorrentes atuais ou potenciais; a inobservância do contrato coletivo 
do trabalho, por parte de empresário, pode causar dano a todos os seus empregados (...) as emissões de dejetos 
num lago (...) pode impedir a todos o gozo de suas águas; a embalagem defeituosa ou insalubre de certos produtos 
alimentares pode causar dano a todos os consumidores desses produtos. Em suma, a possibilidade de tais “danos 
de massa” representa fator característico de nossa época. Cf. CAPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores. Sergio 
Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1993/Reimpressão, 1999, p. 57. 
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Estado. Isso porque as fronteiras de atribuição e cognição dos tribunais administrativos 

tributários estão limitadas subjetivamente à relação individual contribuinte e Poder Público.  

 

Portanto, o direito precisa se concretizar provendo instrumentos necessários à sua 

efetividade. De igual forma, a economia não prospera se não estiver assentada em bases 

institucionais sólidas e que previnam com eficácia ou mesmo eliminem falhas de mercado 

relacionadas às disfunções concorrenciais. No contexto da nossa pesquisa, pois, é possível 

afirmar que o CADE é a instituição que promove a diminuição ou mesmo a eliminação das 

falhas do mercado brasileiro relacionadas aos distúrbios concorrenciais tributários, a partir da 

aplicação da legislação antitruste. 

 

O CADE foi alçado pela legislação brasileira como o organismo com a atribuição para 

conferir segurança jurídica às relações do mercado, diminuindo os custos de transação 

associados à incerteza de práticas tendentes a ameaçar ou mesmo violar os direitos 

constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, dentre outros fundamentos, princípios 

e objetivos constitucionalmente protegidos. Por isso, com arrimo em Robert Alexy91, a 

coletividade – titular dos bens jurídicos protegidos pela lei antitruste – tem o direito à ação 

positiva do Estado que, a respeito do objeto desta pesquisa, consiste no poder-dever de o CADE 

exercer a sua jurisdição sobre os distúrbios concorrenciais tributários que violem a ordem 

econômica.  

 

Não basta encartar direitos no texto constitucional. É preciso assegurar e 

instrumentalizar mecanismos de proteção desses direitos. Essa é a feição moderna de Estado de 

Direito, também qualificado como Estado Democrático de Direito, caracterizado por assegurar 

aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos direitos civis e políticos, mas também 

                                                 
91 Robert Alexy propõe uma classificação tripartite aos direitos fundamentais, sob uma perspectiva analítica da 
composição das normas veiculadoras dos direitos fundamentais. São elas: a) direito a algo; b) liberdades; e c) 
competências. O direito a algo é endereçado em face do Estado. Ele pode ser uma ação negativa do Estado, isto é, 
visa evitar que o Estado impeça, limite ou elimine determinado direito do titular do direito fundamental. Por outro 
lado, o direito a algo pode se materializar em uma prestação devida pelo Estado em face do cidadão titular do 
direito. Neste último caso, são também chamados de direitos a ações positivas, dividindo-se em ações positivas 
fáticas e ações normativas. Para maior aprofundamento deste arsenal teórico, cf. ALEXY, Robert. Teoria dos 
Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 201-203 e BRITO, 
Edvaldo. Direito Tributário e constituição: estudos e pareceres. São Paulo: Atlas, 2016, p.07-08. 
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dos direitos econômicos, sociais e culturais, sem os quais de nada valeria a solene proclamação 

daqueles direitos92.   

 

Sob a perspectiva da ciência econômica, o fortalecimento das instituições é também um 

importante catalisador do desenvolvimento da economia e das sociedades. Douglass C. North93 

defende que a existência de instituições eficientes é o conceito-chave para o entendimento da 

prosperidade de uma economia. No “jogo” do mercado concorrencial, os enunciados da CF/88, 

a legislação tributária e antitruste são as regras disciplinadoras das condutas que devem ser 

exercitadas pelos agentes públicos e privados. Por sua vez, o CADE e os agentes do mercado 

são os times que compõem o jogo. North94 utiliza a metáfora de uma partida composta por 

regras e times para ilustrar o funcionamento das instituições na sociedade. A interação entre as 

regras do jogo e os times forjam a matriz institucional de um determinado país. 

 

Os estudos empíricos de North demonstraram que por trás de sociedades desenvolvidas 

estão arranjos institucionais bem-sucedidos, cujos exemplos clássicos são a Holanda, Inglaterra 

vis-à-vis o desenvolvimento da França e da Espanha, entre os séculos XVI e XVII95. Na 

Holanda e Inglaterra, o desenho institucional propiciou o mais rápido e próspero 

desenvolvimento do comercio e da indústria. Na Espanha e França, por sua vez, as leis e 

organizações institucionais protegeram o monopólio, desestimulando o surgimento de 

atividades econômicas e a prosperidade do mercado no mencionado período estudado. 

 

Em conclusão, North defende que arranjos institucionais são capazes de estimular ou 

inibir o mercado. Instituições eficientes proporcionam retornos sociais superiores aos custos 

sociais. Instituições ineficientes, por outro lado, tendem à estagnação. No caso brasileiro, sem 

a existência de um tribunal administrativo como o CADE para exercer jurisdição nos casos 

                                                 
92 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 139. 
 
93 GALA, Paulo. A teoria institucional de Douglass North. In Revista de Economia Política, São Paulo, 2003, v. 
23, nº. 2(90), abril-jun/2003 p. 89-105. 
 
94 NORTH, Douglass. Desempenho econômico através do tempo. In Revista do Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, 2010, v. 225, p. 13-30. 
 
95 Idem, p. 26. 
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eleitos para pesquisa, é provável que perpetue um ambiente de incerteza jurídica e incentivador 

da continuidade de práticas nocivas tributárias sobre o mercado. Certamente, essa não foi a 

intenção do constituinte brasileiro ao alçar o mercado interno como integrante do patrimônio 

nacional e um importante veículo para o desenvolvimento nacional e o bem-estar da 

coletividade, dentre outros objetivos fundamentais eleitos pela CF/8896. 

 

A matriz institucional do Brasil para regular o direito antitruste é o SBDC, cujo maior 

protagonista é o CADE, tribunal administrativo antitruste. Como não há outro órgão, além do 

CADE na hierarquia da Administração Pública com essa atribuição, é possível afirmar que o 

CADE foi alçado pelo nosso ordenamento jurídico como o organismo institucional 

materializador dos direitos constitucionais que conformam e orientam o bom funcionamento do 

mercado, em prol da coletividade, titular dos bens jurídicos protegidos pela lei antitruste 

brasileira, com aptidão para analisar os efeitos anticoncorrenciais da aplicação das normas 

tributárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 A CF/88 endereçou norma protetiva do regular funcionamento do mercado ao estabelecer no art. 219 que “O 
mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural 
e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”. 
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4. PRINCÍPIOS E TEORIAS INFORMADORAS DA RELAÇÃO ENTRE O DIREITO 
TRIBUTÁRIO E O DIREITO CONCORRENCIAL 

 

Os princípios e teorias tratados nesta Seção contribuirão para análise e melhor 

compreensão da intersecção entre o direito concorrencial e o direito tributário, assim como 

sobre a viabilidade do órgão antitruste examinar casos de desequilíbrios concorrenciais 

tributários, segundo o referencial teórico. Eis o referencial teórico eleito: (i) o Princípio da 

Neutralidade Tributária; (ii) a State Action Doctrine e a Pervarsive Doctrine; e (iii) os State Aid 

Rules da União Europeia. 

 

O primeiro tópico desta Seção será dedicado ao princípio da neutralidade tributária. É 

um princípio norteador do nosso sistema jurídico e cuja manifestação se identifica de forma 

mais explícita nos tributos com feição fiscal, ou seja, aqueles tributos dedicados à precípua 

função de arrecadar recursos financeiros para o funcionamento do Estado. 

 

No segundo tópico desta Seção, a abordagem será a relação entre o direito tributário e o 

direito concorrencial nos tributos com feição extrafiscal. Nestes casos, reside considerável 

dificuldade, dado que a competência tributária se manifesta de forma concomitante à 

competência do Estado para intervir sobre o direito econômico. São duas esferas de poder 

sujeitas a regimes jurídicos próprios. Compreender como ocorre o diálogo entre essas esferas é 

essencial para propor solução adequada ao problema de pesquisa. Por conseguinte, as teorias 

State Action Doctrine e Pervarsive Doctrine podem auxiliar na condução do diálogo entre as 

duas esferas de poder.  

 

Por fim, o terceiro e último tópico desta Seção dedica-se ao funcionamento dos regimes 

jurídicos dos auxílios estatais na Europa, sob a perspectiva do direito concorrencial 

comunitário. A experiência europeia será útil, tendo em vista que os incentivos fiscais são 

caracterizados como uma espécie de auxílio estatal e têm direto impacto na concorrência97. Os 

precedentes da Comissão Europeia, órgão com atribuição institucional para velar pela 

                                                 
97 No Brasil, o valor das renúncias tributárias é bastante representativo, tendo alcançado R$ 104 bilhões em 2014, 
ano imediatamente anterior ao ajuste fiscal de 2015, quando iniciou-se a progressiva redução da política de 
incentivos fiscais, a partir do segundo mandato do Governo Dilma Rousseff 
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concorrência no trafego comercial da União Europeia, poderão traçar diretrizes para o 

encaminhamento do tema no Brasil. 

 

4.1. A Neutralidade Tributária e seus efeitos concorrenciais 

 

A neutralidade tributária perseguida pelo nosso ordenamento jurídico não significa 

ausência de impacto na economia, conforme será visto a seguir. Seria utópico admitir que uma 

medida tributária não causasse interferência sobre o sistema de preços e sobre a economia como 

um todo. Todavia, a norma tributária não pode prestigiar um ator econômico em detrimento de 

seu concorrente, quando estes estiverem em condições similares.  

 

Sob a perspectiva econômica, Joseph Stiglitz98 descreve que um bom sistema tributário 

não pode distorcer as relações de mercado; ele deve ser neutro e sempre que possível ser usado 

para promover a eficiência econômica. A eficiência, que é atingida via a neutralidade dos 

tributos, é uma das cinco características que deve caracterizar os sistemas tributários modernos 

segundo o premiado Nobel da Economia.99 

 

O princípio jurídico da neutralidade tributária tem íntima conexão com o princípio da 

livre concorrência e consiste no dever de o ente tributante não provocar desequilíbrios 

concorrenciais em razão da imposição tributária, seja quando promove a instituição do tributo, 

seja quando regulamenta e cria as obrigações acessórias. 100 

 

                                                 
98 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3ª edição. Nova Iorque: Ed Parsons, 2000.  
  
99 As cinco características de um bom sistema tributário segundo Joseph Stiglitz são: (i) Eficiência (ii) Isonomia; 
(iii) Simplicidade Administrativa; (iv) Flexibilidade; (v) Transparência. 
 
100 A neutralidade tributária pode ser exprimida a partir da seguinte lição de Luís Eduardo Schoueri: “A 
neutralidade não significa a não interferência do tributo sobre a economia, mas, em acepção mais restrita, 
neutralidade de tributação em relação à livre concorrência, visando a garantir um ambiente de igualdade de 
condições competitivas, reflexo da neutralidade concorrencial do Estado.” Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. In 
ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões atuais do direito tributário. 11º volume. São Paulo: 
Dialética, 2007, p. 254. 
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José Luis Ribeiro Brazuna101 define a neutralidade tributária como o “princípio 

limitador ao poder de tributar, do qual decorre ser inadmissível que a ação arrecadadora de 

tributos por parte do Estado provoque, ela própria, desequilíbrio na concorrência”. 

 

Não há como cogitar um ambiente de livre concorrência, caso a tributação cause 

injustificadamente distorções sobre determinado player do mercado em detrimento dos demais 

concorrentes do mesmo mercado relevante. Ricardo Seibel Freitas Lima102 descreveu a conexão 

da neutralidade tributária com o princípio da livre concorrência, nos seguintes termos: 

 

O princípio da livre concorrência, artigo 170, inciso IV, da Constituição 
Federal, possui uma dimensão que pode ser traduzida pela necessidade de 
proteção da igualdade de condições competitivas, a qual impõe ao Estado um 
dever geral de atuar imparcialmente em face dos concorrentes, para não 
desequilibrar o jogo do mercado, e, mais especificamente, de agir da mesma 
forma quando do exercício de sua atividade essencial de tributação. 

 

A neutralidade tributária orienta o chamado dever negativo do Estado de não promover 

uma tributação causadora de desequilíbrio concorrencial por ato do Poder Público103. O tributo 

não pode ser elemento fundamental para tomada de decisão entre os agentes concorrentes 

dentro do mesmo mercado relevante; ele deve ser neutro.104 

 

                                                 
101 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Defesa da Concorrência e tributação – à luz do Art. 146-A da Constituição 
– Série Doutrina Tributária Vol. II.São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 241. 
 
102 FREITAS LIMA, Ricardo Seibel. Livre Concorrência e o Dever de Neutralidade Tributária. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2005. 
 
103 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. 3ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 103. 
 
104 “A neutralidade tributária deve ser observada para que o tributo não se torne um elemento fundamental nas 
decisões adotadas pelos agentes econômicos no que tange à alocação de investimentos, ou se traduza em um fator 
de desequilíbrio para o sistema econômico.” FARO, Mauricio Pereira; ROCHA, Sérgio André. Neutralidade 
tributária para consolidar concorrência. Conjur, 21 Ago. 2012. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2012-ago-21/neutralidade-tributaria-fator-fundamental-livre-concorrencia. Acesso em: 
21 jun. 2017. 
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Portanto, parte-se do pressuposto de que o Estado é um agente neutro ao exercer a 

competência tributária, já que as regras criadas não poderiam ser capazes de levar a 

desequilíbrios concorrenciais.  

 

A neutralidade tributária, todavia, não é aplicada de forma indiscriminada em todas as 

hipóteses de manifestações tributárias, sendo possível a eleição de outras pautas normativas. 

Por essa razão, abordaremos, em seguida, como a teoria desenvolve o tema na hipótese do 

exercício da tributação extrafiscal. Nestes casos, o objetivo do ente tributante não é 

primordialmente arrecadar dinheiro. Seu objetivo consiste em intervir sobre a economia, 

materializando a função regulatória titularizada pelo Estado. Ao analisar as diversas nuances 

do tema no campo teórico, podemos compreender quais aspectos podem ter maior aderência à 

legislação antitruste e ao papel institucional do CADE. 

 

4.2.  Há imunidade antitruste na tributação extrafiscal?  

    

As normas tributárias expedidas pelo Estado visam primordialmente regular a conduta 

do contribuinte de pagar o tributo, provendo os recursos financeiros necessários para custear as 

despesas públicas essenciais ao seu funcionamento. A par da finalidade arrecadatória, existe 

também a possibilidade de a norma tributária ter função regulatória e promover, por exemplo, 

intervenção sobre o domínio econômico. Com efeito, interpretar as normas tributárias com o 

viés exclusivamente arrecadatório levará o interprete à incompreensão do grande horizonte do 

fenômeno jurídico que é a relação jurídico-tributária. 

 

Não é mais possível compreender o direito tributário como um conjunto de normas que 

simplesmente vise regular a instituição, a cobrança e a fiscalização do tributo. É necessário um 

olhar alinhado à nova configuração do Estado, ou melhor a uma nova concepção do direito 

tributário105, nos termos da proposta formulada por Tathiane dos Santos Piscitelli106: 

                                                 
105 Para aprofundar a diferença entre conceito e concepção, cf. PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Argumentando 
pelas consequências no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2011, p. 125-126.  
 
106 Idem, p. 129. 
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O direito tributário consiste na prática normativa relativa à criação, cobrança, 
fiscalização e pagamento de tributos que se justifica em face da necessidade 
de os particulares fornecerem meios materiais para o Estado cumprir com suas 
tarefas básicas, como segurança e ordem interna. Contudo, tendo-se em vista 
a premissa de que o direito é parte constitutiva do Estado, é defensável afirmar 
que ele será um instrumento para realização dos fins estatais e isso está 
diretamente conectado com o modelo de Estado constituído. 

 

Quando o tributo passa a ter um objetivo não diretamente relacionado a arrecadação, 

sobressai a sua função extrafiscal. Relembrando, a extrafiscalidade se manifesta quando a 

função primordial não é a arrecadação em si, mas outros objetivos como por exemplo, a 

simplificação da legislação, a redistribuição de riqueza, a indução ou inibição de condutas107. 

Não é tarefa fácil a identificação de uma medida tributária extrafiscal, tendo em vista a 

característica inerente a todo o tributo de induzir comportamentos. A função extrafiscal do 

tributo está intimamente conectada com a ressignificação do papel do Estado na sociedade.108 

 

Nas manifestações extrafiscais do Poder Público, a neutralidade tributária pode ser 

mitigada, deslocando a pauta normativa orientadora da neutralidade para outros critérios 

jurídicos orientadores que autorizem o Estado intervir sobre o domínio econômico. Diego 

Marcel Bonfim pontifica que na feição extrafiscal do direito tributário a livre concorrência não 

será alcançada necessariamente pela via da neutralidade tributária, mas sim, pelos demais 

vetores constitucionais legitimadores da tributação extrafiscal109. 

 

                                                 
107 Ibidem. 
 
108 “Conforme o Estado passa a assumir uma postura intervencionista, as medidas financeiras, como os tributos, 
passam a ser reconhecidas como procedimentos eficazes de intervenção na ordem econômica e social, à margem 
da ideia de mera cobertura de gastos públicos. Isso não significou o abandono da função de arrecadação dos fundos 
necessários para a cobertura das despesas públicas, e sim a soma de outras funções a esta. Esta mudança de postura 
do Estado, para um papel de agente de realizações que se reportam principalmente ao domínio econômico é fator 
primordial para o Estado Social de Direito.“ LEÃO, Martha Toribio. Controle da Extrafiscalidade – Série 
Doutrina Tributária v. XVI. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 40. 
 
109 “Apesar disso, se houver fundamento que justifique o trato diferenciado mediante o emprego de normas 
tributárias extrafiscais, a regra da neutralidade tributária (aplicável nas normas tributárias fiscais) cede espaço ao 
princípio da livre concorrência. Este sim deverá ser sopesado com os demais princípios utilizados para a 
fundamentação da norma extrafiscal.” Cf. BOMFIM, Diego. Extrafiscalidade: Identificação, Fundamentação, 
Limitação e Controle. São Paulo: Noeses, 2015, p. 99. 
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O texto constitucional elege algumas pautas para atuação extrafiscal, como por 

exemplo: (i) tratamento favorecido para as empresas brasileiras de pequeno porte (art. 170, IX); 

(ii) tratamento favorecido para incentivar a ciência, tecnologia e inovação (art. 218); (iii) 

tratamento favorecido para promover o equilíbrio do desenvolvimento econômico entre as 

regiões do País (art. 151, I); (iv) tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental do 

produto e serviço prestado (art. 170, VI). 

 

No Brasil, há diversos exemplos de medidas implantadas destinadas a intervir sobre o 

domínio econômico por meio de instrumentos tributários. Eis alguns exemplos: (i) Programa 

Tributário Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, que 

regula o tratamento favorecido para empresas brasileiras de médio e pequeno porte; (ii) 

Programa de Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituído pela Lei 12.305, de 02/08/2010, 

que elege os incentivos fiscais como instrumento econômico de fomento ao atendimento das 

diretrizes da citada Lei; (iii) Lei nº. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos 

ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, 

elegendo os incentivos fiscais como instrumento de estímulo à inovação nas empresas; (iv) 

CIDE-Combustível, instituída e regulada pela Lei 10.336, de 19 de dezembro de 2001. 

 

Diante dessa característica de algumas normas tributárias, de promover objetivos 

extrafiscais, questiona-se se as condutas empresariais praticadas sob as diretrizes de uma 

política econômica implementada por uma norma tributária extrafiscal deveriam ser imunes às 

disposições antitrustes, mesmo que sejam potencialmente anticompetitivas. Ora, como 

sancionar alguém que praticou um ato sob o palio de uma orientação estatal?  

 

Esse é um tema bem árido no Brasil, mas o Direito Norte-Americano contribuiu ao 

debate com importantes parâmetros para a compreensão do problema através das teorias 

intituladas State Action Doctrine e Pervarsive Doctrine. As formulações foram construídas pelo 

direito jurisprudencial norte-americano. Não tratam especificamente da relação entre o direito 

tributário e o direito antitruste, mas sim, da sobreposição de competência do governo nacional 

dos Estados Unidos da América para velar pelo direito antitruste e da competência dos Estados 
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da Federação para introduzir normas de políticas econômicas, potencialmente conflitantes entre 

si.  

 

Não obstante as teorias disciplinem situações distintas do problema de pesquisa 

estudado, o problema jurídico que emerge das suas formulações é semelhante. Em ambas as 

situações, há conflito de competência regulatória de um ente com a atribuição de outro ente de 

velar pelo direito antitruste. Como compatibilizar as duas atribuições sem uma amesquinhar a 

outra?  

 

O direito norte-americano criou um mecanismo conciliador e que ao mesmo tempo 

alinha os interesses das políticas locais estaduais e da política nacional antitruste, prestigiando 

o Federalismo. Hovenkamp110 destaca que a legislação federal antitruste norte-americana não 

poderia eliminar a possibilidade de regulação dos Estados. Não foi essa a intenção do legislador 

federal. Caio Mario Pereira da Silva Neto e José Inácio Ferraz de Almeida Prado Filho destacam 

que tais construções já vêm sendo aplicadas pelo CADE no Brasil111.  

 

A teoria pode ser explicada de forma simplificada nos seguintes termos. De um lado, há 

o Governo Federal Norte-Americano, titular da jurisdição antitruste, com poderes para aplicar 

as leis federais contra condutas anticompetitivas praticadas pelas empresas. De outro lado, há 

os Estados da Federação com competência para instituir suas políticas públicas sobre a 

economia dentro de sua jurisdição, com potencial impacto sobre a livre competição. Como 

alinhar e coordenar os potenciais interesses contrapostos? O Direito Norte-Americano optou 

por prestigiar o poder dos Estados Federados, caso eles resolvessem introduzir alguma política 

                                                 
110 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy The Law Of Competition and Its Practice. 3rd edition. 
St. Paul: West Publishing Co. P., 1999. 
 
111 Os autores citados destacam que as principais finalidades das teorias State Action Doctrine e Pervarsive 
Doctrine são: “identificar a eventual imunidade de um setor regulado às disposições da lei concorrencial e, na 
ausência de imunidade, determinar qual a autoridade competente para aplicar o direito antitruste a este setor.” Cf. 
PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; PRADO FILHO, José Inacio Ferraz de Almeida. Espaços e interfaces 
entre regulação e defesa da concorrência. São Paulo: Revista Direito GV, Volume 12, n.01, p. 13-48, 2016. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/59453/57845. Acesso em 05 
ago. 2017. 
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econômica que impactasse a concorrência, desde que observados alguns parâmetros, conforme 

veremos a seguir.  

 

A formulação da teoria da State Action Doctrine surgiu a partir do julgamento pela 

Suprema Corte do caso Parker vs. Brown (1943). Tratava-se de um caso em que o Estado da 

Califórnia delegou poderes a Comissões Eleitas de Produtores Rurais para limitar a produção e 

fixação de preços de seus produtos. Um produtor inconformado levou o assunto ao Judiciário, 

sob alegação de a norma configurar uma prática anticompetitiva censurável pela lei antitruste, 

mas a Suprema Corte rejeitou a alegação, considerando que o Estado impôs as restrições à 

concorrência mediante um ato de governo, postura não proibida pelo Sherman Act.112 

 

Em 1980, com o julgamento do caso California Retail Liquor Dealers vs. Midcal 

Aluminum, Inc., os contornos da teoria ficaram mais claros e detalhados, conforme relata Bruno 

Braz de Castro113. Em uma breve síntese, a Suprema Corte Americana definiu que a imunidade 

antitruste será reconhecida em favor de uma conduta potencialmente anticompetitiva quando 

ela (a) estiver autorizada por uma norma jurídica instituída pelo Estado da Federação 

formalmente inserida em um contexto de uma política regulatória claramente articulada e 

expressamente apresentada como tal (substituição da livre concorrência pela regulação) e (b) 

for objeto de supervisão estatal ativa.114 

 

Trata-se de um critério formal e não substancial do mérito. O conteúdo da norma estatal 

que introduziu a política econômica pode até conflitar com as regras antitrustes nacionais, desde 

que o Estado leve seriamente sua própria política reguladora e garanta que as empresas atuem 

em conformidade com o seu escopo.115 Em que consiste essa supervisão estatal ativa? A 

                                                 
112 JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições regulatórias à concorrência. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 38. 
 
113 CASTRO, Bruno Braz. Os limites jurídicos entre a legislação federal de defesa da concorrência e a ordenação 
econômica formulada pelo Estado ou Município: a contribuição da State Action Doctrine. In Revista do IBRAC, 
São Paulo, Ano 2010, n. 17, p. 94-124. 
 
114 Idem, p. 122. 
 
115 HOVENKAMP, Herbert. Federal Antitrust Policy The Law Of Competition and Its Practice. 3rd edition. 
St. Paul: West Publishing Co. P., 1999, p. 742. 
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Suprema Corte Norte-Americana fixou a tese jurídica no caso Patrick v. Burget de que a 

supervisão estatal ativa requer que os agentes estatais tenham poder para revisar as condutas 

anticompetitivas praticadas pelos particulares e também para desaprová-las, caso conflitem com 

a política estatal introduzida.116 

 

Situação semelhante surgiu no embate entre os poderes outorgados às autoridades 

regulatórias federais dos Estados Unidos da América e a sua relação com o órgão nacional 

antitruste. Como compatibilizar as esferas de atribuições destes dois órgãos? Relatando o caso 

U.S. vs. National Association of Securities Dealers (1975), Caio Mario Pereira da Silva Neto e 

José Inácio Ferraz de Almeida Prado Filho117 destacam que a Teoria da Pervasive Power 

Doctrine estabeleceu: 

 

(i) que existe uma imunidade ao direito concorrencial sempre que os poderes 
conferidos ao agente regulador federal forem extensos o suficiente para tornar 
o marco regulatório incompatível com o direito concorrencial; (ii) um 
deslocamento da competência para aplicar o direito antitruste para o 
regulador, quando os poderes conferidos a ele forem profundos o suficiente 
(i.e. apesar de não afastar o direito antitruste, as competências já incluem a 
aplicação das regras concorrenciais). 

 

As duas teorias da State Action e da Pervarsive Power Doctrine convergem acerca da 

necessidade de coordenação dos interesses contrapostos entre instituições responsáveis por 

promover políticas públicas. No caso norte-americano, prestigiou-se o poder regulatório da 

política pública a ser instituída pelo Estado da Federação, em detrimento da jurisdição 

antitruste, caso o ato anticompetitivo (a) esteja formalmente autorizado por uma política 

regulatória articulada (substituição da livre concorrência pela regulação) e (b) for objeto de 

supervisão ativa pelo Poder Público. Esse parece ser um possível caminho a ser trilhado no caso 

brasileiro, coordenar melhor os interesses a partir de um critério juridicamente eleito. 

                                                 
116 Idem, p. 750. 
 
117 PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; PRADO FILHO, José Inacio Ferraz de Almeida. Espaços e interfaces 
entre regulação e defesa da concorrência. São Paulo: Revista Direito GV, Volume 12, n.01, p. 13-48, 2016. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/59453/57845. Acesso em 05 
ago. 2017. 
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No Brasil, a State Action Doctrine é aplicada pelo CADE em casos que envolvem 

Estados ou Municípios, pois ambos os entes dispõem de competência para introduzir políticas 

econômicas no âmbito de suas jurisdições e balizas constitucionais. Nesse sentido, é oportuna 

a constatação de Eduardo Ferreira Jordão118 de que o CADE avançou em uma análise 

substantiva e não meramente formal, incompatível com os parâmetros originais da State Action 

Doctrine, aferindo, por exemplo, se a normatização do órgão regulador era adequada ou 

razoável no caso Associação Mineira dos Usuários de Transportes de Passageiros e Carga v. 

Coopertaxi e outros.  

 

Outrossim, segundo cita Jordão, o CADE vem se distanciando da State Action Doctrine 

ao proclamar em seus casos119 que a imunidade antitruste ocorre apenas quando o particular é 

compelido a praticar o ato anticompetitivo em razão da imposição da política econômica. Caso 

haja apenas uma autorização, incentivo ou facilitação, não haveria imunidade, segundo os 

precedentes do CADE. Em conclusão, adverte Jordão120 que não há problema em se distanciar 

da orientação norte-americana e criar um posicionamento próprio, adaptado ao direito 

brasileiro. O problema, todavia, passa a ser de segurança jurídica, caso haja aplicação de 

maneira desuniforme e sem as justificativas adequadas ao direito brasileiro para essa adaptação. 

Assim, o autor recomenda o abandono da teoria no Brasil, visto que o principal fundamento 

para a aplicação da teoria é a proteção do forte federalismo que existe nos Estados Unidos da 

América, elemento não tão presente no Brasil, segundo o citado jurista. 

 

O aprofundamento do estudo e adaptação da aplicação das citadas teorias ao direito 

brasileiro parece ser um ponto de partida para a definição de um critério de julgamento 

juridicamente sustentável pelo CADE, nos casos da manifestação extrafiscal do tributo gerar 

efeitos anticompetitivos. Dada a coexistência da competência de dois entes distintos e o 

potencial conflito de normas e atribuições institucionais, é necessária a definição de um critério 

jurídico sustentável das decisões do CADE, quer para definir que a autoridade antitruste tem 

                                                 
118 JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições regulatórias à concorrência. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 165. 
 
119 Eduardo Ferreira Jordão (idem, p. 168) ilustra a postura do CADE com o caso BHTRANS, de 1999. 
 
120 Ibidem. 
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jurisdição, quer para definir a necessidade de se prestigiar a política econômica introduzida pelo 

Estado em sua manifestação extrafiscal, mesmo que cause impacto sobre a concorrência.  

 

Além dos subsídios fornecidos pelas teorias descritas, há importante referencial 

normativo que contribui para um melhor direcionamento e aferição das circunstâncias em que 

a introdução da tributação extrafiscal é ou não ofensiva a concorrência, nos termos da disciplina 

conferida pelo direito comunitário europeu. Nesse sentido, no tópico seguinte, será estudado, a 

partir da ilustração dos detalhes de um caso específico do conglomerado Apple, a experiencia 

da União Europeia. 

 

4.3. A disciplina jurídica dos State Aid Rules na União Europeia 

 

Este tópico tem como objetivo ilustrar importante experiência internacional que trata de 

um dos temas que mais geram distúrbios concorrenciais tributários que é a concessão de 

incentivos fiscais em favor de um player de um mercado relevante, sem considerar o impacto 

negativo que esse ato pode gerar sobre a economia. Na Europa, essa prática tem sido combatida 

pela Comissão Europeia, órgão com atribuição para velar pela autoridade das normas 

comunitárias. 

 

O Art. 107 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) veicula uma 

norma importante que visa à coordenação das políticas e ações relativas à concorrência, à 

fiscalidade e à convergência das legislações dos Estados membros da União Europeia (UE). 

Referido dispositivo normativo regula o chamado State Aid, o qual consiste em auxílios 

concedidos pelo Poder Público ou provenientes de recursos estatais, que consubstanciem 

vantagens manifestadas sob qualquer forma em favor de agentes do mercado. Em regra, esses 

incentivos não são tolerados pela legislação comunitária, salvo em circunstâncias especiais, nos 

termos do art. 107 do TFUE: 

 

Artigo 107.º (ex-artigo 87.o TCE) 1. Salvo disposição em contrário dos 
Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que 
afectem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios 



70 
 

concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 
independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear 
a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções. 2. São 
compatíveis com o mercado interno: a) Os auxílios de natureza social 
atribuídos a consumidores individuais com a condição de serem concedidos 
sem qualquer discriminação relacionada com a origem dos produtos; b) Os 
auxílios destinados a remediar os danos causados por calamidades naturais ou 
por outros acontecimentos extraordinários; c) Os auxílios atribuídos à 
economia de certas regiões da República Federal da Alemanha afectadas pela 
divisão da Alemanha, desde que sejam necessários para compensar as 
desvantagens económicas causadas por esta divisão. Cinco anos após a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Conselho, sob proposta da 
Comissão, pode adoptar uma decisão que revogue a presente alínea. 3. Podem 
ser considerados compatíveis com o mercado interno: a) Os auxílios 
destinados a promover o desenvolvimento económico de regiões em que o 
nível de vida seja anormalmente baixo ou em que exista grave situação de 
subemprego, bem como o desenvolvimento das regiões referidas no artigo 
349.o, tendo em conta a sua situação estrutural, económica e social; b) Os 
auxílios destinados a fomentar a realização de um projecto importante de 
interesse europeu comum, ou a sanar uma perturbação grave da economia de 
um Estado-Membro; c) Os auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento 
de certas actividades ou regiões económicas, quando não alterem as condições 
das trocas comerciais de maneira que contrariem o interesse comum; d) Os 
auxílios destinados a promover a cultura e a conservação do património, 
quando não alterem as condições das trocas comerciais e da concorrência na 
União num sentido contrário ao interesse comum; e) As outras categorias de 
auxílios determinadas por decisão do Conselho, sob proposta da Comissão. 

 

Para a configuração de um auxílio como um State Aid, ele precisa atender às seguintes 

características: a) a intervenção deve ser do ente estatal ou através de recurso por ele 

titularizado; b) a intervenção deve conferir ao beneficiário uma vantagem em base seletiva, por 

exemplo, uma empresa específica ou indústrias de um determinado setor ou empresas 

localizadas em uma determinada região; c) que o ambiente concorrencial tenha sido distorcido 

ou o incentivo tenha potencial para que ocorra a distorção; e d) que a intervenção estatal seja 

passível de afetar as operações comerciais entre os Estados membros. 121 

 

Com vistas a efetivar o direito comunitário, o Tratado confere poder investigatório e 

também competência à Comissão Europeia para aplicar as normas sancionatórias do State Aid. 

                                                 
121 Disponível em: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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No caso específico dos temas relacionados aos auxílios estatais objeto desta análise, a Comissão 

Europeia dispõe de poder decisório que tem efeito vinculante em face dos Estados Membros 

para determinar que estes busquem o efetivo ressarcimento do auxílio ilegalmente concedido 

(art. 13, Regulamento EU 2015/1589)122. Se um Estado Membro descumprir uma determinação 

da Comissão Europeia de promover o ressarcimento, este órgão deverá recorrer ao Tribunal de 

Justiça da União Europeia para que o tribunal declare o descumprimento da determinação, 

constituindo uma violação grave ao TFUE.  

 

Tendo em vista a sua atribuição institucional de investigar e aplicar as sanções contra 

os auxílios estatais vedados pelo TFUE, a Comissão Europeia iniciou um processo preliminar 

de investigação contra o Grupo Empresarial Norte-Americano Apple, envolvendo a sua 

operação de vendas dos produtos Apple a partir de suas subsidiárias na Irlanda para um mercado 

geograficamente delimitado que envolvia todos os países europeus, incluindo o Leste Europeu, 

a Índia e o continente Africano, referenciado no relatório da Comissão Europeia como “EMEIA 

Region”. Em 12 de junho de 2013, foi iniciado um processo preliminar de investigação para 

avaliar a legalidade de regimes especiais tributários (tax rulings) concedidos em favor de duas 

empresas do Grupo Apple, constituídas na Irlanda, mas controladas diretamente pela Apple 

Inc., sociedade norte-americana, com sede e domicílio fiscal em Cupertino, Estados Unidos da 

América.  

 

A instrução do processo durou aproximadamente três anos e produziu um rico acervo 

probatório. O relatório da decisão final indica a existência de pelo menos 38 eventos durante a 

instrução do feito, incluindo a realização de reuniões, audiências, e-mails, cartas, pareceres, 

estudos de consultorias, manifestações do Governo Irlandês, dentre outros documentos. 

 

A conduta investigada decorre de tax rulings123 concedidos em favor de duas sociedades 

subsidiárias da Apple constituídas na Irlanda: (a) Apple Sales International (ASI) e; b) Apple 

                                                 
122 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1589&from=EN. 
Acesso em: 23 ago. 2017. 
 
123 O Tax Ruling se aproxima no direito brasileiro a figura da resposta a uma Consulta Tributária formulada pelo 
contribuinte e objeto de resposta da Administração Tributária. Disponível em: 
http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm. Acesso em: 10 out. 2017. 
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Operations Europe (AOE), ambas controladas diretamente pela Apple Inc. O primeiro regime 

especial concedido em favor da ASI vigorou de 1991 até 1997, sendo substituído por um novo 

regime instituído em 1997 e que vigorou até 2014. A partir de 2015, a Irlanda promoveu 

mudanças em sua estrutura tributária, não sendo mais aplicáveis tais regimes, segundo o 

relatório da decisão da Comissão Europeia.124. 

 

Em favor da ASI, o primeiro regime especial conferia um método de determinar o lucro 

líquido tributável, com base em uma estimativa de cálculo que levava em consideração 12,5% 

(doze e meio por cento) de todos os custos operacionais da subsidiária irlandesa, excluindo 

materiais de revenda. Por sua vez, em 2007, houve mudança do método para determinar o lucro 

líquido da ASI entre 10 a 15% dos custos operacionais da subsidiária irlandesa excluindo da 

base de cálculo os custos das afiliadas e materiais.   

 

Já no caso da AOE, o método proposto pelo Grupo Apple, e que foi aceito pela 

autoridade tributária irlandesa, consistia em apurar o lucro líquido em 65% das despesas 

operacionais dessa subsidiária, valor estimado em cerca de 60 a 70 milhões de dólares e sobre 

20% de suas despesas operacionais no que excedesse a primeira estimativa. Em 2007, o método 

foi revisado para calcular o lucro líquido tributável da subsidiária irlandesa com base nos 

seguintes critérios: (i) entre 10 a 15% dos custos operacionais, excluídas as despesas das 

afiliadas Apple e custos com materiais; (ii) direitos sobre propriedade intelectual derivados do 

processo de tecnologia da subsidiária irlandesa entre 1 a 5% do faturamento da fábrica 

irlandesa; e (iii) a dedução de despesas de capital. A alíquota efetiva da tributação sobre a renda 

em 2013 era de cerca de 1% e em 2014 chegou a 0,005%, segundo informa nota oficial da 

Assessoria de Imprensa da Comissão Europeia.125 

 

A legislação doméstica da Irlanda tributa a renda de todos os estabelecimentos 

residentes no país e também adota o critério de tributação em bases universais (worldwide 

                                                 
 
 
124 Cf. EUROPEAN COMMISSION. On State Aid SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) 
implemented by Ireland to Apple. 30 ago. 2016. 
125 Disponível em: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_en.htm. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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profits), ordinariamente, com base nos seguintes critérios: (i) tributação de operações 

comerciais 12,5%; (ii) tributação de operações não comerciais 25%; e (iii) tributação de ganho 

de capital 33%. Todavia, no caso da Apple, havia uma particularidade. As duas empresas 

investigadas ASI e AOE não tinham domicílio fiscal na Irlanda. 

 

Havia uma regra na legislação doméstica que desobrigava o domicilio tributário na 

Irlanda para empresas lá constituídas, desde que preenchessem dois requisitos: (i) a subsidiária 

irlandesa fosse controlada por uma pessoa situada em uma jurisdição que tenha celebrado 

Tratado para evitar Dupla-Tributação com a Irlanda (tax treaty country); e (ii) a sociedade 

controladora denominada pela lei doméstica como “empresa relevante” tenha atividade 

comercial na Irlanda. A ASI e AOE preenchiam esses dois requisitos e, consequentemente, não 

estavam sujeitas às regras ordinárias da tributação de uma sociedade domiciliada na Irlanda, 

cuja tributação inclusive é em bases universas (worldwide profits). Por outro lado, a ASI e AOE 

também não tinham domicílio tributário nos Estados Unidos, gerando uma situação inusitada 

chamada pela Comissão Europeia de “stateless for tax residency purpose”. 

 

O estudo da Comissão Europeia aprofundou a análise sobre o método de alocação de 

lucros definido pelos regimes especiais, investigando se eles conferiam uma vantagem seletiva 

em favor da Apple descompassada dos critérios usualmente praticados entre agentes 

econômicos em condições comerciais independentes, prática que materializa o princípio 

intitulado “arm´s length”. Outrossim, o estudo revelou que a Apple fazia uma divisão (split) de 

sua renda gerada no mercado da “EMEIA Region”, alocando grande parte dessa renda na ASI 

e a AOE, titulares dos regimes especiais em função da norma excepcional acima indicada. 

Apenas uma pequena parte do resultado da Apple era alocado nas subsidiárias com domicilio 

tributário na Irlanda e sujeito às regras tributárias ordinárias. A Comissão Europeia concluiu 

que ASI e AOE eram, em essência, apenas head offices, escritórios centrais, sem substância 

econômica e também sem aptidão e capacidade para gerar o resultado econômico alocado em 

seus balanços.  

 

Por seu lado, a Apple e a Irlanda não conseguiram apresentar justificativas razoáveis 

para demonstrar que os regimes especiais não consistiam em benefícios seletivos, com 
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aderência aos incentivos permitidos excepcionalmente pela State Aid. Pelo contrário, a Apple 

justificou que o sistema tributário irlandês conferia uma discricionariedade ao poder público 

para conceder tais incentivos, postura que foi alvo de duras críticas pela Comissão Europeia. 

Ao final, a Comissão Europeia decidiu que o incentivo conferia uma vantagem seletiva às 

subsidiárias da Apple, por meio de recursos públicos do Estado da Irlanda, distorcendo e 

ameaçando a competição, além de afetar o justo tráfego de bens entre os Estados Membros da 

União Europeia. Em conclusão, a Comissão Europeia julgou que a postura da Irlanda foi ilegal, 

por violar o art. 107 (1) do TFUE e determinou que o Estado Irlandês promovesse contra o 

Grupo Apple a cobrança do benefício ilegalmente concedido em favor da ASI e AOE, 

imediatamente e de maneira efetiva, incidindo juros a partir da data que foram concedidos os 

benefícios em favor das empresas do Grupo Apple, dentro do prazo máximo de quatro meses a 

partir da notificação da decisão.   

 

 O precedente acima colhido do direito comparado ilustra a relevância do nosso 

problema de pesquisa e revela que a Comissão Europeia passou a exercer com mais intensidade 

a sua jurisdição, inibindo práticas nocivas concorrenciais geradas a partir dos efeitos da 

aplicação das normas tributárias. Revela, ainda, que a existência de normas claras e objetivas 

norteando o aplicador da lei concorrencial é uma importante ferramenta de efetividade do 

direito. No Brasil, não há regras que delimitem de forma objetiva a concessão de incentivos 

fiscais com constrangimentos aos entes concedentes de benefícios fiscais de modo a impedir o 

surgimento de distorções concorrenciais. Há princípios jurídicos norteadores que delimitam o 

campo de atuação dos incentivos sob o aspecto da legalidade126, da necessidade de observância 

da Lei de Responsabilidade Fiscal127, demais princípios constitucionais norteadores da função 

extrafiscal no direito tributário, mas o grau de discricionariedade é bastante elevado, o que 

impede a efetividade da tutela concorrencial.  

 

                                                 
126 Art. 150, § 6º, CF/88: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base 
de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as 
matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 
2.º, XII, g.” 
 
127 Cf. Art. 4º, inciso V, Art. 5º, inciso II, e art.  14, da Lei Complementar 101/2000. 
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Ademais, conforme já demonstrado, a legislação antitruste no Brasil encontra limites de 

design institucional para sancionar diretamente o Poder Público. Isso porque a interpretação 

doutrinária preponderante considera que as sanções antitrustes são endereçadas apenas aos 

agentes particulares que atuam no mercado ou contra o Poder Público, excepcionalmente, caso 

ele exerça atividade econômica em sentido estrito, na forma autorizada pelo art. 173 da 

CF/88.128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 
de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...)”. 
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5. EXAME DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO CADE 

 

O objetivo desta seção é analisar as decisões do CADE selecionadas dentro dos critérios 

definidos no Anexo I, a fim de ser identificado como o tema vem sendo decidido ao longo de 

sua trajetória institucional. A análise seguirá a seguinte divisão: (i) serão agrupados os blocos 

dos temas analisados, por exemplo, imunidade tributária, isenções do ICMS, sonegação fiscal, 

etc.; (ii) dentro de cada bloco temático será observado o critério cronológico dos precedentes 

do CADE; e (iii) será feito um breve descritivo, contendo o (a) suporte fático do caso analisado; 

(b) o mercado relevante afetado129; (c) o problema jurídico detectado e os dispositivos legais 

citados pelas decisões; (d) finalmente, será indicada a tese jurídica firmada na conclusão do 

CADE. 

 

Após essa análise, no tópico seguinte (item 5.4), consolidaremos em um quadro resumo 

quais as características dos casos analisados se aproximam e quais se distanciam, de modo a ter 

um diagnóstico conclusivo de como o CADE vem se comportando em relação ao tema 

pesquisado. 

 

5.1. Isenções de ICMS – Incentivos fiscais concedidos pelos Estados 

 

5.1.1. Caso PNBE  

 

O primeiro caso julgado pelo CADE – e coincidentemente o mais divulgado pela 

literatura130 – é o Processo Administrativo que resultou na Consulta nº 38/1999, formulada pela 

entidade denominada Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE). A Consulta foi 

                                                 
129 Uma prática empresarial que tenha como efeito o domínio de mercado relevante de bens ou serviços consiste 
em um dos ilícitos concorrenciais tutelados pelo art. 36 da Lei 12.529/2011. Essa é a razão pela qual a análise do 
mercado relevante é necessária no estudo de cada um dos casos eleitos para pesquisa. 
 
130 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. In ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes Questões atuais do direito 
tributário. 11º volume. São Paulo: Dialética, 2007; SCAFF, Fernando Facury. Efeitos da coisa julgada em matéria 
tributária e livre concorrência. Revista de Direito Público da Economia (RDPE), Belo Horizonte, ano 4, n. 13, 
p. 141-164, jan/mar. 2006; CARVALHO, Vinícius Marques de. Limites da análise concorrencial? Jota, 30 Jun. 
2017. Disponível em: https://jota.info/colunas/coluna-do-vinicius/limites-da-analise-concorrencial-30062017. 
Acesso em: 06 ago. 2017. 
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respondida em 22 de março de 2000, com a apresentação de extenso voto do Conselheiro 

Marcelo Calliari, acompanhado pela unanimidade dos seus pares. 

 

Descrição do Caso 

O caso não tem origem em uma situação fática concreta, mas sim, decorre de uma 

competência do CADE de responder consultas formuladas pelos jurisdicionados, uma 

atribuição de caráter pedagógico131. Seu objetivo mediato é a promoção da legislação e dos 

valores concorrenciais, e seu objetivo imediato é a orientação dos agentes públicos e privados 

acerca das infrações à ordem econômica.132 O CADE, inclusive, ressalvou que a resposta 

formulada era sobre “direito em tese”, com escopo limitado e sem qualquer vinculação a algum 

caso específico de incentivo fiscal concedido pelos Estados-Membros. 

 

A Consulta foi formulada para aferir se a concessão de incentivo fiscal do ICMS pelos 

Estados da Federação em favor dos agentes de mercado, sem prévia aprovação do CONFAZ – 

prática conhecida pela denominação de “Guerra Fiscal” –, consiste ou não em uma conduta 

anticompetitiva, sujeita às sanções prevista na Lei antitruste então vigente, a Lei 8.884/1994.  

 

Mercado Relevante Afetado 

Não há um mercado relevante analisado, por se tratar de uma Consulta sobre “direito 

em tese”.  

 

A questão jurídica  

 

                                                 
131 Essa atribuição institucional estava prevista no art. 59 da Lei 8.884/1994. Atualmente, a disciplina jurídica dos 
processos de Consulta no CADE está regulada pelo art. 9º, § 4º da Lei 12.529/2011, cabendo apenas respostas 
sobre condutas em andamento, não sendo possível respostas às consultas sobre “direito em tese”. 
 
132 Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/auditorias-1/auditorias-anexos/antes_2003/ii.pdf. 
Acesso em: 23 ago. 2017. 
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O problema jurídico que emerge da consulta formulada pela PNBE é se compete ou não 

ao CADE analisar se a Guerra Fiscal pode afetar a promoção da economia competitiva e limitar 

a concorrência. É possível extrair e fixar o problema jurídico a partir da seguinte passagem do 

voto do Conselheiro Relator133:  

 

Levando em consideração que, segundo Pyndick e Rubinfeld, "O objetivo 

primário das leis antitruste é a promoção de uma economia competitiva, por meio 

da proibição de ações que sejam capazes de limitar ou que tenham possibilidade 

de limitar a concorrência”, compete ao CADE analisar se a "guerra fiscal" pode 

afetar a promoção dessa economia competitiva e limitar a concorrência. 

 

Segundo o relatório da decisão do CADE, o objetivo da Consulente seria questionar se 

as práticas mencionadas poderiam ou não ter aderência ao inciso I, do art. 20 da Lei 8.884/1994, 

que tratava sobre atos que limitem, falseiem ou que, de qualquer forma, prejudiquem a livre 

concorrência ou a livre concorrência. 

 

A decisão cita que o problema da Consulta alcança diversos dispositivos constitucionais 

e infralegais. São eles: (i) art. 170, caput da CF/88); (ii) art. 3º, incisos II e IV, da CF/88; (iii) 

art. 1º, da Lei 8.884/94; e (iv) Lei Complementar nº. 24/75, que regula a concessão de incentivos 

fiscais do ICMS, dispositivo cuja matriz constitucional indicada é o art. 150, § 6º e o art. 155, 

§ 2º, XII, “g” da CF/88. 

 

Ao final do extenso voto, o CADE ressaltou que, além da inconstitucionalidade por 

violação de normas tributárias que delimitam a correta forma de concessão de incentivos fiscais 

no âmbito do ICMS, os efeitos dos incentivos analisados afetam a incidência do princípio da 

livre concorrência (art. 170, inciso IV) e também afeta a livre iniciativa (art. 170, caput), visto 

que no caso concreto não foi apresentado um outro fundamento constitucional justificador da 

concessão do incentivo fiscal. 

 

                                                 
133 Cf. Consulta nº 38/1999, julgado em :22/03/2000. 
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Decisão / Tese Jurídica firmada 

 

O CADE aprofundou a análise sobre os impactos da Guerra Fiscal na lei antitruste 

brasileira e fundamentou suas conclusões em um estudo simulado dos efeitos dos incentivos 

fiscais na lucratividade das empresas, com base em diversos cenários de renúncia fiscal, 

calibrados de acordo com a carga fiscal máxima em 18%, até a carga fiscal mais incentivada 

em um cenário de ICMS totalmente desonerado. A variação do lucro líquido pode ser melhor 

visualizada na tabela abaixo. 

  

 

Tabela 2. Impacto da redução do ICMS no lucro 
  Fonte: Elaboração do CADE a partir de dados da Consultoria KPMG. 

 

Esses dados foram cruciais para o desenvolvimento dos argumentos apresentados 

durante a decisão, tendo em vista que o CADE constatou as sérias distorções que os incentivos 

fiscais poderiam repercutir no desequilíbrio de forças entre os competidores com efeitos para a 

concorrência e também para o bem-estar da coletividade. 

 

Apesar de extensa e aprofundada a resposta à Consulta, não há uma parte dispositiva na 

decisão consolidando suas conclusões. O CADE, pois, não foi categórico em afirmar que a 

prática de Guerra Fiscal adotada pelos Estados consiste em infração à ordem econômica, à luz 

art. 20, I, da Lei 8.884/1994, dispositivo então vigente à época da resposta à Consulta. 

Outrossim, o CADE não explicitou em quais situações a jurisdição sancionatória do Tribunal 

pode ser exercida. As respostas a essas dúvidas, contudo, ficaram implícitas na leitura do inteiro 

teor do Acórdão no sentido afirmativo de que as práticas de Guerra Fiscal consistem sim em 

Alíquotas do ICMS Lucro / Faturamento Variação do ICMS Variação do Lucro
18% 2,71% 0% 0%
12% 6,20% -33% 128%

8% 8,54% -56% 215%
0% 13,21% -100% 388%

IMPACTO DA REDUÇÃO DO ICMS NO LUCRO
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uma espécie de infração à ordem econômica e o CADE sim dispõe de jurisdição para promover 

a devida sanção cabível. 

 

5.1.2. Caso LG 

 

O segundo julgamento pelo CADE em matéria de isenção fiscal do ICMS ocorreu em 

13 de junho de 2007, também sob a égide da Lei n. 8.884/94, Processo Administrativo nº 

08700.002380/2006-35, Conselheiro Relator Luís Fernando Rigatto Vasconcellos. A Consulta 

narra que se tratava de uma “prática em tese”. Em verdade, a instrução probatória revelou que 

não envolvia uma situação de “direito em tese”, mas sim um caso concreto conforme 

delineamento abaixo. 

 

Descrição do Caso 

 

As sociedades Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., Panasonic do Brasil 

Ltda., Sony Brasil Ltda., e Semp Toshiba S.A., formularam Consulta ao CADE relacionada à 

concessão de incentivo fiscal a um player entrante da Zona Franca de Manaus, não extensível 

aos demais agentes do mercado. O incentivo dos players que já operavam na Zona Franca de 

Manaus era de 50% de restituição do ICMS, enquanto que para ingresso de novos players a 

Zona Franca de Manaus passou a conceder a restituição de 100% do ICMS. 

 

O player entrante era a indústria de televisões e aparelhos eletrônicos, a LG. O incentivo 

tinha uma peculiaridade especial que consistia em conceder uma parcela de benefício adicional 

para a base de cálculo que excedesse a média de maior produção no segmento, uma espécie de 

estimulo para novos entrantes, diminuindo as barreiras de acesso ao mercado.  

 

Todavia, segundo os Consulentes, ao final da apuração do imposto, a LG tinha uma 

média de restituição do ICMS na faixa de 75%, enquanto que os demais players tinham a 

restituição na faixa de 50%. Nesse sentido, os Consulentes questionaram ao CADE se a 
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vantagem competitiva da LG fosse repassada para o preço, de forma a dificultar a concorrência, 

poderia resultar em uma infração à ordem econômica. Por fim, em caso afirmativo à primeira 

pergunta, questionou em quais condições restaria caracterizada a infração. 

 

Mercado Relevante Afetado 

A decisão do CADE não indica o mercado relevante afetado, mas as fabricantes de 

televisões instaladas no Polo Industrial da Zona Franca de Manaus abastecem todo o mercado 

nacional. Em tese, toda a sociedade brasileira poderia ser atingida por uma prática 

anticompetitiva da LG. 

 

A questão jurídica 

 

A questão jurídica diz respeito à natureza do incentivo tributário concedido à empresa 

LG, que passou a ter caráter duradouro e extrapolou seu propósito inicial de fomentar novos 

entrantes no mercado, o que poderia caracterizar uma infração à ordem econômica, pois 

representaria desequilíbrio concorrencial não mais justificado. Não se discute a legitimidade ou 

inconstitucionalidade do incentivo fiscal, em razão de seu respaldo constitucional, que estimula 

as operações industriais realizadas na Zona Franca de Manaus (art. 40 ADCT c/c Emenda 

Constitucional 83/2014). 

 

O CADE, ao analisar o mérito, o afastou o caso de sua competência, indicando ser a 

matéria de cunho eminentemente tributária, regulada pelo art. 150, II, da CF/88, que assegura 

tratamento isonômico nas relações tributárias. Esse foi o único dispositivo invocado pelo CADE 

em relação ao mérito propriamente dito do problema analisado. 

 

Decisão / Tese Jurídica firmada 

 

O CADE não analisou o mérito da Consulta, determinando o seu arquivamento. 

Entendeu ser ela descabida porque foi provocada por um agente econômico sobre conduta em 
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andamento praticada por terceiro e não por si próprio, revelando ser mais apropriada uma 

representação para Averiguação Preliminar ou abertura de Processo Administrativo, para 

apuração e eventual constatação de um ilícito anticompetitivo praticado pelo terceiro.  

 

Em que pese não ter analisado o mérito, o CADE consignou que não havia provas nos 

autos de que o benefício estaria sendo repassado no preço, o que impossibilitaria resposta 

conclusiva à Consulta. Outrossim, invocou, em obiter dictum, parecer do MPF que concluiu 

pela inexistência de infração do agente LG, que recebeu auxílio previsto em lei estadual. 

 

Avançando ainda sobre o mérito, o CADE consignou que é possível a concessão de 

tratamentos tributários diferenciados, desde que justificados em razões extrafiscais, como por 

exemplo, para possibilitar a entrada de novos agentes econômicos em mercados concentrados 

com barreiras à entrada. A partir desses incentivos, podem advir benefícios sociais, segundo o 

Acórdão analisado. Não obstante esse pronunciamento, o CADE ressalvou que a questão posta 

é de cunho eminentemente tributário, sendo melhor endereçada a outros fóruns como, por 

exemplo, o Poder Judiciário. Nesta seara, o julgamento garantiria o contraditório, não havendo 

prejuízo pelo não pronunciamento do CADE. 

 

5.2. Imunidades Tributárias Constitucionais – atividades empresariais desenvolvidas por 

entidades assistenciais 

 

5.2.1. Caso SESI 

 

Em razão da similitude fática e também dos problemas jurídicos discutidos, 

analisaremos em conjunto dois casos que envolvem representações formuladas por entidades 

de classes empresariais contra o Serviço Social da Indústria (SESI) dos Estados de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul, julgados, respectivamente, em 29 de novembro de 2000 e 19 

de dezembro de 2003. Analisou-se o mercado do comércio varejista de produtos farmacêuticos. 

Em alguns municípios do Brasil, o SESI dispõe de farmácias que oferecem produtos aos seus 

usuários e também ao público geral. Os preços praticados pelo SESI são mais vantajosos que 

os preços praticados pelos seus concorrentes. As entidades representantes alegam que o SESI 
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estaria praticando conduta anticompetitiva, passível de sanção pelo CADE, em razão de dispor 

de imunidade tributária, benefício não aplicável a seus concorrentes. Em ambos os casos, o 

CADE entendeu não configurada pratica violadora da ordem econômica, conforme se verá a 

seguir. 

 

Descrição dos Casos 

 

Através do Processo Administrativo nº. 08000.004542/97-13, o Sindicato do Comercio 

Varejista de Produtos Farmacêuticos, a Associação Catarinense dos Profissionais de Farmácias 

e Bioquímica e o Sindicato dos Farmacêuticos de Florianópolis apresentaram representação 

contra o SESI no Estado de Santa Catarina (SESI/SC), imputando-lhe a prática de concorrência 

predatória no mercado varejista de produtos farmacêuticos em operações realizadas em algumas 

cidades do Estado de Santa Catarina, em razão do não recolhimento de tributos incidentes sobre 

o resultado econômico de suas atividades comerciais. 

 

O segundo caso foi instaurado pelo Sindicato do Comercio Varejista de Produtos 

Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul (Sinprofar), Processo Administrativo nº. 

08012.000668/98-06, imputando ao SESI no Estado do Rio Grande do Sul (SESI/RS) a prática 

de conduta anticoncorrencial, sob a fundamentação de que as farmácias operadas pelo SESI/RS 

estariam ofertando preço predatório, pelas mesmas razões do primeiro caso já descrito. As 

entidades representantes indicaram violação ao art. 20 da Lei 8.884/1994, que regulava à época 

as hipóteses de infrações à ordem econômica. 

 

Mercado Relevante Afetado 

Os mercados de Florianópolis, Tubarão, Criciúma, Itajaí e Joinville foram os afetados, 

segundo relatado no processo Processo Administrativo nº. 08000.004542/97-13. 

 

Por sua vez, no Processo Administrativo nº. 08012.000668/98-06, ficou definido que o 

mercado relevante era todo o Estado do Rio Grande do Sul. 
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A questão jurídica 

 

No primeiro caso descrito (Processo Administrativo nº. 08000.004542/97-13), o CADE 

consignou que não teria competência para analisar a conduta denunciada pelas entidades 

representantes, questão que deveria ser apreciada pelo Poder Judiciário134. A decisão invoca em 

sua fundamentação o art. 1º, caput, da Lei 8.884/1994, cujo enunciado confere ao CADE a 

finalidade de prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, situação diversa da 

conduta submetida à apreciação do SBDC, segundo fundamenta a decisão. 

 

A decisão do Processo Administrativo nº. 08012.000668/98-06, por sua vez, anunciou 

que o problema jurídico consistia em identificar se a prática de comercialização de produtos 

farmacêuticos a preços inferiores ao de mercado, em razão da imunidade tributária do SESI, 

configuraria infração à ordem econômica, com base nos incisos I, II, e IV, do art. 20 c/c incisos 

IV, V, e XVIII do art. 21 e art. 32, da Lei 8.884/94. 

 

Decisão / Tese Jurídica firmada 

 

No Processo Administrativo nº. 08000.004542/97-13, após instrução processual com 

colheita de dados sobre o mercado investigado, em 29 de novembro de 2000, o CADE 

determinou o arquivamento do processo. A decisão, proferida por unanimidade dos seus 

membros julgadores, consignou que: 1) Cabe ao Poder Judiciário aferir se o SESI/SC, ao 

exercer a atividade comercial de produtos farmacêuticos, sob a fundamentação de suposta 

violação do seu estatuto social, incidiu em ilicitude; 2) O direito à imunidade tributária também 

foge à jurisdição do CADE; 3) Cabe apenas ao CADE aferir se a vantagem competitiva 

outorgada pela lei tributária implica em danos à concorrência e aos consumidores, provocados 

por condutas ofensivas à ordem econômica, como por exemplo, a prática de preços predatórios, 

objetivando o domínio de mercado. Em nenhum dos municípios analisados o SESI/SC detém 

                                                 
134 Acórdão prolatado no Processo Administrativo nº. 08000.0004542/97-13, Conselheiro Relator Thompson 
Almeida Andrade, 29 nov. 2000, p. 3.076. 
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participação no mercado acima de 10%, estando, portanto, longe de deter o domínio de 

mercado; 4) O mercado em questão possui reduzidas barreiras à entrada, não sendo racional a 

prática de preço predatório nessas hipóteses; e, 5) Para a configuração de uma medida 

anticoncorrencial e aplicação de uma sanção pelo CADE, seria necessária a presença dos 

requisitos três e quatro, não demonstrados no caso analisado. 

 

Já no Processo Administrativo CADE nº. 08012.000668/98-06135, em 19 de dezembro 

de 2003, o CADE também decidiu arquivar a representação, declinando os seguintes motivos: 

1) Não há venda abaixo do preço de custo. A imunidade tributária permite que o SESI/RS venda 

seus produtos mais baratos, mas não com preços aviltados; 2) O número de farmácias do 

SESI/RS no Estado é diminuto se comparada à totalidade do mercado, destinando-se as suas 

vendas a mercado exclusivo dos industriários; 3) Não há possibilidade fática de dominação de 

mercado pelo SESI/RS para posterior prática de preços acima dos níveis concorrenciais; e 4) 

Há precedente do CADE em caso idêntico envolvendo o SESI/SC, nos termos do precedente 

acima já citado. 

 

5.2.2. Caso UFES – Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Descrição do Caso 

 

O Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência 

Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Espírito Santo e outras entidades 

representaram ao SBDC contra a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Fundação 

Ceciliano Abel de Almeida, sob a acusação de prática de preço simbólico na prestação de 

serviços de cursos de idiomas, dificultando o surgimento de novos concorrentes no mercado e 

o desenvolvimento econômico dos players existentes, prática que ofenderia o art. 20, I, c/c art. 

21, inciso IV e V, da Lei 8.884/94. A representação foi instrumentalizada e processada na 

Averiguação Preliminar nº. 08012.006665/2001-99. 

                                                 
135 Acórdão prolatado no Processo Administrativo nº. 08012.000668/98-06, Conselheiro Relator Roberto Augusto 
Castellanos Pfeiffer, 19 dez. 2003, p. 254-265. 
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Segundo narra a representação, a UFES, por se tratar de uma instituição de ensino 

superior pública, não recolhe impostos e encargos sociais, mas passou a oferecer cursos de 

idiomas a R$ 161,00 por semestre, valor considerado simbólico e muito abaixo do preço de 

mercado, o que motivou a alegação de conduta anticoncorrencial. 

 

Mercado Relevante Afetado 

O mercado relevante é o de prestação de serviços de idioma em Vitória, capital do 

Estado do Espírito Santo.  

 

A questão jurídica 

Questiona-se se o fato de existir isenções tributária ou benefícios públicos autoriza o 

CADE concluir que existe infração concorrencial. 

 

Decisão / Tese Jurídica firmada 

O CADE136 não condenou a conduta das Representadas. Concluiu que o mérito da 

conduta diz respeito à política educacional e não a práticas anticompetitivas, sujeitas à aplicação 

do direito antitruste. A questão deveria ser endereçada em outro foro, não sendo o CADE o 

apropriado137. 

 

                                                 
136 Acórdão prolatado no Processo Administrativo nº. 08012.006665/2001-99, Conselheiro Relator Luiz Fernando 
Rigato Vasconcellos, 25 jul. 2006, p. 818-831. 
 
137 Em uma passagem do Acórdão deste caso analisado, o CADE cita como precedentes anteriores os Processos 
Administrativos nºs. 08000.013472/95-51 e 08012.006746/97-41, também envolvendo entidades do Sistema S. 
No caso 08000.013472/95-51, um Hotel concorrente representou contra o SENAC – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial de realizar supostas práticas de preços predatórios por seus serviços de hospedagem. Já 
no Processo nº 08012.006746/97-41, o Serviço Social da Indústria dos Estados de SP, RJ, MG, RS, SC e PR, foram 
representados sob a acusação de concorrer com empresas de fornecimento de refeições coletivas, em desacordo 
com seus objetivos institucionais e usufruindo de isenções tributárias, o que prejudicaria a concorrência neste 
mercado. Em ambos os casos, as representações foram arquivadas e as entidades do Sistema S não foram 
condenadas. 
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Não obstante a premissa conceitual de que ao CADE não caberia analisar o mérito da 

representação, a decisão apresentou dados de que o mercado relevante analisado se demonstrou 

competitivo, constituindo-se por vários cursos de idiomas. Outrossim, acentuou que não 

existiam barreiras significativas à entrada de novos competidores. Esses elementos 

demonstravam que a conduta das representadas não estaria eliminando a concorrência ou 

tornando o mercado menos competitivo. 

 

5.3. Evasão Fiscal – Desequilíbrio concorrencial em razão do inadimplemento de tributos 

 

5.3.1. Caso CERPASA 

 

Descrição do Caso 

 

O caso trata de representação formulada pela Distribuidora Amapense de Bebidas Ltda. 

contra a CERPASA (Cervejaria Paraense S/A), perante o CADE, que resultou na Averiguação 

Preliminar nº. 08700.002374/99-33 – julgada em definitivo em 15 de setembro de 2004 –, sob 

a acusação de venda da cerveja CERPA no Estado do Amapá, mediante prática de preço 

predatório, em montante 100% inferior aos praticados pelos concorrentes, inclusive não 

incluindo o ICMS no preço. 

 

Mercado Relevante 

 

A análise do CADE envolve o mercado de comercialização de cervejas no Amapá. A 

representante alega que o seu market share foi reduzido de 90% para 61%, passando a empresa 

representada a deter 18% após o início das práticas denunciadas. 

 

A questão jurídica 
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Questiona-se se a venda de cervejas abaixo do preço de custo tem aptidão para provocar 

efeitos anticoncorrenciais e também se a sonegação do ICMS e a correlata venda dos produtos 

abaixo do preço de custo se enquadraria em prática vedada pela Lei Brasileira de Defesa da 

Concorrência. 

 

Decisão / Tese Jurídica firmada 

 

O CADE anunciou seu posicionamento de que a sonegação do ICMS e a correlata venda 

dos produtos abaixo do seu custo de produção não atrai a sua jurisdição, conduta que vem sendo 

investigada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Amapá. Não obstante, o CADE 

afirmou que a venda a preço abaixo do custo de produção é matéria que pode provocar efeitos 

anticoncorrenciais, sendo matéria susceptível de sua análise. Não houve indicação dos 

dispositivos legais que fundamentam o posicionamento exteriorizado na decisão. 

 

Em 15 de setembro de 2004, o processo foi julgado e arquivado. O CADE entendeu que 

a prática de preço predatório só poderia ser condenada se a CERPASA tivesse condições de 

suportar os prejuízos provenientes dessa prática visando à eliminação dos concorrentes para 

futuro aumento de preço, no momento que detivesse domínio do mercado de cerveja no Estado 

do Amapá. No caso concreto, o CADE decidiu que a participação da CERPASA era diminuta, 

representando apenas 18%, não dispondo de instrumentos para viabilizar a conduta de pratica 

de preços monopolistas no futuro. 

 

5.3.2. Caso SYL Industrial Ltda 

 

Descrição do Caso 

 

O caso trata de representação formulada pela sociedade Fras-Le S.A. em desfavor da 

SYL Industrial Ltda., perante o CADE, que resultou na Averiguação Preliminar nº. 

08012.003648/2005-23, sob a acusação de prática de conduta anticompetitiva em razão do não 

recolhimento do IPI, no segmento de pastilhas de freios de veículos automotores. Segundo a 
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representante, a empresa investigada estaria praticando preço substancialmente inferior aos 

demais concorrentes, tornando impossível a competição. 

 

Em instrução probatória junto ao CADE, a Receita Federal do Brasil informou que as 

autuações tributárias foram mantidas pelo Tribunal Administrativo responsável pelo 

julgamento dos tributos federais cobrados, sob a fundamentação de que estaria configurada sua 

conduta fraudulenta. 

 

Mercado Relevante 

 

A decisão do CADE não explicitou qual foi o mercado afetado e também não esclarece 

qual a participação da empresa investigada. 

 

A questão jurídica 

 

Questiona-se se a sonegação de imposto por um agente do mercado pode configurar 

infração à ordem econômica, com fundamento no art. 20 da Lei 8.884/94. Questionava-se, 

também, se o não recolhimento de IPI, que resultava em preços mais vantajosos, configurava 

preço predatório, atraindo a incidência do art. 21, inciso XVIII, da Lei 8.884/94. 

 

Decisão / Tese Jurídica firmada 

 

O CADE, neste precedente, deixa claro o seu posicionamento de que é possível exercer 

jurisdição nos casos originados a partir do descumprimento de obrigações legais, como no caso 

de sonegação fiscal, com fundamento no art. 20 da Lei 8.884/94.138  

                                                 
138 Eis importante passagem da tese firmada acerca da jurisdição do CADE: “Entendo que é possível sustentar a 
geração de distorções originadas por descumprimento de obrigações legais. Por meio de uma conduta 
originalmente ilícita, o agente consegue reduzir artificialmente os custos da firma, possibilitando a conquista ou 
até mesmo domínio de mercado em prejuízo à livre concorrência” (cf. Processo 08012.003648/2005-23, 
Conselheiro Relator Cesar Costa Alves de Mattos, 11 nov. 2009, p. 683). 
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Não obstante o CADE dispor de competência para analisar a representação formulada, 

em 11 de novembro de 2009, o processo foi julgado e arquivado. Eis os argumentos acolhidos 

por decisão unânime do tribunal antitruste: 1) a instrução probatória revelou um mercado 

competitivo e preços bastantes variados entre os players analisados; 2) a empresa representada 

não detém posição dominante; 3) não há provas de que o preço ficou efetivamente abaixo do 

custo variável médio. O fato de o preço ser superior ao custo efetivo compromete a constatação 

de uma prática de preço predatório; e 4) a distorção no equilíbrio competitivo é pontual e foi 

corrigida pelo governo através das autuações promovidas pela Receita Federal do Brasil. 

 

5.3.3. Caso Funderg Hipper Freios Ltda. e Outros 

 

Descrição do Caso 

 

Trata-se de representação oferecida pela Jofund S.A. para apuração de prática 

supostamente anticompetitiva imputada contra Funderg Hiper Freios Ltda., Invicta Vigorelli 

Metalúrgica Ltda., Metalúrgica DS Ltda. e Sada Siderúrgica Ltda, que resultou na Averiguação 

Preliminar nº. 08012.004657/2006-12, julgado em 16 de dezembro de 2009, Conselheiro 

Relator Fernando de Magalhães Furlan, votação unânime. São várias as condutas imputadas na 

representação, dentre elas: (i) venda de produtos sem emissão de nota fiscal; (ii) sonegação 

fiscal; e (iii) prática de preços abaixo do custo. 

 

Mercado Relevante Afetado 

Analisa-se o mercado de comercialização de discos e tambores de freios no âmbito 

nacional. A representante afirmou em suas manifestações que detinha 56% de Market Share 

em 2003, a qual reduziu drasticamente para 7,89% em 2006. Por sua vez, uma das representadas 

a Funderg detinha 6,67% em 2003 e passou a deter 31,58% em 2006. A Metalúrgica MDS 

detinha no mesmo período 26,68% e passou a deter 56,66%. 
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A questão jurídica 

 

O problema jurídico139 está relacionado à aferição das condutas praticadas pelas 

empresas representadas, se elas configurariam ou não consequências danosas à livre 

concorrência, nos termos do art. 20 da Lei nº. 8.884/94. Outrossim, questiona-se se as condutas 

das empresas representadas configurariam ou não preço predatório. 

  

Decisão / Tese Jurídica firmada 

 

Em 16 de dezembro de 2009, o CADE determinou o arquivamento da representação, 

sob a fundamentação de que o SBDC não possui competência para analisar distorções 

concorrenciais decorrentes de inobservância legal cuja fiscalização caiba a outra autoridade. 

Fixou-se a tese de que cabe às autoridades tributárias ou ao Poder Judiciário reestabelecer a 

legalidade do ato ilícito não-concorrencial praticado pelo agente de mercado e que a 

normalidade jurídica seria reestabelecida quando essas autoridades adotassem as medidas 

cabíveis previstas nas respectivas legislações disciplinadoras do ato ilícito praticado, 

reconstituindo-se também as condições concorrenciais habituais a partir desse momento, sem 

atrair a jurisdição do CADE. 

 

Não obstante o CADE ter fixado a tese de que não tem jurisdição para julgar o caso, 

houve avanço na análise do mérito da conduta anticompetitiva e ficou demonstrado que a 

prática de preço predatório não estaria configurada no caso concreto submetido à apreciação do 

SBDC. 

 

5.4. Sumário Conclusivo da Seção 05 

 

A análise dos casos selecionados revela que o CADE nunca aplicou qualquer tipo de 

sanção contra os agentes de mercado em razão de práticas potencialmente anticompetitivas 

                                                 
139 Consta dos autos relatório circunstanciado e mais riqueza de detalhes no relatório produzido pela Secretaria 
de Direito Econômico, documento que instruiu e norteou a decisão do CADE. 
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derivadas dos efeitos da aplicação das normas tributárias e também que há uma tendência de 

que a jurisprudência do CADE passe a se consolidar no sentido de que o tribunal não tem 

jurisdição para analisar os distúrbios concorrenciais tributários. O quadro sinóptico abaixo 

resume o comportamento do CADE durante sua trajetória institucional, após a CF/88: 

 

Data Processo Relator Caso 
CADE tem 

Jurisdição? 
Por quê? 

Multa 

Aplicada 

Dispositivo 

Citado 

22/03/2000 38/99 Marcelo 

Calliari 

PNBE Sim Os efeitos dos 

incentivos da Guerra 

Fiscal afetam a livre 

concorrência 

Não Art. 1º, Lei 

8.884/94 

29/11/2000 08000.000

4542/97-

13 

Thompson 

Almeida 

SESI/SC Não Compete ao Poder 

Judiciário analisar e 

não restou 

demonstrada a 

prática de preço 

predatório e domínio 

de mercado pelo 

SESI 

Não Art. 1º, Lei 

8.884/94 

19/12/2003 08012.000

668/98-06 

Roberto 

Augusto 

Castellano

s Pfeiffer 

SESI/RS Sem Exame 

de mérito 

Não ficaram 

comprovados preços 

aviltados e o 

SESI/RS não detém 

domínio de mercado 

Não Art. 20, Lei 

8.884/94 

15/09/2004 08700.002
374/99-33 

Luiz 
Carlos 

Delorme 
Prado 

CERPASA Não A conduta estava 
sendo investigada 
pela Secretaria da 
Fazenda do Estado 
do Amapá. 

Não Não indicado. 

25/07/2006 08012.066
65/2001-

99 

Luis 
Fernando 
Rigatto 

Vasconcel
los 

UFES Não O mérito da conduta 
diz respeito à política 
educacional e não a 
práticas 
anticompetitivas, 
sujeitas a aplicação 
do direito antitruste. 
A questão deveria 
ser endereçada em 
outro foro, não sendo 
o CADE o foro 
apropriado. 

Não Não indicado. 

13/06/2007 08700.002
380/2006-

35 

 Luís 
Fernando 
Rigatto 

Vasconcel
los 

 
LG 

Sem exame 
do mérito 

Meio inapropriado Não   
Art. 150, II, 

CF/88 
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11/11/2009 08012.003
648/2005-

23 

Cesar 
Costa 

Alves de 
Mattos 

SYL 
INDUSTRI

AL 

Sim Por meio de uma 
conduta ilícita, o 
agente consegue 
reduzir os seus 
custos e conquistar o 
domínio de mercado.  

Não. Art. 20, Lei 
8.884/94 

Art. 21, inciso 
XVIII, Lei 
8.884/94 

16/12/2009 08012.004
657/2006-

12 

Fernando 
de 

Magalhãe
s Furlan 

FUNDERG 
HIPPER 

Não Cabe às autoridades 
tributárias ou ao 
Poder Judiciário 
reestabelecer a 
legalidade do ato 
ilícito não-
concorrencial 
praticado pelo 
agente de mercado e 
que a normalidade 
jurídica seria 
reestabelecida 
quando essas 
autoridades 
adotassem as 
medidas cabíveis 
previstas nas 
respectivas 
legislações 
disciplinadoras do 
ato ilícito praticado. 

Não Art. 20, Lei 
8.884/94 

 

Tabela 3. Quadro Resumo dos casos analisados. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Apesar de a pesquisa jurisprudencial sinalizar para um entendimento convergente de 

que o CADE não dispõe de jurisdição para julgar as condutas anticompetitivas derivadas da 

aplicação das normas tributárias, a análise dos acórdãos revelou que o tribunal antitruste 

brasileiro avançou sobre o mérito da conduta investigada140. Em seis dos oito casos analisados, 

exceto nos casos de Consultas, o tribunal antitruste avaliou se os preços praticados pelos 

contribuintes configuravam prática anticompetitiva ou se os players representados detinham 

posição dominante do mercado capaz de ameaçar o equilíbrio da economia do mercado 

                                                 
140 Cf. por exemplo os seguintes casos: a) No caso LG, o CADE apontou que não haviam provas nos autos de que 
o benefício fiscal da LG estaria sendo repassado no preço; b) Nos casos SESI, o CADE constatou que os mercados 
analisados não tinham barreiras à entrada, sendo altamente competitivos e também que o SESI não tinha 
participação relevante no mercado capaz de configurar uma infração à ordem econômica; c) No caso UFES, o 
CADE identificou que não existiam barreiras significativas à entrada de novos competidores e que o mercado de 
serviço de idiomas de Vitória-ES era competitivo; d) No caso CERPASA, o tribunal constatou que a sua 
participação no mercado relevante era diminuta e que o agente não dispunha de instrumentos para praticar no 
futuro preços monopolistas para recuperar eventual preço predatório praticado no passado; e) No caso SYL 
Industrial, o CADE sublinhou sua jurisdição, mas constatou que não existiam provas materiais do ilícito 
concorrencial praticado pela empresa que praticou sonegação tributária; f) No caso FUNDERG, o CADE 
asseverou que não estava configurado preço predatório. 
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relevante analisado. Enfim, mesmo que de maneira tangencial, a pesquisa demonstrou que o 

mérito da conduta anticompetitiva vem sendo analisado pelo CADE. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou identificar quais instrumentos legais e institucionais o sistema 

jurídico brasileiro dispõe para tutelar a concorrência em razão dos efeitos das normas tributárias 

sobre o mercado. Foi descrito o surgimento do instrumental antitruste no Brasil e demonstrado 

que o seu fortalecimento se deu somente a partir da Constituição Federal de 1988. Outrossim, 

os dados coletados revelaram que há uma preponderância de julgamento de atos de 

concentração pelo CADE e pouco foco no combate contra as condutas anticompetitivas, 

problema mais agravado quando as condutas anticompetitivas têm origem nos efeitos das 

normas tributárias.  

 

Com vistas a suprir respostas para o problema que aflige o mercado empresarial – que 

consiste na prática reiterada de condutas anticompetitivas por alguns players do mercado a 

partir da aplicação das normas tributárias –, a hipótese desta pesquisa consistiu na afirmação de 

que o sistema jurídico brasileiro é sim provido de instrumentos necessários para a tutela dos 

ilícitos anticoncorrenciais resultantes da aplicação das normas tributárias. Esta atribuição 

institucional foi outorgada ao CADE, que deve exercer a sua competência de combate a 

condutas anticompetitivas e aplicar as sanções previstas na Lei 12.529/2011, mesmo nos casos 

originados a partir da aplicação das normas tributárias. Além disso, é possível afirmar, com 

base no ordenamento jurídico brasileiro, que o CADE é a instituição capaz de materializar 

direitos constitucionais que conformam e orientam o bom funcionamento do mercado, 

consistindo o exercício de sua jurisdição em um direito da coletividade à ação positiva do 

Estado, com arrimo teórico em Robert Alexy141. 

  

Para testar a hipótese, foi necessário percorrer o repertório teórico que se dedicou a tratar 

da transversalidade do direito tributário e do direito concorrencial no Brasil. Verificou-se que 

o debate foi fartamente enriquecido no Brasil a partir da Emenda Constitucional nº. 42/2003, 

que introduziu o art. 146-A na Constituição Federal de 1988. Esse dispositivo ainda não foi 

regulado por Lei Complementar, mas sua existência foi capaz de irradiar discursões férteis na 

literatura. Debate-se acerca do campo de atuação da norma tributária passível de ser introduzida 

                                                 
141 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 
2008. 
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no sistema para prevenir desequilíbrios concorrenciais, com base no art. 146-A da CF/88 e 

também sobre o campo de atuação da norma concorrencial introduzida com base no art. 173, § 

4º – este último o fundamento constitucional para o direito antitruste no Brasil. 

 

Descreveu-se que a doutrina brasileira está longe de alcançar um consenso acerca da 

possibilidade de o CADE exercer jurisdição em temas concorrenciais originados a partir dos 

efeitos das relações jurídico-tributárias. O próprio CADE, em seu portal da internet, exprime o 

entendimento de que não tem jurisdição específica nos casos de sonegação fiscal, sob a 

justificativa de que os distúrbios concorrenciais tributários são problemas ocasionais e que a 

partir do momento em que a “normalidade jurídica é restabelecida”, reconstituem-se as 

condições concorrenciais habituais.  

 

Diante da aridez de estudos teóricos, optou-se por enriquecer a dissertação com a 

pesquisa jurisprudencial. O resultado da análise jurisprudencial constatou que há um diminuto 

número de decisões que abordam diretamente o problema de pesquisa e que nestes poucos casos 

o CADE vem se posicionando de maneira bastante reativa, prevalecendo o entendimento de 

que o tribunal antitruste brasileiro não tem jurisdição e que o foro adequado para reestabelecer 

o desequilíbrio concorrencial promovido pelas normas tributárias seria dos tribunais 

administrativos tributários ou do Poder Judiciário.  

 

Não obstante a postura reativa do CADE, na maioria dos processos, o tribunal antitruste 

avaliou se os preços praticados pelos contribuintes configuravam prática anticompetitiva ou se 

os players representados detinham posição dominante do mercado capaz de ameaçar o 

equilíbrio da economia do mercado relevante analisado. Ou seja, mesmo que de forma 

tangencial, o CADE analisou a estrutura do mercado relevante e investigou o mérito da conduta 

anticompetitiva. 

 

Por outro lado, a pesquisa demonstrou que os tribunais administrativos tributários não 

dispõem de competência legal para velar pela concorrência. Os limites de cognição destes 

tribunais administrativos estão adstritos à legislação tributária e à lide subjetivamente 

delimitada entre a Fazenda Pública e o contribuinte. A proteção da concorrência, por sua vez, 
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está inserida em um contexto econômico e social de nova configuração do Estado e da 

sociedade. O dano ao mercado atinge a toda a coletividade e não apenas aos agentes econômicos 

diretamente envolvidos. Portanto, há necessidade de um Estado também provedor de bem-estar 

social, que precisa de novas ferramentas do direito para prover demandas antes não existentes 

na sociedade142..  

 

Na estrutura da Administração Pública do Brasil, apenas o CADE dispõe de 

instrumentos legais para dar respostas à violação de direitos transindividuais cometidos no 

ambiente de mercado. Eventual postura omissiva do tribunal antitruste brasileiro ao não julgar 

os casos submetidos à sua competência legal criará uma verdadeira lacuna institucional, 

desprovendo de defesa a coletividade, titular dos bens jurídicos tutelados pela Lei antitruste 

brasileira.  

 

A pesquisa também demonstrou que as questões não se restringem às condutas 

anticompetitivas geradas a partir da iniciativa do contribuinte – como nos casos de sonegação 

fiscal ou planejamento tributário não aceito pelo Fisco. Há sérios problemas concorrenciais 

decorrentes dos atos de natureza tributária introduzidos no mercado pelo próprio Poder Público, 

como nos casos de incentivos fiscais, decisões judiciais, imunidades tributárias, entre outros. 

Nestes casos, o CADE ainda não enfrentou o problema específico da potencial tensão entre, de 

um lado, os princípios jurídicos que orientam e autorizam a expedição do ato pelo Poder Público 

e, de outro lado, os princípios gerais da atividade econômica consagrados pela ordem 

constitucional econômica e financeira (CF, art. 170 e seguintes). 

 

As experiências estrangeiras relatadas apresentam critérios normativos para solucionar 

essa segunda questão. No caso da experiência norte-americana, a Teoria da State Action 

Doctrine prestigiou o poder normativo dos entes que dispõem de competência para instituir 

políticas públicas, mesmo que afetem o ambiente concorrencial. Todavia, a política introduzida 

deverá (a) estar formalmente autorizada por uma política regulatória articulada (substituição da 

livre concorrência pela regulação) e (b) ser objeto de supervisão estatal ativa pelo Poder 

                                                 
142 Sobre a sociedade de massas e o surgimento de novos instrumentos do Estado para atender às demandas 
inerentes a essa nova configuração da sociedade, cf. CAPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores. Sergio Antonio 
Fabris Editor: Porto Alegre, 1993/Reimpressão, 1999, p. 57. 
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Público. Caso não preenchidos os requisitos materializadores de que a política pública 

introduzida será fielmente observada, o tribunal antitruste norte-americano deverá exercer 

jurisdição. No caso da União Europeia, por sua vez, a Comissão Europeia, órgão que exerce a 

atribuição de velar pela concorrência no trafego comercial da Europa, vem exercendo com 

intensidade sua jurisdição, não sendo relevante para fins de definição de sua competência o 

critério de os efeitos anticoncorrenciais derivar de uma prática tributária, experiência ilustrada 

com os comentários sobre o caso do conglomerado Apple.  

 

Com efeito, o caminho inicial para solução dos nossos problemas não passa pela 

importação dos instrumentos estrangeiros e correlata adaptação ao direito brasileiro. O primeiro 

passo a ser dado consiste em compreender e aprofundar os próprios instrumentos já existentes 

no Brasil. O direito brasileiro adota uma técnica de tipo infracional aberto, permitindo que 

qualquer ato ou conduta seja tutelada pelo direito antitruste, desde que tenham potencial ou 

efetivamente produzam os efeitos anticompetitivos previstos no art. 36 da Lei 12.529/2011. São 

eles: (i) limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; 

(ii) dominar mercado relevante de bens ou serviços; (iii) aumentar arbitrariamente os lucros; 

e/ou (iv) exercer de forma abusiva posição dominante.  

 

Essa configuração do direito brasileiro permite interpretação mais ampliativa da 

jurisdição do CADE, fortalecendo o seu papel institucional na sociedade e transmitindo ao 

mercado uma mensagem de que práticas anticompetitivas tributárias não serão toleradas. O 

mais importante para o direito concorrencial brasileiro é a investigação dos efeitos 

anticoncorrenciais e não as causas em si mesmas143, razão pela qual os efeitos das normas 

tributárias que repercutam em práticas de mercados anticoncorrenciais são suscetíveis de 

censura pelo CADE. O art. 36 da Lei nº 12.529/2011 não adjetivou ou qualificou a natureza do 

ato suscetível de censura pelo CADE. Nestes termos, o ato analisável pelo CADE pode derivar 

de uma conduta praticada pelo próprio contribuinte como nos casos de evasão fiscal, ou pode 

decorrer dos efeitos da norma tributária introduzida pelo Poder Público, a exemplo dos casos 

de Guerra Fiscal e demais casos analisados neste trabalho.   

  

                                                 
143 Cf. Nota 89. 
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ANEXO I 
 

A. Pesquisa de jurisprudência no CADE 

 

Este anexo tem como objetivo descrever o caminhar e o método da pesquisa empírica. 

Foram utilizadas três fontes de informações: (1) Lei de Acesso à Informação144; (2) Portal 

Eletrônico da Internet do CADE, através do sistema de banco de dados e informações 

processuais denominado portal sei!; e (3) Análise da íntegra de todas as decisões citadas nos 

artigos e trabalhos científicos utilizados como referência bibliográfica.  

 

A pesquisa foi iniciada com a identificação do universo de decisões catalogadas do 

CADE entre 2009 a 2015 para uma melhor compreensão do volume de decisões ano a ano (cf. 

item A.3 abaixo). Os dados foram extraídos dos relatórios anuais de gestão, disponíveis no site 

do CADE145.  

 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 % 
Atos de Concentração 386 427 447 825 716 660 474 78,7% 
Conduta 186 82 95 96 66 75 57 13,1% 
Outros 143 63 101 34 32 28 6 8,1% 
TOTAL 715 572 643 955 814 763 537 4999 

 

Tabela 4. Mapeamento dos casos julgados pelo CADE. 
Fonte: elaboração própria, a partir dos relatórios anuais de gestão. 

 

A tabela acima fornece alguns dados relevantes: (i) há preponderância de julgamentos 

de atos de concentração pelo CADE, cerca de 78% das decisões; (ii) o percentual de decisões 

proferidas cujo objetivo é analisar condutas anticompetitivas representa menos de 15% do 

volume de feitos julgados pelo tribunal. 

 

                                                 
144 Disponível em: http://www.acessoainformacao.gov.br/.  
 
145 Disponível em: www.cade.gov.br, na seção auditorias. Acesso em: 19 jun. 2017. 
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O foco eleito da pesquisa se concentrou sobre as decisões proferidas em processos de 

investigação e apuração de condutas anticompetitivas. Sobre a amostra selecionada 

qualitativamente, foi empreendida análise dos acórdãos do CADE. Essa análise tem como 

objetivo revelar a ratio decidendi das decisões e os critérios determinantes para aferição do 

resultado que materialize ou não uma violação à livre concorrência cujo fato gerador sejam os 

efeitos das normas tributárias, no âmbito de competência do CADE. 

 

A.1. Pesquisa pelo Portal da Lei de Acesso à Informação  

 

Dada a baixa volumetria dos processos de investigação e apuração de condutas 

anticompetitivas julgados pelo tribunal do CADE, decidiu-se investigar todas as decisões sobre 

condutas anticompetitivas proferidas pelo tribunal pleno do CADE via solicitação pelo canal 

da Lei de Acesso à Informação. 

 

Formulado em 31 de maio de 2017, no pedido foram solicitadas as decisões proferidas 

no período de 1997 a 2016. Em 1º de junho de 2017, o CADE respondeu por esse canal de 

comunicação e disponibilizou uma planilha com a lista de todos os processos administrativos 

que versavam sobre condutas anticompetitivas condenadas pelo tribunal antitruste a partir de 

2012. O órgão antitruste informou não dispor de dados compilados anteriores a 2012. Essa 

planilha não contemplou processos qualitativamente elegíveis para análise que tratassem de 

distúrbios concorrenciais tributários. 

 

A.2. Pesquisa das decisões através da ferramenta do portal sei! do CADE 

 

Além da pesquisa via Lei de Acesso à Informação, foi promovida pesquisa no portal 

sei!146 do CADE em 28 de maio de 2017, com vistas a abranger o maior número de decisões 

sobre o tema pesquisado. A pesquisa seguiu os seguintes parâmetros: (a) inserção de busca por 

palavras-chave; (b) as ferramentas "e" e "ou" se mostraram úteis para filtrar os resultados; (c) 

                                                 
146 Disponível em: 
http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&aca
o_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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foram selecionadas as caixas de opções "tipo de documento" e "tipo de processo". Em virtude 

disso, optou-se por selecionar documentos decisórios (votos e decisões), que pudessem 

demonstrar o entendimento do órgão judicante.  

 

Alguns comentários sobre a pesquisa realizada no portal sei!: (a) a ferramenta de 

pesquisa tem dificuldades em encontrar palavras juntas, com aspas; (b) o filtro por tipo de 

documento e/ou tipo de processo não é claro, uma vez que o CADE não esclarece publicamente 

quais os significados da categorização e nem mesmo são intuitivas. Além disso, não há 

categorização para os acórdãos proferidos pelo tribunal pleno do órgão; (c) informação obtida 

por telefone com o CADE, esclareceu que o portal sei! contempla decisões desde o ano de 2010. 

Essa informação não está oficialmente veiculada no site.147 No entanto, em resposta do CADE, 

por meio da Lei de Acesso à Informação, informou-se que o banco de dados é composto por 

decisões a partir do ano de 2012. Por meio dessa fonte de pesquisa, foram selecionados para 

análise qualitativa os processos 08700.002380/2006-35, 08012.003648/2005-23 e 

08012.004657/2006-12. 

 

A.3. Pesquisa das decisões citadas pela bibliografia selecionada 

 

As decisões encontradas a partir do portal sei! e da ferramenta da Lei de Acesso à 

Informação é relativamente baixo, frente ao que esperávamos encontrar inicialmente. Vale 

dizer, também, que as limitações das ferramentas de pesquisa, tratadas acima, inviabilizou a 

coleta de decisões que compreendam um marco temporal mais alargado e com maior precisão. 

Por essa razão, adicionamos ao universo de pesquisa os precedentes abordados em trabalhos 

acadêmicos148, que não foram localizados após consulta no repositório do portal sei! e por meio 

de resposta via Lei de Acesso à Informação. Nesse sentido, providenciamos a íntegra das 

decisões do CADE citadas em trabalhos acadêmicos como critério para ampliação da amostra 

estudada, o que permitiu o exame de um número maior de decisões que tratam da temática 

perante o tribunal antitruste.  

                                                 
147 Informação obtida após contato, por e-mail, com o servidor Caio Barros, responsável pelo portal sei!. 
148 SCHOUERI, Luís Eduardo. Livre concorrência e tributação. In ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes 
Questões atuais do direito tributário. 11º volume. São Paulo: Dialética, 2007; SILVEIRA, Rodrigo Maito da. 
Direito da Concorrência e sua relação com a tributação. Revista do IBRAC / RT, Volume 18, São Paulo, 2010; 
Tributação e Concorrência – Série Doutrina Tributária. Vol. IV São Paulo: Quartier Latin, 2011. 
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Munido de todas as ferramentas de pesquisa jurisprudencial citadas nos itens acima A1, 

A.2 e A.3, foram selecionados qualitativamente oito casos com plena aderência ao problema de 

pesquisa. Analisamos a íntegra dos oito casos na Seção 5 deste trabalho.  

 


