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RESUMO 

O princípio da estrita legalidade ao qual esta submetido o Estado é uma das 
características mais importantes do Estado Democrático de Direito. A 
Administração Pública, no exercício de sua atividade, deve atuar conforme a 
Ordem Jurídica. Desta forma o processo administrativo tributário, está 
submetido ao cumprimento do texto constitucional. A Constituição de 1988 
prescreve no seu artigo 5º, inciso LV que aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, garantindo em 
dispositivo imediatamente anterior a observância ao devido processo legal. O 
objetivo deste pequeno trabalho é verificar se a prova emprestada está inserida 
no comando das garantias constitucionais do devido processo legal, e 
consequentemente, na ampla defesa e contraditório assegurados ao processo 
administrativo-tributário, através do exame das vertentes doutrinárias, das 
regras processuais estabelecidas e na jurisprudência. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Para que os Julgadores nos processos administrativos tributários  
possam decidir nos procedimentos mencionados, deverão necessária e 
obrigatoriamente analisar os fatos trazidos aos processos administrativos em 
confronto com o direito e com as provas contidas nos autos desses processos. 
Da mesma forma que na sentença em processo judicial os Juízes desenvolvem 
um silogismo, em que a premissa maior é a norma jurídica e a premissa 
menor a situação de fato concreta, provada pelos meios de prova em 
direito permitidas, sendo a decisão decorrente da conclusão. Devem, então, 
os litigantes em processo administrativo tributário, de um lado o sujeito ativo e 
do outro o sujeito passivo, demonstrar ao julgador, seja ele singular ou coletivo, 
a veracidade dos fatos em que estribam seu alegado direito, permitindo a ao 
aplicador do direito fazer prevalecer a interpretação da norma jurídica invocada. 
Desta forma poderemos concluir que a análise de uma situação fática 
concreta, através da prova, proporciona a satisfação do império da lei. Vamos 
analisar a possibilidade da utilização da chamada “prova empresta” no âmbito 



 
 

do processo administrativo tributário como meio de proporcionar apoio à 
demonstração fática, com o fito de proporcionar maior convicção aos 
julgadores na determinação da aplicação do direito. 
 
Oportuna a seguinte advertência de Vicente Greco Filho: 
 
“De nada adianta o direito em tese ser favorável a alguém se não 
consegue demonstrar que se encontra numa situação que permite a 
incidência da norma. Aliás, no plano prático é mais impor tante  para a 
at iv idade das par tes  a demonst ração dos fatos  do que a 
interpretação do direito, porque esta ao juiz compete, ao passo que os 
fatos a ele devem ser trazidos” (in Direito Processual Civil Brasileiro, volume 
1, São Paulo, Saraiva, 11ª Ed., 1996) 
 

Confira-se a seguinte lição de Guilherme de Souza Nucci: 
 
“É aquela produzida em outro processo e, através da reprodução documental, 

j untada  no  processo  c rimina l  pendente  de  deci são.  O ju i z  pode  levá -

la  em consideração, embora deva ter especial cautela de verificar como foi formada 

no outro feito, de onde foi importada, para saber se houve o indispensável devido 

processo legal. Essa verificação inclui, naturalmente, o direito indeclinável ao 

contraditório, razão pela qual abrange o fato de ser constatado se as 

mesmas partes estavam envolvidas no processo em que a prova foi efetivamente 

produzida. Ex.: o depoimento de uma testemunha pode ser extraído de um jeito e 

juntado em outro, mas torna-se indispensável saber se se tratavam das mesmas 

partes envolvidas, pois, do contrário, deve a testemunha ser novamente inquirida, 

permitindo-se que a parte ausente promova as suas reperguntas. Solução 

diversa iria ferir o devido processo legal.”(NUCCI, Guilherme de Souza. 
Manual de Processo Penal e Execução Penal. 2. Ed. SãoPaulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 365). 
 
É cediço que o devido processo legal é considerado o princípio fundamental do 
processo, eis que é o pedestal sobre o qual os demais princípios processuais 
se estribam. Este é a garantia precípua inerente ao Estado Democrático de 
Direito que impõe e assegura o direito de defesa, procurando atingir o escopo 
de que ninguém seja condenado sem que lhe seja assegurado o direito à mais 
ampla defesa com os meios e recursos à ela inerente. 
 
Maria Helena Diniz enfatiza de maneira eficiente a função precípua deste 
importante preceito, das principais fontes do nosso estado de direito: “é o 
princípio constitucional que assegura ao indivíduo o direito de ser processado 
nos termos legais, garantindo o contraditório, a ampla defesa e um julgamento 
imparcial”. 
 



 
 

Como expusemos, dentre as garantias processuais, destacam-se, na 
Constituição, a do devido processo legal, expressamente prevista no art. 5°, 
LIV ("ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal"), a do contraditório e a da ampla defesa, asseguradas no art. 
5°, LV ("aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes"). A Norma Constituição expressamente estende a 
garantia do contraditório e da ampla defesa aos processos administrativos, 
sendo relevante destacar que ao final a norma deixa clara a intenção de 
equiparar as garantias quando menciona que devem ser considerados os 
meios e recursos inerentes. 
 
Dentre os meios assegurados à ampla defesa está sem dúvida alguma a 
produção de provas em direito permitidas, quais sejam, as provas lícitas. A 
prova emprestada é um meio lícito, haja vista que a mesma já tenha sido 
admitida em outro processo, e admitida, não haverá que lançar-se qualquer 
dúvida quanto a sua licitude. 
 
Ao comentar o Código de Processo Civil, Pontes de Miranda já ensinava que 
“A prova emprestada, definida como aquela produzida em outro processo, é 
admissível, tanto podendo ser um depoimento pessoal no qual o réu 
reconheceu a dívida quanto uma perícia na qual se constatou o crédito. Se tiver 
o autor pretensão cautelar, poderá usar como prova escrita para a monitória a 
prova antecipadamente produzida nos termos do art. 846 et seq. do CPC.” 
 
CONCEITO DE PROVA 
 
Inicialmente, devemos conceituar o termo “prova”. José Frederico Marques 
afirma que os fatos afirmados pelas partes precisam ser demonstrados para 
que sobre eles forme o juiz a sua convicção. Segue o processualista definindo 
que a prova constitui o meio e modo de que usam os litigantes para convencer 
o juiz da verdade da afirmação de um fato – bem como o meio e modo de que 
se serve o juiz para formar sua convicção sobre os fatos que constituem a base 
empírica da lide. Com esses conceitos em mente, podemos afirmar que a 
prova é essencial para o exercício do direito à ampla defesa, sendo seu 
principal meio e modo de exercitar o princípio constitucional declinado. Ora, a 
prova emprestada nada mais é do que o exercício desta garantia em outro 
processo que será utilizada para comprovar fatos em outro processo no qual 
tenha vínculo probatório fático, ou seja, em que o fato provado em outro 
processo seja relevante para demonstrar a verdade da afirmação da defesa em 
processo diverso. 
 
Rosemiro Pereira Leal argumenta que a prova não é evidência em si mesma, 
conclui que ela é o fator de viabilidade da argumentação jurídica. Seu 
pensamento é deveras interessante para este trabalho no momento em que 
Leal ressalta ser pelo exame das características do procedimento que sabemos 



 
 

se houve processo, ou seja, se foi assegurado o direito-garantia da ampla 
defesa, do contraditório, da isonomia. Segue expondo que os artigos 131 e 132 
do Código de Processo Civil dispõe que provar é ato reconhecido pela 
jurisdição e não atividade de demonstrar pelo instituto da prova, alertando que 
o CPC não adota o instituto da prova em sua plenitude enunciativa de 
operacionalização de direitos fundamentais. Continua o raciocínio, afirmando 
que quando suprimida a produção da prova em nome do “livre convencimento” 
do juiz (artigo 131) ou de uma justiça rápida ou pela retórica da singeleza dos 
casos, temos a ilusória resolução das demandas pelo delírio enganoso do 
consenso ou pela utopia do diálogo inesclarecido ou a terminação do caso pelo 
esquecimento do conflito. Conclui afirmando que o procedimento 
processualizado é a prova das provas. 
 
Candido Rangel Dinamarco ao conceituar prova, menciona nos rodapé 
(pag.373, obra citada na bibliografia) que no dizer das Ordenações filipinas, “a 
prova é o farol que deve guiar o juiz nas suas decisões”(Li. III, Tit. 63) sobre 
questões de fato. 
 
Dinamarco assegura que é através das provas que se procura demonstrar que 
um fato ocorreu ou não, permitem que seja demonstrado ao julgador que um 
fato ou parte dele seja induvidoso, procurando firmar-lhe a convicção. As 
provas quando procuram demonstra fatos, ou seja, desvelar a verdade objetiva, 
não deve admitir-se limitação ou restrição à admissibilidade de sua produção 
por qualquer meio lícito. 
 
A PROVA EMPRESTADA 
 
A doutrina conceitua “prova emprestada” em síntese como aquela que tenha 
sido produzida em outro processo e seja admitida com o objetivo de comprovar 
um fato. 
 
Moacir Amaral Santos, na clássica obra Primeiras Linhas, conceitua como “a 
prova de um fato, produzida num processo, seja por documento, testemunha, 
confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, pode ser trasladada para 
outro, por meio de certidão extraída daquele. A essa prova, assim transferida 
de um processo para outro, a doutrina e a jurisprudência dão o nome de prova 
emprestada.” 
 
Em artigo publicado no Blog do Dr. Otávio de Queiro sob o título: 
COMPREENDENDO A PROVA EMPRESTADA. (por Rodrigues Jr, Luiz Carlos 
Saldanha) assevera o advogado criminalista que o Prof. Luiz Flávio Gomes 
conceitua a prova emprestada como “Aquela produzida em um processo, e depois 
utilizada em outro, com o objetivo de nesse comprovar um determinado fato. Significa 

introduzir em um processo ("B") uma prova colhida em outro ("A"). Nessa esteira, 

trata-se do aproveitamento da atividade probatória, por meio de traslado dos seus 

elementos. O entendimento sobre o que seja prova emprestada é fundamental para a 



 
 

correta compreensão do tema, pois, poder-se-ía invocar na defesa a teoria americana 

do “fruits of the poisonous tree”, admitido em sistema, a começar pela dicção da 

Constituição Federal.” 
 
Segue afirmando que: “Vale lembrar que a prova emprestada, ao ser introduzida no 

segundo processo, assume a natureza de prova documental, sem, contudo, perder o seu 

caráter jurídico originário, de forma a não valer como um simples documento, mas sim, 

com capacidade de assumir a mesma eficácia probatória que teria no processo em que 

produzida. 

 

Ou seja, como prova eficaz a produzir todos os efeitos constitucionais dela esperados. 

Prossegue o mesmo tratadista: “O principal fundamento para o empréstimo da prova é, 

sem dúvida, a economia processual. Seu escopo maior é impedir a repetição 

desnecessária de atos processuais. Muito se discute acerca da admissibilidade da prova 

emprestada. Não há que se falar na sua inconstitucionalidade quando atendidos os 

valores consagrados no ordenamento jurídico pátrio, como o princípio do contraditório, 

do juiz natural e da inafastabilidade da jurisdição.” 
 
O Dr. Bonilha apresentou como tese de doutoramento submetida à comissão 
julgadora composta pelos insignes professores doutores Ruy Barbosa 
Nogueira, Alcides Jorge Costa, Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ricardo Lobo 
Torres e Celso Cordeiro Machado trabalho entitulado “Da Prova no Processo 
Administrativo Tributário”, publicado mais tarde pela Editora LTr e ao discorrer 
acerca da prova emprestada, na página 119 da 1ª edição, assim expôs: 
 

“Como noticia JÔNATAS MILHOMENS, durante a elaboração do 

Código de 1939, o Prof. Francisco Morato endereçou ao Ministro da 

Justiça sugestão no sentido de que o instituto fosse incluído no Porjeto, 

o que não ocorreu, segundo o processualista, “já pela força da tradição, 

já pelo medo da novidade.” 

 
O Dr. Bonilha assegura que em princípio nada impede que se aplique ao 
processo administrativo tributário o instituto da prova emprestada, desde que 
estas guardem pertinência com o s fatos cuja prova se pretenda oferecer. 
 
Não podemos deixar de mencionar que é direito fundamentalmente garantido 
pelo princípio da ampla defesa oferecer e produzir as provas adequadas à 
defesa das pretensões, prerrogativa que decorre das fontes constitucionais 
mencionadas. 
 
O instituto da prova emprestada, quando utilizado da forma como foi descrita 
na conceituação que procuramos alinhavar, é matéria pacificada na doutrina e 
na jurisprudência. Pensamos que decorrem dessas considerações o fato de a 
norma constitucional ter assemelhado os processo judicial e administrativo no 
que tange aos princípios processuais aplicáveis, como corolário de garantias 
constitucionais da defesa dos direitos. 



 
 

Não é para menos que o professor Eduardo Botallo conclui seu parecer acerca 
da prova no processo administrativo tributário federal, inserido no 6º volume 
coordenado por Valdir de Oliveira Rocha, finalizou assim discorrendo: 
 

“Em consequência, é tarefa, tanto do legislador ordinário, como do 

intérprete e aplicador do Direito, assegurar a observância deste 

desiderato, com o que estarão rendendo homenagens ao fundamental 

objetivo buscado pelo processo dentro do ideário do Estado 

Democrático de Direito, que é o de ser tido e compreendido, pela 

sociedade, sobretudo como “instrumento ético e não puramente 

técnico”.” 

 
A prova emprestada, que fora produzida num determinado processo 
administrativo tributário, quando ingressar noutro será inexoravelmente sob a 
forma documental, sendo relevante ressaltar que sua força probatória deverá 
ser estimada pelo julgador, este não estará obrigado a concede-lhe idêntico 
valor ao que lhe foi dado no processo administrativo tributário em que fora 
originalmente gerada. 
 
Ainda que a norma administrativa de processo tributário, nem a norma 
processual civil preveja nada a respeito da produção da prova emprestada, o 
estudo nos demonstra que a doutrina é quase uníssona no sentido da 
admissibilidade dessa prova, conquanto sua admissibilidade demande sejam 
necessários se preencham alguns requisitos, tais como a identidade de objeto, 
observância do contraditório na colheita da prova, licitude da prova 
anteriormente produzida, e a identidade de partes. 
 
Ressalte-se que a utilização da prova emprestada, nos termos em que se 
estuda, inequivocamente presta homenagens aos princípios da celeridade, 
economia processual, haja vista que tende a desviar da reprodução 
desnecessária de atos processuais já efetuados e admitidos em outro 
processo, com o aproveitamento de provas produzidas anteriormente. 
Necessário se faz, contudo, que sejam indispensáveis para aclaramento de 
fatos alegados. 
 
A jurisprudência também tem clara inclinação na aceitação da prova 
emprestada, desde que obedecidos os requisitos declinados, é como se 
depreende do estudo dos textos que colacionamos abaixo. 
 
“EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de 
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE (CF, art. 5º, LV). 
II. Recurso extraordinário, prequestionamento e habeas-corpus de ofício. Em 
recurso extraordinário criminal, perde relevo a discussão em torno de requisitos 
específicos, qual o do prequestionamento, sempre que - evidenciando-se a 
lesão ou a ameaça à liberdade de locomoção - seja possível a concessão de 
habeas-corpus de ofício (cf. RE 273.363, 1ª T,., 5.9.2000, Pertence, DJ 



 
 

20.10.2000). III. Prova emprestada e garantia do contraditório. A garantia 
constitucional do contraditório - ao lado, quando for o caso, do princípio do juiz 
natural - É O OBSTÁCULO MAIS FREQÜENTEMENTE OPONÍVEL À 
ADMISSÃO E À VALORAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA DE OUTRO 
PROCESSO, NO QUAL, PELO MENOS, NÃO TENHA SIDO PARTE AQUELE 
CONTRA QUEM SE PRETENDA FAZÊ-LA VALER; POR ISSO MESMO, NO 
ENTANTO, A CIRCUNSTÂNCIA DE PROVIR A PROVA DE PROCEDIMENTO 
A QUE ESTRANHO A PARTE CONTRA A QUAL SE PRETENDE UTILIZÁ-LA 
SÓ TEM RELEVO, SE SE CUIDA DE PROVA QUE – NÃO FORA O SEU 
TRASLADO PARA O PROCESSO - NELE SE DEVESSE PRODUZIR NO 
CURSO DA INSTRUÇÃO CONTRADITÓRIA, COM A PRESENÇA E A 
INTERVENÇÃO DAS PARTES. Não é a hipótese dos autos: aqui o que se 
tomou de empréstimo ao processo a que respondeu co-ré da recorrente, foi o 
laudo de materialidade do tóxico apreendido, que, de regra, não se faz em juízo 
e à veracidade do qual nada se opõe.” (RE 328138 / MG, Relator(a): Min. 
SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgado em 16/09/2003, Primeira Turma, publicado 
no DJ 17-10-2003, PP-00021 RTJ, VOL- 00191-01, PP-00313) 
 
No Informativo de Jurisprudência do STJ nº0321 - Período: 21 de maio a 
1º de junho de 2007: 
PROVA EMPRESTADA. AÇÃO CONEXA. SEGREDO. JUSTIÇA. 
A Min. Relatora esclareceu que, no caso, a prova emprestada de outra ação 
penal somente pode ser valorada se ambas as partes tiveram integral ciência e 
se houve a possibilidade do exercício do contraditório. Aduziu que a vedação 
da presença do advogado não-constituído ao interrogatório de co-réu em ação 
conexa que corre sob sigilo não constitui cerceamento de defesa se não ficou 
comprovado em que medida a prova influenciou o julgamento, não se 
evidenciando qualquer prejuízo. Também não há nulidade na sentença que 
analisa todas as teses defensivas, rebatendo-as prontamente. Com esse 
entendimento, a Turma negou provimento ao recurso. RHC 20.372-SP, Rel. 
Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 24/5/2007. 
 
"Vale, porém, a prova emprestada 'colhida em regular contraditório, com a 
participação da parte contra quem deve operar' (JTA 111/360) ou entre as 
mesmas partes e a propósito do tema sobre o qual houve contrariedade. (RT 
614/69, b em fundamentado, 719/166, JTA 106/207, RJTAMG 29/224)". 
 
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. PRODUÇÃO DAS 
PROVAS. A prova emprestada, para que seja considerada, deve ter sido sub 
metida, nos autos de origem, ao inarredável princípio do contraditório." (APC 
32979/94, Reg. do Ac. 72731, 3ª Turma Cível, Relª Desª Nancy Andrigui, DJU 
28/09/1994, pág. 11.881) 
 
"A doutrina e a jurisprudência se posicionam de forma favorável à prova 
emprestada, não havendo que suscitar qualquer nulidade (...). Constatado o 



 
 

exercício do contraditório e da ampla defesa" (STJ, Terceira Turma, MS 
9850/DF, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 09/05/2005). 
 
PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 
CDA. REQUISITOS FORMAIS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. ESCRITURAÇÃO. PROVA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EM 
MOEDA. AUTUAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS COLHIDOS PELA 
FISCALIZAÇÃO ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. 
POSSIBILIDADE. 1. Se a CDA indica expressamente a fundamentação legal 
do débito, fazendo referência aos dispositivos legais que deram suporte à 
autuação, minuciosamente detalhados no processo administrativo fiscal, 
restam preenchidos os requisitos formais previstos para o título no artigo 2º, 
parágrafo 5º, da Lei 6.830/90, e no artigo 202, do Código Tributário Nacional. 2º 
6.830202 Código Tributário Nacional 2. Não se vislumbrando qualquer prejuízo 
ao contribuinte, que bem se defendeu tanto na esfera administrativa quanto na 
judicial, não há que se cogitar em cerceamento de defesa por irregularidade 
formal do título. 3. A liquidez do título não fica comprometida se o valor 
consignado na cártula foi acrescido de correção monetária até a inscrição em 
dívida ativa. 4. A modificação na estrutura da pessoa jurídica, com sua 
transformação de firma individual em sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, não tem o condão de afastar sua legitimidade 
passiva, porquanto tal alteração societária não a exime da responsabilidade 
tributária, nos termos do artigo 132 e 133 do CTN, notadamente quando há 
continuidade da exploração da atividade empresarial, no mesmo local e ramo 
do negócio. 132133 CTN 5. Compete ao contribuinte apresentar, quando 
solicitado pelo fisco, todos os documentos que deram suporte à escrituração. 
Não basta escrituração regular, é necessário que as informações lançadas 
encontrem suporte e comprovação à luz de documentos hábeis a demonstrar 
sua veracidade e correção. 6. O aumento de capital em moeda corrente 
efetuado pelo titular da empresa sem a comprovação da efetiva entrega do 
numerário e a origem dos recursos autoriza a presunção de omissão de 
receita, nos termos do art. 181, do Decreto nº 85.450/80 (RIR). 7. É lícita a 
glosa efetuada com base em lançamento fiscal realizado pela fiscalização 
estadual, notadamente quando o contribuinte anuiu com o lançamento, 
efetuando o recolhimento do tributo devido. 8. Apelação desprovida. (TRF 
62110 MG 1997.01.00.062110-0, Relator: JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE 
SOUZA (CONV.), Data de Julgamento: 09/06/2005, TERCEIRA TURMA 
SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 04/08/2005 DJ p.106) 
 
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento da APELAÇÃO CÍVEL 
Nº 1997.01.00.062110-0/MG(Processo na Origem: 9300089846), relator o 
Exmo. Juiz Dr. Wilson Alves de Souza aprecia PROVA EMPRESTADA DO 
FISCO ESTADUAL e pronuncia seu voto: 
 
É lícita a glosa efetuada com base em lançamento fiscal realizado pela 
fiscalização estadual, notadamente quando o contribuinte anuiu com o 



 
 

lançamento, efetuando o recolhimento do tributo devido. Ademais, a 
comprovação de saída de mercadorias sem a emissão de nota fiscal e a 
insuficiência do recolhimento do ICM respectivo apuradas pelo fisco estadual, 
em face de sua natureza, repercutem naturalmente na apuração do imposto de 
renda, configurando as infrações previstas na legislação do tributo e 
expressamente elencadas no auto de infração lavrado pela autoridade 
vinculada à Receita Federal. Se assim é, não há que se cogitar em glosa 
indevida pela utilização das informações contidas no lançamento efetuado pela 
fiscalização estadual. Nesse sentido, 

“TRIBUTÁRIO. IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. PROVA EMPRESTADA. 
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). LEI 6.099/74. GLOSA DE 
VALORES DEDUZIDOS. T.R. LEI 8.177/91. FIXAÇÃO DE NOVO ÍNDICE. 
1. Possibilidade de o Fisco Federal se utilizar de informações da 
Administração Fiscal estadual ou municipal, para levantar fatos 
caracterizadores de omissão de receita (CTN, art. 199). 
2. Comprovada a existência de insuficiência de recolhimento de ICM e 
reconhecido pela Autuada, que efetuou os recolhimentos complementares, 
decorre, naturalmente, a omissão do Imposto de Renda, sendo válida, 
portanto, a prova emprestada colhida pelo Fisco Estadual. (...)” (AC 

1997.01.00.018220-8/MG; APELAÇÃO CIVEL Relator JUIZ LINDOVAL 
MARQUES DE BRITO (CONV.) Órgão Julgador SEGUNDA TURMA 
SUPLEMENTAR Publicação 04/07/2002 DJ p.75 Data da Decisão 
12/04/2002) 

Pelo exposto, nego provimento à apelação. É o voto.” 

 

Os julgados em processo administrativo tributário também entendem no mesmo sentido: 
 

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. A prova fruto de quebra de sigilo telefônico ou de 
dados, obtida originalmente para fins de investigação criminal. Não há 
impedimento para sua posterior utilização em processo administrativo fiscal. 
NULIDADES. São nulos somente os atos e termos lavrados por agente 
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade 
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Pode também ser 
cominado com nulidade o lançamento que contenha vícios formais relevantes à 
matéria deduzida na autuação. Referidas hipóteses não estão presentes nos 
autos. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. A ilegalidade e a 
inconstitucionalidade da legislação tributária não são oponíveis na esfera 
administrativa. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. A impugnação apresentada 
fora do prazo previsto no Decreto nº 70.235/1972 não instaura a fase litigiosa 
do procedimento nem comporta julgamento de primeira instância quanto às 
alegações de mérito. SUJEITO PASSIVO. O importador é sujeito passivo, na 
condição de contribuinte, em relação aos tributos e contribuições incidentes na 
internação de mercadorias de origem estrangeira, independentemente do 
verdadeiro adquirente das mercadorias. 



 
 

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. A ocultação do real 
adquirente das mercadorias, caracterizando as operações de comércio exterior 
realizadas pela autuada, por conta e ordem de terceiros, sem atender às 
condições da legislação de regência, tipifica a figura da Interposição 
Fraudulenta. VALOR ADUANEIRO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM 
SOFTWARE INCORPORADO. No caso de equipamentos eletrônicos 
(hardwares) importados com os respectivos softwares já instalados, inexiste 
previsão legal para exclusão do valor aduaneiro do custo ou valor de softwares 
contidos em circuitos integrados, semicondutores e dispositivos similares, ainda 
que este valor ou custo encontre-se destacado no documento de aquisição.  
SUBFATURAMENTO. Constatado que os preços das mercadorias 
consignados nas DI não correspondem à realidade das transações efetuadas, 
resta caracterizado o subfaturamento. São exigíveis os tributos aduaneiros, 
acrescidos da multa de ofício qualificada e dos juros de mora, bem assim a 
multa calculada sobre a diferença entre o valor real e o declarado. 
CUMULAÇÃO DE MULTAS. Não há que se falar na impossibilidade da 
cumulação das multas por subfaturamento (parágrafo único do art. 88 da MP 
2.158-35/2001) e de ofício (art. 44 da Lei 9.430/1996), posto que autorizada por 
expressa disposição legal. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. 
INFRAÇÕES. As pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas 
em relação ao crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de 
alguma forma, para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie 
responde solidariamente pelo crédito tributário decorrente.Período de 
apuração: : 19/09/2007 a 03/10/2007 
 
Em que pese haja julgados em sentido oposto, a que se verificar se houve o 
devido acatamento aos mencionados requisitos ensejadores da admissibilidade 
da prova emprestada. 
 
“Ementa: PROVA EMPRESTADA. Nulidade. Não se aceita a prova 
emprestada, por ferir o direito de ampla defesa. A prova pericial deve se basear 
na amostra da importação cuja classificação seja objeto de dúvida.” (Recurso 
Voluntário nº 117210, 1ª Câmara Processo nº 11128.000560/94-61, 
CLASSIFICAÇÃO FISCAL, Acórdão 301-28378) 
 
“Ementa: PROVA EMPRESTADA - NULIDADE. 
A prova emprestada em matéria de classificação fiscal resulta em nulidade da 
ação fiscal. Prova pericial deve se basear na amostra da importação cuja 
classificação seja o objetivo da dúvida, caso contrário é mera presunção. 
Recurso provido.” (Recurso Voluntário nº 119901, 1ª Câmara Processo nº 
10831.003962/97-15, CLASSIFICAÇÃO FISCAL, Acórdão 301-29001) 
 
O Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 9ª RF, em Palestra 
ministrada em maio de 2008 pelo Palestrante – Fernando Luiz Gomes de 



 
 

Mattos – DRF FLORIANÓPOLIS, expôs matéria que faz parte do Manual de  
Instrução Processual No Processo Administrativo Fiscal: 
 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 
 
5) PROVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
5.7. PROVA EMPRESTADA A PROVA EMPRESTADA É AQUELA QUE FOI 
PRODUZIDA NO ÂMBITO DE OUTRA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, 
SERVINDO PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR QUANTO À 
VERACIDADE DO FATO QUE SE PRETENDE PROVAR. SUA UTILIZAÇÃO É 
PLENAMENTE CABÍVEL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DESDE QUE 
PRESENTES SEUS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE: 
 
A)QUE A MESMA TENHA SIDO PRODUZIDA SOB O CRIVO DO 
CONTRADITÓRIO; 
B) QUE A PARTE CUJOS INTERESSES SÃO CONTRADITADOS PELA 
“PROVA EMPRES- TADA” TENHA PARTICIPADO DO REFERIDO 
CONTRADITÓRIO, SENDO PARTE NO PROCESSO DE ONDE A PROVA FOI 
TRANSLADADA. 
 
O STF (RE 95.322) RECONHECEU A VALIDADE DA PROVA EMPRESTADA 
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DESDE QUE ASSEGURADO O DIREITO 
DE DEFESA DO ADMINISTRADO.  
 
(disponível no site: http://pt.scribd.com/doc/100534356/Palestra-Instrucao-
Processual-no-Processo-Administrativo-Fiscal) 
 
O informativo semanal nº 222 de 27 de Julho de 2005 do escritório Machado & 
associados disponível em 26/07/2012 no site: 
 
http://www.machadoc.com.br/informativos/imp/informativo222i.html 
 
Traz a informação da Consultora Jurídica Adriana Valle Guidotti Alves acerca 
da legislação tributária Federal o art. 30 do Decreto 70.235/72, que regula o 
processo administrativo no âmbito federal, com as alterações promovidas pela 
Lei 9.532/97, dispõe sobre a análise de laudos e pareceres técnicos pelo 
Julgador de 1º instância administrativa, atribuindo, dentro dos limites ali 
estabelecidos, eficácia aos laudos e pareceres técnicos exarados em outros 
processos administrativos fiscais e transladados mediante certidão de inteiro 
teor ou cópia fiel, ou seja, permitindo a utilização do instituto da “prova 
emprestada” no âmbito do processo administrativo federal para a identificação 
de mercadorias por meio de laudos e pareceres técnicos. 
 



 
 

Em relação ao fisco entendemos que a Norma Geral tributária permite a 
utilização da prova emprestada, colhida por outro Fisco, e utilizada com o 
respaldo do artigo 199 do CTN, 
 

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência 
para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de 
informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, 
por lei ou convênio. 
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida 
em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações 
com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da 
fiscalização de tributos.(Incluído pela LC nº 104, de 10.1.2001) 

 
Desta forma, levando-se em conta a garantia constitucional da isonomia 
entendemos que não se poderá negar a utilização pelo sujeito passivo, 
integrante da lide no processo administrativo tributário, da prova emprestada, 
ressaltando-se que devem ser cumpridos os requisitos retro declinados. 
 
CONCLUSÃO 
 
Em síntese conclusiva, em decorrência do Princípio da Verdade Real, aplicável 
ao processo administrativo tributário e cuja observância também deve a 
administração tributária. Assim, pelos motivos acima expostos, conclui-se que a 
prova emprestada é espécie de prova documental de extrema valia para o 
processo administrativo tributário com fundamento na totalidade de benefícios, 
já mencionados, mas que em nada atrapalha repetir: economia e celeridade 
processual, aliados a desnecessidade de repetição de atos já anteriormente 
praticados, sob o crivo da tese e antítese; utilização de prova já perecida, cuja 
situação fática e atual revela a impossibilidade de nova produção, destarte, os 
requisitos de admissibilidade devem ser fielmente respeitados a fim de se 
resguardar a lisura do devido processo legal princípio com estreita intimidade à 
ampla defesa e ao contraditório, configurando prova ilegítima e desatino à 
ordem constitucional a não observância da sua admissibilidade, como 
afirmamos com os cuidados necessários. 
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