Resumo
O objetivo deste artigo é discutir as influências recíprocas entre o
direito da concorrência, tributário e processual a partir de um estudo
de duas situações distintas: as mudanças de fato nas relações jurídicas
julgadas como causa de sua revisão y a possibilidade de Sham
Litigation em matéria tributária. Como método é utilizado o empíricodialético e, como sistema de referência, uma conjugaçãoo entre
Luhmann, Barros Carvalho e Law and Economics. A estrutura do artigo
começa com uma análise das relações gerais entre o direito da
concorrência, tributário e processual, especificamente discutindo como
os tributos constituem um importante elemento da matéria
concorrencial, especialmente quando decisões judiciais impliquem o
não pagamento de tributos. Seguindo-se, é feita uma análise de como
as distorções tributárias criadas por decisões judiciais podem ser
modificadas no Código de Processo Civil brasileiro. Por fim, uma análise
do instituto chamado de Sham Litigation é acompanhada de uma
pesquisa da aplicabilidade desse conceito na matéria tributária.
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Resumen
El objetivo de esto artículo es discutir las influencias recíprocas entre
el derecho de la concurrencia, tributario y procesal a partir de un
estudio de dos situaciones distintas: los cambios de hecho en las
relaciones tributarias juzgadas como causa de su revisión y la
posibilidad de Sham Litigation en materia tributaria. Como método se
utiliza el empírico-dialéctico y como sistema de referencia se tiene una
conjugación entre Luhmann, Barros Carvalho y el Law and Economics.
La estructura del artículo empieza con una análisis de las relaciones
generales entre el derecho de la concurrencia, tributario y procesal
específicamente discutiendo como los tributos constituyen un
importante elemento de la materia concurrencial, especialmente
cuando decisiones judiciales que impliquen el no pago de tributos.
Siguiéndose, se hace un análisis de cómo las distorsiones tributarias
creadas por decisiones judiciales pueden ser cambiadas en el Código
de Proceso Civil Brasileiro. Por el fin, una análisis del instituto llamado
de Sham Litigation es acompañada de una investigación de la
aplicabilidad de esto concepto en la materia tributaria.
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Abstract
The goal of this article is to discuss the reciprocal influences between
competition law, tax law and procedural law departing from the study
of two singular cases: the factual changes in a previously ruled tax
relationships as cause for its change and the possibility of Sham
Litigation in tax affairs. The used method is the empirical dialectic and
the reference system is a joinder between Luhmann, Barros Carvalho
and Law and Economics. This articles structure starts with an analysis
of the general relationships between competition law, tax law and
procedural law specifically discussing as how taxes can be deemed an
important element of the competition matters, especially when courts
decisions that allow for the nonpayment of taxes. It follows an analysis
of how the tax distortions created by judicial decisions can be changed
in the Brazilian Civil Procedural Code. Finally, an analysis of the
institute called Sham Litigation is accompanied by an investigation of
the applicability of this institute in tax matters.
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