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A Inadimplência Sistemática do ICMS ...1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS
O presente trabalho tem por objeto a caracterização, sob o enfoque dasregras de Direito Econômico, da conduta consistente no inadimplemento sistemá-tico e contumaz de ICMS como infração à ordem econômica, que justificaria aatuação estatal nesse domínio.Inicialmente, partindo de uma conceituação de Direito Econômico propos-ta, há de ser ressaltada a posição e a relevância do tema frente à ConstituiçãoFederal de 1988, especialmente no que toca aos princípios, fundamentos e finali-dades da ordem econômica dentro do Estado Democrático de Direito. Estabeleci-do o cenário da ordem econômica no direito pátrio, é imperioso analisar a siste-mática de apuração e pagamento do ICMS, e constatar, no plano prático, a exis-tência de empresas que, apesar de informarem aos órgãos de fiscalização do entefederativo o montante de tributo devido ao final de cada período de apuração,nenhum pagamento realizam. Ocorre, contudo, que, muitas vezes, essa situação,ao invés de ser meramente esporádica ou eventual, passa a ser sistemática eduradoura, com sensível prejuízo às finanças públicas.No presente, entretanto, não se quer cogitar das perdas pecuniárias diretasadvindas ao erário público, que emergem de forma clara, em razão da adoçãodessa espécie de estratégia empresarial. O objeto, como foi referido anteriormen-te, é análise da existência de infração à ordem econômica, coibível pelas normasde defesa da concorrência, posto que este tema realmente interessa ao ramodireito em pauta.O sistema tributário vigente em certo ordenamento jurídico, especialmentequando impõe uma carga fiscal elevada, como é o caso do Brasil, constitui umimportante condicionador dos preços de mercado de bens e serviços. Assim, aprática reiterada de inadimplência de ICMS por determinadas empresas poderiaafetar a concorrência no mercado. Conforme será especificado, a infração à or-dem econômica pode se apresentar, nesses casos, sob duas formas básicas: (a) oaumento arbitrário de lucros; e (b) a prática de preços predatórios, com prejuízo àconcorrência.A consideração do tema se fará sob o prisma dos preceitos nucleares daordem econômica e das regras de Direito Econômico, em especial aquelaconcernente ao interesse social.1

2. A ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
O Direito Econômico, entendido como ramo do direito que tem por objetoo tratamento jurídico dos atos e instrumentos de política econômica, deve ser

1 Souza, Washington Peluso Albino: Primeiras Linhas de Direito Econômico, pp. 130-142.RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001 - 105
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compreendido, dessa forma, como conjunto de normas de conteúdo econômico,que assegure a defesa dos interesses individuais e coletivos, de acordo com aideologia adotada na ordem jurídica.2Em nosso País, por advento da Constituição Federal de 1988, há de seconsiderar esse campo da ciência jurídica como um verdadeiro subsistemanormativo, adequando-se, de forma precisa, ao conceito de constituição econômi-ca, definida, por J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, como conjunto de normase princípios constitucionais relativos à economia, caracterizando a forma basilar desua organização, principais regras de funcionamento, esferas de ação dos sujeitoseconômicos e grandes objetivos de políticas econômicas.3O cerne das normas de Direito Econômico existentes na Constituição seencontra no art. 170, em que a redação do caput4 revela as características bási-cas da ordem econômica: (i) sua finalidade, que seria assegurar a todos uma exis-tência digna; (ii) seus fundamentos, que seriam a valorização do trabalho humanoe a livre iniciativa; (iii) seu meio de atuação, que seria a justiça social; (iv) seusprincípios gerais, que estão arrolados nos IX incisos do mencionado dispositivo.5Importante referir, relativamente a esses elementos nucleares, que a digni-dade da pessoa humana, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa cons-tituem, também, fundamentos do Estado Democrático de Direito em que se cons-titui a República Federativa do Brasil, conforme disposição do art. 1º, incisos III eIV, da CF/88. Da mesma forma, a justiça social foi elevada a objetivo da nação, naforma do inciso I do art. 3º da Carta Política.
3. A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICOPÁTRIO

Apesar de a livre iniciativa ser um dos fundamentos, e a liberdade deconcorrência um dos princípios da atividade econômica, não se pode chegar àconclusão, por muitos defendida, de que o mercado espontaneamente regula a
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2 Souza, Washington Peluso Albino: Direito Econômico, Saraiva, 1980, pp. 3-49. Camargo,Ricardo Lucas, Breve Introdução ao Direito Econômico, Sergio Antônio Fabris Editora, 1983,pp. 37 e ss.3 Canotilho, J.J. Gomes e Moreira, Vital: Fundamentos da Constituição, 1991, Coimbra Ed.4 Art. 170 � A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observadosos seguintes princípios: I � soberania nacional; II- propriedade privada; III � função social dapropriedade; IV � livre concorrência; V � defesa do consumidor; VI � defesa do meio ambiente;VII � redução das desigualdades regionais e sociais; VIII � busca do pleno emprego; IX �tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras eque tenham sua sede e administração no País.5 Rios, Roger Raupp: Ordem Econômica, Sociabilidade e os Mass Media na Constituição daRepública de 1988. Internet. Palestra Proferida no curso de extensão Direito Público e Desen-volvimento � A Ordem Econômica na Constituição de 1988, promovido pelo Departamentode Direito Público da UFRGS, em 18 de maio de 1996.
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competição e de que a intervenção do Poder Público seja totalmente desnecessária.Dizer que existe livre iniciativa e liberdade de concorrência, não significa dizer queestá assegurada a iniciativa sem limites e a concorrência desleal, sendo que nemtodas as práticas e condutas adotadas por aqueles que participam do mercadodevem ser toleradas. Dessa forma, é necessário que haja uma certa intervençãodo Poder Público na economia, a fim de que sejam, até mesmo, garantidas asliberdades de iniciativa e concorrência, bem como os demais elementos nuclearesda ordem econômica, uma vez que a ocorrência de algumas práticas desvirtuadorasfere o direito subjetivo daqueles que, ao lançarem-se no mercado, o fazem sob omanto certo da proteção dos princípios da Constituição referente ao livre mercado6.É o entendimento também do autor português Luis S. Cabral Moncada7:�oque se pretende é que o mercado se torne concorrencial, ou seja que existauma verdadeira liberdade de escolha da parte do consumidor, competindo aosPoderes Públicos criar um estado concorrencial medido pela efectivapluralidade de vendedores e compradores para os mesmos produtos, de modoa que possa existir autêntica liberdade de escolha. É esta liberdade o objetivogenérico da legislação de defesa da concorrência, não já uma liberdadeespontânea, imanente ao desenrolar das trocas econômicas, masverdadeiramente criada e sancionada pela lei.�Nesse sentido, nossa Constituição, no Título dedicado à ordem econômica,em seu artigo 173, § 4º, dispõe que a lei reprimirá o abuso do poder econômico,que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumentoarbitrário dos lucros.Ao ser promulgada a Constituição de 1988, a então vigente Lei nº 4.137,de 10 de setembro de 1962, foi recepcionada naquilo em que não conflitava coma nova Carta, e continuou a ser o diploma vigente em matéria de repressão aoabuso do poder econômico. Em 8 de janeiro de 1991, surgiu uma nova norma dedefesa da concorrência, a Lei nº 8.158, que devido às inúmeras críticas que rece-beu foi logo substituída pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Esta lei, querevogou expressamente as anteriores, é ainda a norma vigente a respeito damatéria, com algumas modificações posteriores, especialmente das Leis nº 9.021/95 e 9.069/95.A chamada legislação antitruste nacional, juntamente com as normas dedefesa do consumidor e os acordos internacionais, como, por exemplo, o GATTsão os principais instrumentos de que dispõe o Poder Público para, através de seusórgãos administrativos e judiciais, controlar e punir práticas abusivas e lesivas ànação, ao mercado ou ao consumidor.
6 Bastos, Celso Ribeiro: Caderno de Ciências Políticas e Constitucionais nº 11/95, Ed. Revistados Tribunais, Parecer elaborado em atenção a Consulta formulada pelo Sindicato dosPanificadores.7 Moncada, Luis S. Cabral de: Direito Económico. Coimbra. Coimbra Ed. 1988.RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001 - 107
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O Capítulo II da Lei nº 8.884 é dedicado a caracterizar as infrações daordem econômica, sendo que o art. 208 define, por seus efeitos, os atos que,genericamente, podem configurar infração à ordem econômica. Analisando taldispositivo, constata-se que a responsabilidade pela prática dos referidos atos éobjetiva, ou seja, prescinde da existência de culpa, bastando sua simples ocorrên-cia para que se configure a infração. Além disso, não é necessário que tais atosproduzam os efeitos elencados, nem mesmo que tenham a finalidade de produzi-los, basta que haja a possibilidade de ocorrência dos efeitos.O artigo 21 tipifica condutas, exemplificativamente, que configuram, deforma clara, as infrações do artigo 20. Entre elas, nos interessam, precipuamente,as seguintes: (i) inciso XVIII - vender injustificadamente mercadoria abaixo do preçode custo; (ii) inciso IV � limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;(iii) inciso V � criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou aodesenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente oufinanciador de bens ou serviços.

4. A REGRA DO INTERESSE SOCIAL
Considerando o quadro normativo acima delineado, é importante analisar aquestão proposta sob a ótica da regra do interesse social, que, nos consagradosensinamentos de Washington Albino Peluso de Souza9, deve informar as relaçõesabrangidas pelo Direito Econômico. De fato, segundo o autor citado, as normaspostas em leis não esgotam as regras necessárias de aplicação do direito à realida-de, cabendo ao estudioso identificá-las, com o fito de facilitar sua tarefa. Entre asdiversas regras enunciadas em sua obra, merece especial relevo, na espécie, aquelaatinente ao interesse social.Tal regra é assim enunciada: �O Direito Econômico toma o interesse soci-al como fundamento dos seus �juízos de valor� e por essa orientação procurarealizar os princípios da Justiça Distributiva�.Entendendo o Direito Econômico como conjunto de normas que regula inte-resses públicos e privados, individuais e coletivos, muitas vezes contrapostos, hánecessidade de conciliar as políticas econômicas com a justiça social, valendo dizerque no sempre almejado equilíbrio entre o particular e o coletivo, é indispensáveldar prevalência a este último.

8 Art. 20 - Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sobqualquer 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 livreconcorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III -aumentar arbitrariamente os lucros; IV - exercer de forma abusiva posição dominante.9 Ob. cit (nota 1).108 - RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001
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A regra do interesse social, portanto, extraída do ordenamento jurídico,tem sua base no próprio princípio da justiça social que, conforme antes referido, éobjetivo da República Federativa do Brasil e meio de atuação constitucionalmenteeleito para a afirmação da ordem econômica. Nesse sentido, legitima-se a atua-ção do Poder Público, em dada relação que interessa ao Direito Econômico, quan-do, existente conflito nessa área, entre interesses particulares e coletivos. A solu-ção correta, nessa hipótese, deve atender à regra do interesse social, procurandoharmonizar, da melhor forma possível, os preceitos nucleares da ordem econômi-ca, viabilizando, através da justiça social, a existência digna a todos, com observân-cia dos fundamentos e princípios da atividade econômica.

5. A HARMONIZAÇÃO DOS PRECEITOS NUCLEARES
Diante da densidade dos preceitos eleitos pelo constituinte como elementosnucleares da ordem econômica, necessária a harmonização entre esses, sob penade interpretarmos a Constituição de modo a tornar inconciliável seu texto eimprestáveis, no plano da efetividade social, seus mandamentos. Nesse sentido,saliente-se a utilidade dos princípios da unidade da constituição e da máximaefetividade10, como métodos interpretativos, que impõem a análise do texto cons-titucional de forma sistemática e total, nunca independente e parcial, sempre comvistas a dar efetivo cumprimento às disposições examinadas.Tal processo de interpretação é indispensável, sobretudo, na questão atinenteà livre iniciativa. De fato, a colocação da livre iniciativa como fundamento daordem econômica e da própria República Federativa do Brasil, poderia conduzirao equivocado entendimento de que tal liberdade  é absoluta, não deixando espa-ço para qualquer atuação estatal no domínio econômico, além daquela expressa-mente prevista pela Carta. A livre iniciativa, portanto, não pode ser concebida deforma estritamente liberal, ou em desconsideração com os demais princípios cons-titucionais do Estado Democrático de Direito.11 No aspecto, importante observarque a Carta Constitucional dá relevo ao valor social da livre iniciativa e não propri-amente à iniciativa livre, ampla e irrestrita12.Por sua vez, Ruy Cirne Lima13 lembra, a respeito do tema, que não existemdireitos absolutos ou ilimitados, pois a norma pode, previamente, estabelecer li-

10 Canotilho, J.J. Gomes: Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Livraria Almedina,Coimbra, 3ª Ed., p. 1148.11 Faria. Werter R.: Constituição Econômica, Liberdade de Iniciativa e de Concorrência, SergioAntônio Fabris Editor, Porto Alegre, 1990, pp. 108-110.12 Grau, Eros Roberto: A Ordem Econômica na Constituição de 1988, Malheiros, 1988, 5ª Ed.,p. 226.13 Lima, Ruy Cirne: Princípios de Direito Administrativo, 6ª Edição, p. 105, Ed. Revista dosTribunais RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001 - 109
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mitações em certos direitos, que passarão a compor o seu próprio perfil, respeita-da sempre a Lei Maior: �O que devemos, entretanto, assinalar é que, na idéiade garantia de um direito, vai implícita a possibilidade de limitação dessedireito ou do respectivo exercício. Consistirá a limitação em restrição consentidapelo indivíduo, ou provirá, talvez, de norma ou ato do poder público. Umas eoutras, contudo, hão de conservar-se dentro da medida, que a ordem jurídicaprefixa.�Nesse sentido, temos que a livre iniciativa somente é legítima quando con-duz a uma situação de dignificação de todos, através da justiça social, pois se talliberdade é fundamento de uma ordem econômica, não pode ser completamentedesvinculada da finalidade e do modo de atuação consagrados para esse mesmosubsistema normativo. Da mesma forma, a livre iniciativa que conduz ao desequilíbrioda concorrência, ao desrespeito ao consumidor, e ao aumento arbitrário de lucrosdo empresário, não atendendo à dignidade de todos, como finalidade doordenamento, nem respeitando a justiça social, como veículo de atuação, não temamparo constitucional, devendo ser coibida pelo Poder Público. Negar ao Estadopoderes de atuação contra essa espécie de conduta nociva ao interesse social,seria o mesmo que tornar sem qualquer efetividade as disposições constitucionaissobre a matéria. Conforme bem assinalado pelo Juiz Federal Roger Raupp Rios14,a dignidade da pessoa humana é a finalidade a ser alcançada pela justiça social,no mundo em que o trabalho e a livre iniciativa são fundamentos, revelando aevidente relação entre fins e meios.Tal entendimento, inclusive, mereceu adoção pelo Supremo Tribunal Fede-ral, através de seu Plenário, por ocasião do julgamento da Ação Direta deInconstitucionalidade nº 319 � DF, em que foi examinada a Lei Federal nº 8.039,de 30 de maio de 1990, com relatoria e voto prevalente do Ministro MoreiraAlves15. Na própria ementa, podemos destacar o seguinte trecho: �Em face daatual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e o princí-pio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução dedesigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, podeo Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e serviços,abusivo que é o poder econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros.�Exsurge, com clareza, da decisão, que não existem liberdades absolutas,sendo que é necessário alcançar o equilíbrio da relatividade dos elementos nucle-ares da ordem econômica, posto que, se tomados em sentido absoluto, são incon-ciliáveis. Assim, consta do voto do eminente Relator: �Ora, sendo a justiça sociala justiça distributiva � e por isso mesmo é que se chega à finalidade da ordemeconômica (assegurar a todos uma existência digna) por meio dos ditamesdela, e havendo a possibilidade de incompatibilidade entre alguns dos princí-
14 Ob. cit. (nota 5).15 Brasil, Supremo Tribunal Federal: Revista Trimestral de Jurisprudência nº 149, pp. 666-693.110 - RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001
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pios constantes dos incisos desse artigo 170, se tomados em sentido absoluto,mister se faz, evidentemente, que se lhes dê sentido relativo para que se pos-sibilite a sua condição a fim de que, em conformidade com os ditames dajustiça distributiva, se assegure a todos � e, portanto, aos elementos de produ-ção e distribuição dos bens e serviços e aos elementos de consumo deles � aexistência digna..Em conclusão, e para que fosse assegurada a efetividade social da Consti-tuição, entendeu o Egrégio Supremo Tribunal Federal em admitir aconstitucionalidade da intervenção do Estado na ordem econômica, de forma an-tecipada, visando coibir as transgressões à ordem econômica, de  modo a har-monizar os preceitos nucleares sobre a matéria, posto que a atuação a posteriorimuitas vezes se destitui de eficácia, dificultando a recomposição do dano sofrido.16Na matéria, foi confirmada a posição de José Afonso da Silva17 de queexistem mecanismos de condicionamento da iniciativa privada, em busca da reali-zação da justiça social, sendo falaciosa a afirmativa consagrada pelo Estado Libe-ral de que haveria uma harmonia natural dos interesses, regulada unicamentepelo mercado, sem possibilidade de atuação estatal no domínio econômico. Dessaforma, impende  que sejam transcritas parte das afirmações do citado autor: �As-sim, a liberdade de iniciativa econômica privada, num contexto de uma Cons-tituição preocupada com a realização de justiça social (o fim condiciona osmeios), não pode significar mais do que �liberdade de desenvolvimento daempresa no quadro estabelecido pelo poder público, e, portanto, possibilida-de de gozar das facilidades e necessidade de submeter-se às limitações postaspelo mesmo�. É legítima, enquanto exercida no interesse da justiça social.Será ilegítima, quando exercida com objetivo de puro lucro e realização pesso-al do empresário�.Assim, evidenciada a necessidade de harmonização dos preceitos nuclearesda ordem econômica, perfeitamente legítima a intervenção estatal nessa área, deforma antecipada, visando garantir a existência digna de todos, em conformidadecom a justiça social, coibindo infrações aos princípios básicos, mesmo que tal atu-ação traga uma aparente violação ao fundamento da livre iniciativa, quando toma-do este em sentido absoluto, o que, como visto, não é de ser admitido.
6. O INADIMPLEMENTO SISTEMÁTICO DE ICMS COMO INFRAÇÃO ÀORDEM ECONÔMICAO imposto incidente sobre as operações relativas à circulação de mercado-rias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
16 Acórdão citado (nota 15).17 Silva, José Afonso da: Curso de Direito Constitucional Positivo, Editora Malheiros, 14ª edição,1997, p. 726. RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 20011 - 111



A Inadimplência Sistemática do ICMS ...
de comunicação denominado usualmente como ICMS, é, por expressa disposiçãodo art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal de 198818, não-cumulativo, compen-sando-se o que for devido em cada operação tributada com o montante cobradonas anteriores pelo mesmo ou outro Estado.Como forma de efetivação prática do princípio da não-cumulatividade, de-senvolveu-se um sistema de apuração e pagamento mensal de ICMS, baseado noregistro escritural de créditos e débitos19. Assim, cada aquisição de mercadoriaspelo contribuinte, nas hipóteses legais, gera um crédito fiscal e cada venda demercadorias gera um débito fiscal, cujos registros contábeis, nos livros fiscais, sãoimediatos. Ao final de cada período mensal, há um encontro de contas, descontan-do-se dos débitos fiscais, os créditos fiscais, para finalmente chegar-se ao saldodevedor fiscal, que é o montante de tributos devidos, relativamente àquele perío-do. Encontrado saldo devedor, ao final do período, cumpre ao contribuinte proce-der, no prazo estipulado, o pagamento do ICMS devido.Se tem, entretanto, constatado a existência de empresas que, após infor-mar o valor do ICMS devido no período, deixam de efetuar qualquer pagamento,causando prejuízo aos cofres públicos. Saliente-se que o imposto em exame temnatureza indireta, isto é, a empresa devedora, contribuinte de direito, vende suasmercadorias, embutindo em seu valor o montante do tributo incidente sobre aoperação. A carga tributária é, na verdade, suportada pelo contribuinte de fato,ou seja, o adquirente da mercadoria.Na análise ora procedida, contudo, não se quer cogitar do prejuízo pecuniárioimposto à coletividade, em função desse comportamento. Tampouco se pretendecuidar daquelas empresas que deixam de cumprir suas obrigações fiscais de ma-neira apenas eventual ou esporádica, revelando uma temporária dificuldade fi-nanceira, posto que tal situação, embora constitua infração à lei, pordescumprimento de norma tributária, não interessa ao Direito Econômico. O obje-to do estudo é caracterizar, como infração à ordem econômica, a conduta adotadapor certas empresas, de, durante longo período, informar o ICMS devido mensal-mente, sem realizar o pagamento, tornando sistemática a inadimplência perantea Fazenda Pública.A análise detalhada desses casos permite concluir que não se trata de umatentativa de escapar de uma crise financeira passageira ou de evitar um processofalimentar. Na maior parte das situações, a empresa continua exercendo normal-mente suas atividades, efetua gastos supérfluos em outras áreas, tal como a publi-cidade, transfere previamente seus bens a terceiros, frustrando eventual tentativade cobrança judicial do crédito, e, com freqüência, designa como administradores
18 O conteúdo do dispositivo constitucional citado é repetido no art. 19 da Lei Complementarnº 87, de 13 de setembro de 1996, bem como no art. 14 da Lei Estadual nº 8.820, de 27 dejaneiro de 1989.19 Machado, Hugo de Brito: Aspectos Fundamentais do ICMS, Dialética, São Paulo, 1999, p. 13.112 - RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001
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da sociedade pessoas sem patrimônio pessoal, evitando a possibilidade deresponsabilização tributária, na forma do art. 135, III, do CTN. É evidente setratar de uma estratégia planejada e concebida para duas finalidades distintas.Ambas, entretanto, podem caracterizar, como se pretende demonstrar, infração àordem econômica, apresentando-se, nesses casos, sob duas formas básicas: (i) aprática de preços predatórios, com a criação de dificuldades à concorrência; e (ii)o aumento arbitrário de lucros.O sistema tributário adotado no ordenamento jurídico pátrio,  por exigiruma carga fiscal elevada, constitui um importante condicionador dos preços debens e serviços. Assim, a prática reiterada de inadimplência de ICMS por determi-nadas empresas poderia afetar a concorrência no mercado.No caso do ICMS exigido no Estado do Rio Grande do Sul20, cuja alíquotabásica é de 17% do preço da mercadoria, é possível imaginar o impacto da nãooneração do ofertante do bem com o pagamento do tributo. Se a empresa ofere-ce a mercadoria ao preço de mercado, onerando o consumidor e deixando derepassar os valores aos cofres públicos, temos um evidente caso de aumentoinjustificado e ilícito dos lucros dos controladores da sociedade. Por outro lado, seo bem é oferecido por valor abaixo do preço de mercado, em função da inexistênciade oneração com o ICMS, temos um flagrante caso de prática de preços predató-rios, com potencial prejuízo à concorrência.Tais condutas, previstas como infrações à ordem econômica, conforme dis-posições da Lei Federal nº 8.884/94, especialmente em seus artigos 20, caput,e incisos I e III, e 21, incisos IV, V e XVIII, serão analisadas de forma mais detalhadaa seguir.

6.1 A prática de preços predatórios
A empresa que, por certo lapso temporal considerável, deixa de realizar ospagamentos devidos a título de ICMS, passa a ter, em face das concorrentes, umainaceitável vantagem. De fato, a não ser que seja objetivo desse contribuinte aobtenção de lucros pessoais ilícitos, poderá oferecer seu produto ou seu serviço aum custo substancialmente inferior ao praticado no mercado. Com isso, não sóserá configurada a pratica de preços predatórios como também, possivelmente,haverá o enquadramento nas transgressões que tratam da limitação ou impedi-mento de acesso de novas empresas ao mercado, e da criação de dificuldades àconstituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresas concorrentes.A venda injustificada de produtos abaixo do preço de custo, é a chamadaprática de preços predatórios, expressamente definida em nossa legislação comoinfração à ordem econômica, sendo conhecida também como underselling.

20 Cf. art. 12, II, �g�, da Lei Estadual nº 8.820/89.RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001 - 113
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Sobre a conceituação, podemos citar o jurista Celso Ribeiro Bastos21: �Noçãobásica para o entendimento da prática lesiva a ser abordada no presente estu-do diz respeito às práticas denominadas pelo Direito Antitruste Norte-Ameri-cano de predatory pricing, que, como veremos adiante, refere-se à prática deofertar ao mercado consumidor produtos a preços predatórios se comparadosaos preços de seus competidores num determinado mercado.�A empresa que, tendo desoneração ilícita e sistemática de parte da cargatributária, consegue vender seus produtos abaixo do preço de custo prejudica nãosó a livre concorrência no mercado, como também os próprios consumidores. Talprática, contrária à ordem econômica vigente, fere, num primeiro plano, o funda-mento da livre iniciativa e o princípio da liberdade de concorrência, com o prejuízoàs empresas do mesmo ramo. Num segundo momento, é atingido também o prin-cípio de defesa do consumidor, pois o destinatário final da cadeia comercial, quepoderia parecer beneficiado com a oferta de bens a preços inferiores aos deprodução, também poderá passar a ser prejudicado. Isto porque a predatoriedadeacaba por eliminar ou prejudicar a concorrência, favorecendo a concentração demercado, o que facilita a posterior fixação de preços em níveis excessivos.Examinando o inciso XVIII do artigo 21, conclui-se que há dois requisitospara a configuração da prática dos preços predatórios. O primeiro é que haja,efetivamente, a venda de produtos abaixo do preço de custo, mesmo que os danosao consumidor não se concretizem e que o monopólio não venha a se confirmar. Osegundo, de caráter negativo, é a ausência de justificativa para tal procedimento.Este último excepciona aquelas hipóteses em que, apesar de certas mercadoriasestarem de fato sendo vendidas a preço diminuto, a conduta da empresa nãopode ser considerada como lesiva à concorrência, pois há um motivo relevante.22Nesse caso, exemplificativamente, estariam aquelas empresas que vendem pro-dutos com preço baixo, com fins promocionais temporários, ou para se livrar deuma situação de falta de liquidez que poderia levar à falência. No regime da Lei nº8.884/94, consoante entendimento pacificado, a intenção de dominação do mer-cado não é requisito para a configuração da infração da prática de preços preda-tórios. Na antiga Lei nº 8158/91, ao contrário, esta finalidade era necessáriauma vez que o dispositivo que disciplinava a matéria era assim redigido: �vendermercadoria ou prestar serviços sem margem de lucro, visando a dominação domercado�.Recentemente, causou polêmica no Brasil o caso das lojas �Wal-Mart�23.Esta rede norte-americana foi acusada pelas concorrentes da prática do
21 Ob. cit. (nota 6)22 Franceschini, José Inácio Gonzaga: Introdução ao Direito da Concorrência. Brasil. ConselhoAdministrativo de Defesa Econômica (CADE), Processo Administrativo 10/91, publicado noD.O.U. de 5.11.93, pg. 16609.23 Folha de São Paulo. Matéria publicada na edição do dia 5/12/95, Caderno Dinheiro, pp. 2-3.114 - RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001
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underselling. De fato, foi constatado que a companhia vendeu seus produtosabaixo do preço de custo. No entanto, o Conselho Administrativo de DefesaEconômica entendeu que não se configurou a conduta desleal, uma vez que estafoi justificada por ser uma promoção temporária, visando a sua entrada no mercadoe não a exclusão de suas concorrentes.Transcreve-se, a seguir, interessante decisão do CADE sobre o tema, quecita, de forma não técnica, a ocorrência de dumping, que se trata de práticaassemelhada ao underselling, porém dirigida ao comércio internacional:�Configura �dumping� a prática de preços irrealmente baixos, com prejuízosou utilização de meios ilícitos, com o objetivo de eliminar a concorrência. Assim,responde pela infração a empresa que comercializa produtos a preços reduzidosartificialmente mediante oferta de brindes, dispensa de custos financeiros,utilização de isenções tributárias e/ou de vantagens e direitos alheios, livres deônus, em ofensa aos preceitos da livre concorrência.�24.Em face do exposto, há de concluir que tal prática configura verdadeirainfração à ordem econômica, pois, além de violar seus preceitos nucleares, podeser enquadrada nas condutas descritas pelos incisos IV, V e XVIII do art. 21 da Leinº 8.884/94, merecendo ser coibida.

6.2 O aumento arbitrário de lucros
Caso o contribuinte do ICMS, tendo deixado de realizar seu pagamento porlongo período, continuar a oferecer seus produtos a um preço compatível com ode mercado, estaremos diante de outra espécie de infração à ordem econômica,consistente no aumento arbitrário, injustificado e ilícito dos lucros dos controladoresda sociedade. A infração é descrita no artigo 20, inciso III, da Lei nº 8.884/94,sendo evidente a contrariedade aos elementos nucleares da ordem econômica,verdadeira deturpação do fundamento da livre iniciativa que, no caso, é ilegítima,por não ter como objetivo a dignidade de todos, através da justiça social.Em um mercado competitivo, a margem de lucro do empresariado é redu-zida, na maior parte dos segmentos econômicos, a níveis compatíveis com a or-dem constitucionalmente estabelecida. Assim, no custo de um produto ou serviço,estão agregados os valores gastos com insumos, mão de obra, tributos e umaparcela relativa ao lucro do empreendedor. Nesse sentido, o valor devido a títulode ICMS, por se tratar de tributo indireto, é repassado ao consumidor, sendo parteintegrante do custo do bem ofertado. Se, contudo, o valor agregado por força doICMS não é recolhido aos cofres públicos, sendo cobrado do destinatário final, évisível que será aumentado, de forma injustificada e ilícita, o lucro do empresário.

24 Ob. cit. (nota 22). Brasil. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), ProcessoAdministrativo 65, publicado no D.O.U. de 11.5.1987, pg. 6951.RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001 - 115
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O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em resposta à consultaformulada pelo Pensamento Nacional das Bases Empresariais - PNBE25, verificoua possibilidade de prejuízo à concorrência, em virtude da concessão indiscriminadade incentivos fiscais.No âmbito da citada consulta, foram utilizados diversos exemplos de em-presas e produtos hipotéticos, com variações de cargas de ICMS incidentes sobrea venda de suas mercadorias, como forma de demonstrar o impacto da reduçãodo tributo no lucro auferido pelo contribuinte. A metodologia utilizada para reali-zar os cálculos toma como premissa uma base de �100�, que representa o �Preçofinal, incluindo todos os impostos� e leva em consideração custos e preços cons-tantes do Balanço Anual da Gazeta Mercantil. Abaixo segue tabela, extraída damencionada consulta, referente a hipotética venda de sabonete, cuja autoria é daempresa de consultoria KPMG. :

Alíquotas do ICMS Lucro/ Faturamento Variação do ICMS Variação do Lucro18%   2,71%         0%             0%12%   6,20%    - 33%        128%8%   8,54%    - 56%        215%0% 13,21%  - 100%       388%Irrefutável, portanto, que a inadimplência sistemática de ICMS pode levar aum enriquecimento ilícito do empresário, através do aumento abusivo e ilícito delucros, consoante acima exposto.
7. A NECESSIDADE DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E DOINTERESSE SOCIAL

Diante do que foi exposto, se torna evidente a necessidade de defesa daconcorrência e do interesse social, pelo Poder Público, visando coibir situações deinadimplência tributária prolongada.É inegável que o ente estatal possui instrumentos para efetuar a cobrançajudicial dos tributos impagos. Tal atividade, no entanto, tem se mostrado, pormuitas vezes, ineficiente, posto que os contribuintes que planejam e implementama postura de recalcitrância perante o fisco estão preparados para esta situação.De fato, em tais casos, é bastante comum a constatação de que as empresas nãotêm qualquer patrimônio próprio, o que torna frustrada qualquer tentativa decobrança executiva do ICMS. Por outro lado, com a mesma freqüência, a designa-ção de administradores da sociedade recai sobre pessoas sem patrimônio pessoal,evitando a possibilidade de responsabilização tributária, na forma do art. 135, III,
25 Brasil. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Consulta nº 0038/99. Rel.Conselheiro Marcelo Calliari.116 - RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001
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do CTN. Além de tudo, é cada vez mais usual a utilização abusiva de expedientesprocessuais infundados, com evidente abuso do direito de defesa, o que, aliado àpouca celeridade de tais demandas no Poder Judiciário, torna quase impossível acobrança do crédito público. Ideal, portanto, a busca de um sistema jurídico tribu-tário, em que se evite, ao máximo, a possibilidade de inadimplência. Trata-se daescolha pela prevenção efetiva, em detrimento da cobrança frustrada.Tal atividade, dessarte, não pode ser realizada apenas a posteriori, deven-do ter caráter antecipatório ou, pelo menos, contemporâneo ao cometimento dasinfrações, sob pena de se tornar inócua e insuficiente. Todavia, muitas das tentati-vas do Poder Público em empreender atitudes com o objetivo de coibir, de formaprévia, a inadimplência tributária, têm sido taxadas equivocadamente de contrári-as à livre iniciativa e à liberdade de concorrência, quando, na verdade, buscamjustamente a realização, no plano prático, desses fundamentos e princípios daordem econômica.Esse entendimento tem merecido acolhida no Poder Judiciário, como severifica da ementa de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande doSul, a seguir transcrita: �Mandado de segurança. Tributário. Notas fiscais.Autorização. Contribuinte inadimplente. Prestação de garantia. Legalidade.Liberdade econômica. O direito ao exercício de atividade econômica não éabsoluto, estando subordinado ao regime jurídico previsto em lei. Exigir ofisco do contribuinte inadimplente do ICMS a prestação de garantia paraconceder autorização de impressão de documentos fiscais não viola o princípioda liberdade econômica.�26Efetivamente, em um Estado Democrático de Direito, como o que idealiza-mos, em que o documento constitucional elegeu, no campo da atividade econômi-ca, a dignidade da pessoa humana como objetivo maior, e a justiça social, comomodo de atuação, não se poderia tolerar situações dessa espécie, exigindo-se doente público uma postura de inércia frente a uma grave infração à ordem econô-mica, com evidente prejuízo à livre iniciativa e à liberdade de concorrência. Acontumaz inadimplência fiscal, como visto, constitui infração à ordem econômica,e, como tal, deve ser combatida, pelos meios legais, com a máxima efetividade,sob pena de considerarmos sem eficácia as normas constitucionais nucleares quetratam do tema.Com efeito, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADIN antesreferida,  é admissível a intervenção do Estado na ordem econômica, de formaantecipada, de forma a evitar transgressões, visando, sempre, harmonizar os fun-damentos constitucionais sobre a matéria, uma vez que a atuação posterior, emmuitos casos, deixa de ter de eficácia, impossibilitando a recomposição do danosofrido. No mesmo sentido, José Afonso da Silva27, para quem a livre iniciativa
26 Brasil. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Apelação Cível nº 598 106 722,2ª Câmara Cível, julgamento realizado em 21/10/98.27 Ob. cit. (nota 17) RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001 - 117
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nada mais é do que a liberdade de desenvolver a empresa nos moldes impostospelo Poder Público, gozando das facilidades e submetendo-se às limitações exis-tentes.No caso, é importante frisar, o dano não é somente constituído pelo preju-ízo pecuniário imposto aos cofres públicos � e, em última análise, à coletividade -mas também pela quebra do ambiente de livre concorrência no mercado, que,indiscutivelmente, traz conseqüências nefastas à sociedade. Mais uma razão, por-tanto, para aplicação, in casu, da regra do interesse social.Assim, exsurge a indispensabilidade de ação do Poder Público nas hipóte-ses narradas, sempre na forma da lei, com fundamento na Constituição Federal,através das medidas próprias, cuja análise detalhada não é objeto desse estudo. Éadmissível, portanto, que os entes componentes da federação exercitem a compe-tência concorrente que detêm para legislar sobre direito tributário e econômico,na forma do art. 24, I, da Constituição Federal, assegurando, através de atuaçãoefetiva, o ambiente concorrencial. Além disso, possível, na medida da competên-cia tributária assegurada a cada ente federativo28, a instituição de garantias docrédito tributário, uma vez que o art. 183 do Código Tributário Nacional dispõeque aquelas previstas na norma consolidada não excluem outras expressamenteprevistas em lei.29
8. CONCLUSÃO

É correto, portanto, enquadrar como infração à ordem econômica, ocomportamento tributário de certas empresas que, por um logo período, nãorealizam o pagamento de ICMS devido. Em grande parte das vezes, tal condutanão é eventual, esporádica, ou tem por objetivo livrar a empresa da quebra oupermitir o pagamento pontual de obrigações salariais. Trata-se de uma opçãoconsciente e planejada pelo contribuinte, visando a obtenção de benefícios ilícitos.De fato, em um sistema com carga fiscal elevada, é certo que os tributos condicionampreços de bens e serviços, sendo que aquele que obtém, de qualquer forma, adesoneração desses encargos, passa a ter inegável vantagem sobre os concorrentes.A Constituição Federal, relativamente à ordem econômica, estabeleceupreceitos nucleares, que, para evitar incompatibilidades, devem ser tomados deforma relativa. A dignidade de todos é finalidade, que deverá ser buscada atravésda justiça social, tendo o trabalho e a livre iniciativa como fundamentos, semprecom observância dos demais princípios previstos nos incisos do art. 170 da CF/88.No tocante a estes, é assegurada a defesa da liberdade de concorrência, cujo
28 Ataliba, Geraldo: Regime Constitucional e Leis Nacionais e Federais, em Revista de DireitoPúblico 53-54, pp. 58-76.29 Borges, José Souto Maior: Lançamento Tributário, Malheiros, 2ª ed., 1999, pp.66.118 - RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001
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tratamento infraconstitucional é dado pela Lei Federal nº 8.884/94. Tal norma,em seus artigos 20, inciso III, e 21, incisos IV, V, XVI, prevê infrações à ordemeconômica, consistentes em (i) aumento arbitrário de lucros; e (ii) prática de preçospredatórios, com criação de obstáculos à concorrência. Fica, dessa forma,demonstrada que a contumaz inadimplência tributária, pelos efeitos que podeabarcar, constitui infração à ordem econômica, coibível pelos meios legais.Por fim, é necessário admitir, na esteira do entendimento do Egrégio SupremoTribunal Federal, que a intervenção estatal, nesses casos, pode e deve ter caráterantecipatório, pois a atuação a posteriori muitas vezes é inócua e ineficaz. Taisconclusões, afirme-se por fim, são tomadas em vista da regra do interesse social30,posto que, na relação de Direito Econômico analisada, frente aos contrapostosinteresses particulares e coletivos, é indicada a solução da controvérsia em favorda sociedade, o que se coaduna com os princípios fundamentais do EstadoDemocrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 1988.De todo recomendável, portanto, que se utilize o Direito Econômico e oDireito Tributário como instrumentos fundamentais do Estado para realizar a ne-cessária e constitucional intervenção na economia31, objetivando a efetiva defesada ordem econômica, da defesa da concorrência, e do interesse social.

30 Ob. cit. (nota 1)31 Becker, Alfredo Augusto: Teoria Geral do Direito Tributário, Lejus, 3ª Ed., 1998, p. 593.RPGE, Porto Alegre 24(54): 103-120, 2001 - 119
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