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A exceção confirma a regra em relação aos 

casos não excepcionados. 

 



RESUMO 

 

 

 

DANIEL NETO, Carlos Augusto. Derrotabilidade de Regras Tributárias e Segurança 

Jurídica Substancial. 341 f. Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. 

 

 

A derrotabilidade de uma regra consiste na possibilidade de criação de uma exceção 

implícita no momento de sua aplicação ao caso concreto. Trata-se de uma decorrência do 

eventual conflito entre as generalizações presentes na norma e as finalidades que lhe são 

subjacentes, diante de uma situação concreta. No Direito Tributário, esse fenômeno 

encontra aparente óbice no princípio da segurança jurídica e no formalismo aplicativo que 

decorre da estruturação do sistema constitucional tributário brasileiro. Este trabalho busca 

analisar a possibilidade de regras tributárias serem derrotadas no caso concreto e 

determinar parâmetros materiais de controle, a partir da noção de segurança jurídica 

substancial (aceitabilidade), entendida como a necessidade das instanciações de regras 

serem coerentes com o restante do sistema normativo em que se inserem, através de um 

processo deliberativo racional, com uma compreensão ampla de razões substanciais 

dotadas de autoridade jurídica. Pretende-se também analisar a forma como os tribunais 

brasileiros têm derrotado regras tributárias como forma de verificar a possibilidade de 

construção de critérios universalizáveis de justificação das exceções implícitas.  

 

 

Palavras-Chaves: direito tributário; derrotabilidade; regras jurídicas; segurança jurídica 

substancial; aceitabilidade; exceções implícitas; coerência. 

 



ABSTRACT 

 

 

 

DANIEL NETO, Carlos Augusto. Defeasibility of tax rules and substantial legal certainty. 

341 f. Doctorate – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

The defeasibility of a rule consists in the possibility of creating an implicit exception at the 

moment of its application to the concrete case. This is a consequence of a possible conflict 

between the generalizations present in the norm and the purposes that underlie it, in the 

face of a concrete situation. In Tax Law, this phenomenon finds a likely obstacle in the 

principle of legal certainty and in the formalism in application that results from the 

structuring of the Brazilian tax constitutional system. This paper seeks to analyze the 

possibility of tax rules being defeated in the concrete case and to determine material 

control parameters, based on the notion of substantial legal certainty (acceptability), 

understood as the need for the rule instantiations to be coherent with the rest of the 

normative system in which they are inserted , through a rational deliberative process, with 

a broad understanding of substantial reasons endowed with legal authority. It is also 

intended to analyze how the Brazilian courts have defeated tax rules as a way of verifying 

the possibility of constructing universalizable criteria for justification of implicit 

exceptions. 

 

 

Key Words: Tax law; defeasibility; legal rules; substantial legal certainty; acceptability; 

implicit exceptions; coherence. 

 

 

 

 

 

  



RÉSUMÉ 
 

 

 

 

DANIEL NETO, Carlos Augusto. Défaitabilité des règles fiscales et sécurité juridique 

substantielle. 341 f. Doctorat - Faculté de droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2017 

 

 

La défaisabilité d'une règle consiste en la possibilité de créer une exception implicite au 

moment de son application au cas concret. C'est la conséquence d’un éventuel conflit  entre 

les généralisations trouvés dans la norme et les buts qui la sous-tendent, face à un cas 

particulier. Dans le Droit Fiscal, ce phénomène trouve un entrave dans le principe de la 

sécurité juridique et dans le formalisme qui résulte de la structuration du système fiscal  

édifié par la Constitution brésilienne. Cette thèse cherche à analyser la possibilité 

d’application de la défaisabilité aux règles fiscales dans le cas concret et à déterminer des 

épreuves matérielles de contrôle, basés sur la notion de sécurité juridique substantielle 

(acceptabilité), celle ci comprise comme la nécessité de cohérence des instanciations de 

règles avec le reste du système normatif où elles se trouvent, par un processus délibératif 

rationnel avec une large compréhension des raisons substantielles adoptées par une autorité 

juridique. Il est également prévu d'analyser comment les tribunaux brésiliens ont défait les 

règles fiscales afin de vérifier la possibilité de construction des critères universalisables 

pour la justification des exceptions implicites 

 

Mots-clés: droit fiscal; défaitabilité; règles juridiques; sucurité juridique; acceptabilité; 

exceptions implicites; cohérence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O início da obra Law’s Empire, de Ronald Dworkin se dá com uma frase 

que sintetiza todo o objeto do seu trabalho - “it matters how judge decide cases”
1
 – e 

reflete uma das principais questões relacionadas à pragmática do Direito: até onde vai a 

liberdade do juiz diante do Direito Positivo? Qual o grau de constrangimento que a 

literalidade da lei e as instanciações claras de regras que dela decorrem em relação àqueles 

que deverão aplicá-la? 

Entre um formalismo aplicativo, no qual a legislação esgota o conteúdo da 

decisão, e um realismo radical, onde o vínculo entre os diversos conteúdos aplicados é 

simplesmente estatístico
2
, há um espaço para realmente importar como os juízes decidirão 

seus casos sem abandonar o Direito como produto de fontes sociais, mas também sem 

esgotar seu conteúdo nas regras que são produto da interpretação delas. 

Um exemplo histórico simples ilustra isso: em Bolonha, existia uma lei que 

proibia expressamente que “se vertesse sangue nas ruas”, com o objetivo de acabar com a 

prática de duelos a céu aberto. Certa feita, entretanto, diante do colapso súbito de um 

transeunte, um médico próximo foi obrigado a realizar uma pequena cirurgia de 

emergência, da qual resultou no derramamento de sangue nas ruas da cidade. Diante disso, 

deveria o juiz aplicar ao médico as penas previstas na lei? 

No famoso caso United States v. Kirby
3
, o réu enfrentou acusação de ter 

infringido regra que proibia literalmente que algum cidadão deliberadamente obstruísse ou 

                                                           
1
 “Importa como os juízes decidem os casos”, em tradução livre. 

2
 No primeiro, a teoria da decisão se esgota em uma teoria da legislação, ao passo que no segundo ela se 

limita a uma estatística das decisões.  
3
 Supreme Court of United States of America, United States v. Kirby, 74 U.S. 482 (1868). 
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retardasse a passagem do correio, mas defendeu-se afirmando que atuava no exercício de 

seu dever, pois era o xerife da cidade e tinha dois mandatos de prisão contra o carteiro. Ao 

final, a Suprema Corte decidiu que os termos gerais deveriam ser aplicados de modo a não 

gerar consequências absurdas, inocentando Kirby da multa – mas não sem antes a 

emergência de dúvida entre os juízes de base.  

E na situação julgada no Habeas Corpus nº 73.662, que tratava da aplicação 

da regra dos arts. 213 e 224, “a” do Código Penal, que estabeleciam a presunção absoluta 

de estupro no caso de relação sexual com menor de quatorze anos, mas cuja circunstância 

concreta indicou a que a menor aquiesceu com a prática, e sua aparência física e mental 

induziu o agente a achar que ela seria mais velha, de modo que não havia elementos que 

permitisse a ele saber da idade real da moça, deveria ser mantida a tipicidade da conduta 

como crime de estupro? 

Como se verificam dos exemplos sumariamente reproduzidos acima, é 

possível que determinadas regras criadas para abranger certas situações acabem por 

compreender, também, ocorrências concretas cujas particularidades lhe fariam merecer um 

tratamento distinto, ou cujos efeitos da regra se mostram largamente contrários à intenção 

do legislador, ou mesmo impondo um ônus excessivamente pesado sobre o destinatário da 

regra. Há uma tensão, em certos casos, entre o que a formulação da regra abrange e o que 

sua justificação subjacente pretendia atingir. No Direito Tributário não é diferente. 

Um exemplo tributário é a chamada “trava dos 30%”, estabelecida no art. 15 

da Lei nº 9.065/1995
4
 e estabelece que a compensação dos prejuízos fiscais acumulados 

pela empresa com o seu lucro líquido deverá estar limitada a 30% deste, como forma de 

garantir ao Erário um fluxo constante de recursos oriundos do IRPJ, ao passo que a 

empresa mantém seu prejuízo fiscal indefinidamente, para compensar em outros 

exercícios. Diante disso, como fica o caso da empresa que será extinta por incorporação, já 

que a circunstância da sua extinção dessa forma inviabiliza o aproveitamento dos prejuízos 

pela incorporadora, não se realizando a ratio da regra que seria a amortização do prejuízo 

em outros exercícios? Poderia um juiz excepcionar a aplicação desse limite a uma empresa, 

apesar da literalidade do dispositivo limitador? 

O Professor Humberto Ávila costuma ensinar, em suas aulas na Pós-

Graduação da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que uma boa introdução deve 
                                                           
4
 Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser 

compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro 

líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite 

máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. 
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apresentar de pronto alguns casos que ilustrem a problemática que deverá ser enfrentar – o 

que já foi feito -, para posteriormente responder as seguintes perguntas: O que é o objeto 

do trabalho? Por que esse tema tem relevância? E como ele será abordado? É o que se 

pretende expor adiante. 

O que se pretende analisar neste trabalho é exatamente até onde vai a 

legitimidade do órgão aplicador do Direito Tributário de desconsiderar os conteúdos claros 

e imediatos, ou mesmo consolidados no âmbito da jurisprudência, das regras jurídicas  para 

criar exceções implícitas a elas no momento da adjudicação. Ou melhor, busca-se 

determinar como justificar uma decisão que excepciona uma regra tributária a determinado 

caso, sem suporte no texto normativo e em seus sentidos consensados na comunidade 

jurídica. 

Esse fenômeno é denominado de derrotabilidade de regras jurídicas, e está 

estritamente relacionado aos novos paradigmas aplicativos do Direito, que buscam 

respeitar o poder do legislador de criar as leis, vinculando os aplicadores aos sentidos 

usuais dos termos da legislação, ao mesmo tempo em que reconhece que a atividade 

decisória é construtiva e envolve uma deliberação de diversas razões substanciais 

relacionadas ao caso posto. 

Neste trabalho, pretende-se analisar esse fenômeno especificamente no 

campo das regras tributárias, identificando uma metódica de justificação para a criação de 

exceções implícitas na aplicação do Direito Tributário.   

O estudo da derrotabilidade de regras jurídicas se justificaria por si em razão 

da atualidade do tema, que vem sendo debatido intensamente nos principais congressos 

internacionais de Filosofia e Teoria do Direito, mas uma abordagem específica em relação 

ao Direito Tributário se torna necessária por diversos motivos. 

Em primeiro lugar, no Brasil vêm começando a despontar os primeiros 

estudos acerca da derrotabilidade de regras aplicada a ramos específicos do Direito, como 

Direitos Humanos
5
, Direito Civil

6
, Direito do Consumidor

7
, Direito Previdenciário

8
, 

                                                           
5
 ROCHA JÚNIOR, Francisco de Assis. O Fundamento dos Direitos Humanos: Moralidade versus 

Normatividade. In SERBENA, Cesar Antonio (Coord.) Teoria da Derrotabilidade – Pressupostos Teóricos e 

Aplicações. Curitiba: Juruá, 2012. 
6
 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. A derrotabilidade das normas jurídicas e a sua aplicabilidade a partir 

do diálogo principiológico entre o direito contratual civil e o direito contratual administrativo. In SERBENA, 
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Direito do Trabalho
9
, Direito Processual

10
 e Direito Penal

11
, adaptando a análise dos 

fundamentos de justificação da criação das exceções implícitas ao arranjo normativo de 

cada um desses subsistemas constitucionais e legais. É o momento também de um estudo 

deste jaez ser desenvolvido diretamente em relação ao Direito Tributário, cuja profusão de 

regras é campo fértil para o estudo desse fenômeno e demanda uma aproximação 

direcionada para o estabelecimento de diretrizes nos parâmetros de derrota nas decisões 

tributárias.  

Mais do que isso, o estudo da derrotabilidade de regras tributárias assume 

especial relevo em razão da tensão que emerge da flexibilização promovida pela criação de 

uma exceção implícita e a eficácia normativa do princípio da segurança jurídica, corolário 

da rigidez e garantismo impressos no texto constitucional que trata da matéria.  

Nesse ramo, talvez mais que em qualquer outro, as regras parecem ter um 

grau maior de resistência à derrota, especialmente em razão de uma construção dogmática 

extremamente ligada às concepções de previsibilidade e certeza do Direito, em 

consequência da adoção de um paradigma positivista objetivista, principalmente. 

Indo além, o Direito Tributário se utiliza fartamente de regras jurídicas e, 

com elas, generalizações as mais diversas, com muitas finalidades distintas e cuja 

aplicação pode conduzir a resultados aberrantes, como no exemplo mencionado 

anteriormente, e em diversos outros que serão apresentados ao longo desta tese.  

O outro lado da moeda é o risco do ativismo exacerbado e desmedido do 

Judiciário que, em diversos casos, fez letra morta do texto legal para aplicar o que 

entendeu ser a solução correta. O testemunho disso é dado por Renato Lopes Becho, em 

artigo recente publicado no Jornal Valor Econômico
12

 que denuncia esse desrespeito à 

autoridade das regras tributárias e a insegurança gerada por isso.  
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É preciso analisar, pois, se o influxo principiológico do Direito Tributário, 

orientado pela segurança jurídica, é um óbice intransponível à derrota de suas regras, 

impondo a adoção de um formalismo na aplicação delas e vinculando o aplicador aos 

sentidos literais dos textos normativos. 

Da mesma forma, há que analisar se outras normas deste ramo se colocam 

como limitadores da possibilidade de regras serem derrotadas, a exemplo do art. 108, §2º e 

111 do Código Tributário Nacional, e a própria legalidade tributária, em seu multifacetado 

conteúdo normativo. 

As teses principais deste trabalho são que as regras tributárias são 

derrotáveis, e que a segurança jurídica não é um óbice, mas, quando compreendida em sua 

dimensão substancial, o principal fundamento da criação das exceções implícitas, com 

vistas à proteção de expectativas legítimas, ainda que contra legem (ou contra a literalidade 

dos diplomas normativos). 

O desenvolvimento deste trabalho seguirá o seguinte percurso: 

No primeiro capítulo, será abordada a importância das regras para a 

construção de um sistema jurídico, com ênfase no que elas implicam em relação ao sistema 

tributário brasileiro, enfrentando também as duas facetas da delimitação do âmbito de 

incidência das regras, as generalizações e exceções presentes em seu bojo. 

O segundo capítulo tratará da derrotabilidade no Direito sob uma 

perspectiva mais geral, buscando esclarecer os diversos sentidos do termo, bem como seus 

fundamentos filosóficos e lógicos – enfrentando também o modo de formalização de 

raciocínios derrotáveis. 

O terceiro capítulo também abordará a derrotabilidade das regras, 

especificamente, buscando apresentar duas aproximações distintas do tema: a aproximação 

estrutural e a interpretativa. Além disso, buscar-se-á estabelecer no ceticismo interpretativo 

moderado e no conceito de “casos fáceis” um horizonte comum às duas aproximações 

apresentadas. Em seguida, irão se apresentar de forma mais detalhada as condições 

materiais e procedimentais ligadas à justificação da derrota e comprovação da 

particularidade invocada. 

O quarto capítulo tratará do parâmetro escolhido para identificar as 

condições materiais de emergência de uma exceção implícita: a coerência, tanto no 

raciocínio jurídico quanto no próprio Direito. Será apresentado um modelo de coerência 

que seja adequado ao paradigma positivista lógico-inclusivo adotado no trabalho e forneça 
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subsídios à identificação de instanciações aberrantes sem romper com a autoridade 

necessária das regras.  

O quinto capítulo enfrentará diretamente o principal óbice ao fenômeno da 

derrotabilidade de regras tributárias: o princípio da segurança jurídica. Nele se demonstrará 

que contemporaneamente esse princípio ostentam duas faces, uma formal e outra 

substancial, e que o produto da interação entre elas é a base de justificação da derrota de 

uma regra tributária no caso concreto. Além disso, se enfrentará outros óbices específicos 

desse campo normativo, especificamente a legalidade tributária e os artigos 108, §2º e 111 

do CTN. 

Por fim, no sexto capítulo serão analisados diversos precedentes de tribunais 

judiciais e administrativos nos quais regras tributárias foram derrotadas, como forma de 

analisar o critério utilizado e os fundamentos invocados, bem como o tipo de circunstância 

fática envolvida, para tentar buscar aí critérios relativamente universalizáveis para 

justificar as exceções implícitas criadas. Neste ponto serão analisados com mais vagar 

diversos casos apresentados ao longo do trabalho, enfatizado a regra existente, suas 

circunstâncias fáticas e o contexto da derrota daquela.  

Ao final deste trabalho, o que se pretende é contribuir para o desenlace da 

tensão existente entre rigidez e flexibilidade, entre o geral e o excepcional, na aplicação 

das regras tributárias, apresentando um caminho para, pelo menos em hipóteses 

particularmente específicas, substituir o reducionismo dessa oposição por um desfecho 

mais adequado à justiça tributária. 

Conquanto a autoridade das generalizações das regras deva prevalecer na 

maioria dos casos, encampados por sua normalidade em relação à hipótese criada, é papel 

do juiz identificar os casos que fogem a essa estrutura típica e dar a eles um tratamento 

adequado, coerente com o restante do sistema tributário. Entretanto, e esse é talvez o 

principal ponto aqui, essa é uma medida tão excepcional quanto os próprios casos em que 

ela se justifica – daí a necessidade de se estabelecerem parâmetros seguros para restringir a 

liberdade do julgador na derrota de regras, sem com isso engessá-los na aplicação da regra, 

tampouco abrir margens à plena liberdade de decisão. 

Nesse contexto, a segurança jurídica substancial, que determina que as 

instanciações guardem coerência tanto no desenvolvimento do raciocínio jurídico quanto 

com o restante do sistema jurídico, será o principal parâmetro de justificação da derrota de 
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regras tributárias – contribuindo para a consolidação e preservação de expectativas 

jurídicas legítimas, ainda que contra legem (rectius contra sentidos literais da regra). 

É o que se pretende abordar adiante. 
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Afinal, as regras tributárias podem ser derrotadas no caso concreto? Se sim, 

em que situações são justificadas as exceções implícitas? Estas foram algumas das 

perguntas que orientaram todo o desenvolvimento deste trabalho, e que agora se pretende 

responder. 

Em primeiro lugar, analisou-se o papel das regras jurídicas no sistema 

normativo, especificamente os fundamentos por trás da autoridade delas, para fins de 

estabelecimento de razões para agir dentro de uma determinada comunidade. Neste ponto, 

analisaram-se as três teses subjacentes à teoria da autoridade de Joseph Raz – tese da 

dependência, tese da justificação normal e tese da preempção – para concluir que as regras 

têm como efeito bloquear o acesso às razões substanciais que influiriam no processo 

deliberativo para tomada da decisão em determinado caso. 

Nesse ponto verificou-se a primeira aproximação do problema: o que fazer 

nos casos em que a aplicação da regra conduza a um resultado evidentemente injusto ou 

largamente incoerente com o restante do sistema jurídico? 

Diante disso, analisou-se a estruturação das regras jurídicas a partir de 

generalizações que buscavam a simplificação e redução da complexidade do processo 

decisório, à custa da consideração de peculiaridades inerentes a cada situação concreta, 

mas também serviam como instrumentos de alocação de poder, distribuindo-o entre o 

órgão de criação dos textos normativos e o de aplicação deles. 

A partir daí, fez-se uma aproximação à forma como o sistema tributário 

brasileiro foi estruturado na Constituição Federal de 1988, valendo-se principalmente de 

regras – de competência, de limitações ao poder de tributar etc. – para concluir que ele 
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seria eminentemente formal, com ênfase na sua rigidez, no sentido de estar imbuído de 

uma orientação axiológica garantista, procurando estabelecer com clareza e precisão as 

esferas impositivas. Portanto, o ponto de partida para a compreensão e estruturação da 

justificativa para a derrota de uma regra tributária está intrinsecamente relacionado ao 

princípio da segurança jurídica, em razão desta orientação garantista e do proxy formal 

que orientam a sua interpretação e aplicação. 

Ao analisar as generalizações inerentes às regras jurídicas, verificou-se que 

elas são criadas levando-se em conta a normalidade dos casos, isto é, as situações típicas 

que se pretende regulamentar, em razão da justificação subjacente a ela. Entretanto, elas 

estão sujeitas a dois tipos de vícios: i) subinclusão, quando deixa de fora de seu âmbito 

certos casos que estariam abarcados pela justificação; e ii) sobreinclusão, quando abrange 

casos que não estariam compreendidos na justificação da regra.  

Mais do que analisar as regras e suas condições de aplicação, a 

derrotabilidade de regras está relacionada ao outro lado da moeda: as exceções no Direito. 

Nesse sentido, a existência de exceções é condição necessária da manutenção do sistema 

jurídico, exercendo uma função de preservação, ao permitir a flexibilização deste diante da 

multiplicidade de situações fáticas que é chamado a abarcar. Verificou-se também que a 

criação de exceções estava relacionada a duas características: i) a primeira é sua 

indeterminação, variando em relação a cada regra existente e ao campo de casos que 

pretende abarcar, e ii) a outra é seu caráter teleológico, isto é, a sua ligação a uma 

finalidade, mais precisamente aquela subjacente à regra que se vai excepcionar.  

Adentrando especificamente no tema da derrotabilidade no Direito e na 

Lógica, verificou-se que ela parte da negação do determinismo e infalibilidade na 

incidência normativa relacionada à concepção objetivista do Direito.  

As normas jurídicas são derrotáveis (defeasible), isto é, sujeitas a exceções 

explícitas ou implícitas que impedem a aplicação da consequência jurídica de determinada 

hipótese que se concretizou, em razão de outras circunstâncias presentes. Entretanto, as 

exceções implícitas não podem ser listadas ex ante, de modo que as regras somente 

estabeleceriam obrigações prima facie, e não conclusivas (all-things-considered).  

Frisou-se também a pluralidade semântica da expressão “derrotabilidade”, 

que tem sido utilizada recentemente em diversas acepções distintas, apresentando-se 

algumas tipologias das espécies deste fenômeno, como forma de deixar em evidência as 

diferentes nuanças que ele pode ostentar. Por fim, adotou-se o termo, neste trabalho, no 
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seguinte sentido: derrotabilidade é a capacidade das regras jurídicas de se submeterem a 

uma quantidade não determinável de exceções implícitas no momento de sua aplicação a 

um caso concreto. 

Em seguida, analisaram-se os fundamentos lógicos subjacentes à 

representação formal dos raciocínios jurídicos derrotáveis, para defender a adoção de 

lógicas não-monotônicas, com o abandono da lógica deôntica clássica, não pode ser o 

único meio de formalização desse fenômeno, mas por ser o mais adequado. 

Avançando para o estudo do tema relativamente às regras jurídicas, 

verificaram-se duas tendências de aproximação como as mais comuns: a) a aproximação 

estrutural (structure-based approach) e b) aproximação interpretativa (interpretation-

based approach).  

De acordo com a aproximação estrutural, os standards jurídicos possuem 

estrutura e comportamento lógicos próprios, os quais são independentes das atividades dos 

intérpretes, o que conduz a três diferentes pontos de vista: i) no primeiro, todas as normas 

jurídicas são consideradas como inderrotáveis, isto é, o Direito é composto exclusivamente 

pelas regras cujas condições devem ser consideradas como suficientes para a aplicação da 

consequência normativa ligada a eles; ii) na segunda posição, pode-se encontrar no sistema 

jurídica algumas normas derrotáveis e outras inderrotáveis; e iii) por último, a terceira 

posição entende que todas as normas são derrotáveis. 

Já a aproximação interpretativa parte do pressuposto de que os diferentes 

tipos de normas jurídicas que podem ser identificados a partir do discurso jurídico são 

produtos da interpretação de formulações legais, e que o tratamento lógico a ser dado a 

cada um deles é contingente e varia de acordo com a forma que os juristas manipulam as 

formulações jurídicas.  

Como uma forma de aproximar essas duas aproximações e responder à 

pergunta “a derrotabilidade é uma característica da regra ou uma decorrência da 

interpretação?”, adotou-se uma teoria cética moderada da interpretação, para analisar a 

importância da noção de caso claro ou caso fácil para o tema.  

Nesse sentido, conclui-se que a derrotabilidade de regras pressupõe a 

possibilidade de identificação de determinado caso como uma instância de aplicação não 

problemática de uma norma, para que se possa afirmar que a mesma foi derrotada diante de 

certas circunstâncias concretas. É somente nos “casos claros” que surge a possibilidade 

da regra ser derrotada. 
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Por sua vez, a caracterização do “caso claro”, ao mesmo tempo em que 

corresponde a conteúdo consensado de um texto normativo (instanciações indisputáveis da 

regra), exige também atividade interpretativa para a aplicação da regra ao caso concreto, 

com a valoração das circunstâncias particulares e das justificações subjacentes para 

deliberar acerca da racionalidade na criação da exceção implícita. 

Estabelecido esse ponto de partida para justificar a derrota de uma regra, 

expondo as condições materiais, relacionadas a falhas de generalização e ao próprio grau 

de resistência das normas, e procedimentais, ligadas à justificação e comprovação das 

circunstâncias invocadas, para que pudesse se criar uma exceção no momento da aplicação. 

Uma das condições materiais mais relevantes para justificar a derrota de 

uma regra é a ocorrência de uma grave experiência recalcitrante e os casos em que há uma 

lacuna axiológica do sistema jurídico em relação ao caso concreto. O ponto crucial aqui é 

como construir parâmetros para a caracterização dessas duas condições sem recorrer a 

valorações subjetivas morais do aplicador, que romperiam com a necessidade do Direito 

emanar de fontes sociais. 

Para tanto, adotou-se como parâmetro a coerência material do sistema 

jurídico, que deveria ser construída a partir de uma base composta por textos normativos, 

mas também por princípios, finalidades e valores. Todavia, adotou-se a tese do positivismo 

lógico-inclusivo de Juliano Maranhão, que resolve a compatibilização de princípios, 

finalidades e valores na base de coerência com a tese das fontes, ao afirmar que eles podem 

ser razões jurídicas mesmo desprovidas de fonte – isto é, fora dos critérios da convenção 

das fontes sociais – mas que isso não implica em aceitar a sua juridicidade simplesmente 

por seus méritos morais.  

O ponto de Maranhão é a possibilidade dos princípios terem a sua 

autoridade herdada da autoridade das regras baseadas nas fontes sociais, pela relação 

específica que guarda com o conteúdo delas. Ou seja, existirão dois tipos de razões 

jurídicas válidas no sistema: aquelas decorrentes da base objetiva existente (normas 

derivadas diretamente dos textos jurídicos) e dotadas de pedigree, e outras inferidas à partir 

destas, cuja autoridade repousa na relação específica que guarda com o conteúdo delas e na 

capacidade de explicá-las de melhor forma possível, obtidas a partir de inferências 

abdutivas. 

Adotou-se no trabalho uma concepção local de coerência, e também a 

teoria modesta proposta por Leonor Moral Soriano, que permitiu a dissociação entre a 
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coerência na argumentação jurídica e a coerência no Direito, ao passo que também 

estabeleceu uma relação entre elas, demonstrando como o compromisso com a primeira 

viabiliza a construção da segunda. 

No contexto de uma base de coerência constituída por regras decorrentes 

diretamente dos textos jurídicos, decisões judiciais e outras fontes sociais dotadas de 

autoridade, mas também dos princípios jurídicos, morais e políticos, que podem ser 

inferidos através de abdução das regras, falar em derrotabilidade das regras é justamente 

permitir que aquilo que foi inferido prevaleça sobre as premissas da base original 

(primária), ou seja, que esses princípios e propósitos prevaleçam sobre as regras, 

justificando a criação de exceções diante de certas particularidades do caso concreto. 

Juliano Maranhão coloca essa situação com precisão ao dizer que “os princípios podem ser 

ingratos”. 

A saída para compreensão desse confronto entre as regras e os princípios, 

que são abduzidos a partir delas, está no fato de que um princípio pode explicar uma regra, 

mas não explicar uma particular consequência lógica dessa regra, isto é, a regra aplicada 

a uma determinada condição particular, presente no caso concreto.  

É dizer, o princípio pode explicar a regra até determinado grau de 

especificação, a partir do qual pode necessitar de uma reformulação da explicação e uma 

especificação da regra, condicionada à racionalização da base da coerência frente às 

condições do caso concreto. 

Adentrando especificamente no contexto do Direito Tributário, o grande 

óbice que se pode fazer à possibilidade de derrota de suas regras está relacionado 

diretamente à base de coerência local desse subsistema constitucional, que se caracteriza 

exemplarmente pela rigidez marcada por uma ordenação altamente modelada pela 

Constituinte, impactando tanto quantitativamente, pela profusão de disposições, quanto 

qualitativamente, pelos constrangimentos materiais que impôs ao legislador, na 

configuração do regime jurídico da tributação, mas, sobretudo, na sua aplicação aos casos 

concretos.  

O proxy formalista de interpretação e aplicação do Direito Tributário 

conduz a um conflito direto entre o influxo normativo do princípio da segurança jurídica 

com a possibilidade de regras tributárias serem derrotadas pois acertar a possibilidade de 

exceções implícitas na aplicação seria esvaziar a regra de sua normatividade, prejudicando 

a previsibilidade que lhe é inerente. 
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Dessa força normativa qualificada que a segurança jurídica tem no Direito 

Tributário que reside a pertinência em seu estudar a derrotabilidade de regras pertencentes 

a esse ramo específico, em vista da tensão acentuada que é gerada, demandando uma 

metódica mais rigorosa e razões mais fortes para que possa ocorrer. 

O que se pretendeu demonstrar no trabalho foi que essa tensão entre a 

flexibilidade inerente à derrota de uma regra e a rigidez decorrente do formalismo é, na 

verdade, um resultado da compreensão da segurança jurídica dentro de um paradigma 

teórico positivista – que preponderou durante muito tempo na doutrina brasileira -, com 

uma ênfase estritamente formal e ligada ao objetivismo jurídico. 

Assim, demonstrou-se que dentro do contexto teórico contemporâneo a 

segurança jurídica possui também uma dimensão substancial. Constatou-se que é preciso 

que as decisões sejam mais do que simplesmente previsíveis, é necessário também que elas 

não sejam arbitrárias, no sentido de apresentarem conteúdos impróprios ou inadequados ao 

caso concreto e suas circunstâncias – nesse sentido, a segurança jurídica substancial 

consiste em dois elementos: em primeiro lugar, toda decisão jurídica deve estar de acordo 

com o Direito válido em determinado momento – isto é uma condição da própria 

juridicidade dessa deliberação – e em segundo lugar, ela deve ter um conteúdo adequado 

aos princípios e finalidades do sistema jurídico, adequada. 

A segurança jurídica substancial implica na aceitabilidade da decisão, 

entendida aqui como a decorrente da: i) adoção de um raciocínio controlável 

intersubjetivamente e ii) consideração da base de coerência composta pelas as regras e 

princípios existentes, bem como as diretrizes teleológicas e axiológicas construídas 

abdutivamente a partir das regras jurídicas. 

O princípio da segurança jurídica, considerado em suas diversas dimensões, 

opera como uma “balança conceitual” para o equacionamento entre a previsibilidade e a 

aceitabilidade, entre a justiça geral e a justiça individual, entre sistema jurídico e o caso 

concreto, em um processo estruturado de tomada de decisões. 

Por essa razão, concluiu-se que haveria uma relação direta entre a coerência 

no raciocínio jurídico e a realização da segurança jurídica substancial, e entre a coerência 

do sistema jurídico e a segurança jurídica formal. Na medida em que se adotam 

procedimentos racionais de decisão e se desenvolvem instanciações coerentes em cada 

caso concreto posto em julgamento, há a concretização de decisões adequadas que, 

tomadas em conjunto e compondo uma jurisprudência, tem o condão de promover a 
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coerência do sistema jurídico como um todo, aumentando as características promovidas 

pela segurança jurídica formal, como previsibilidade e certeza do Direito. 

Portanto, realizar a segurança jurídica substancial de forma consistente e 

coerente é, ao fim e ao cabo, concretizar também a segurança jurídica formal, com ganho 

de previsibilidade e confiança para o contribuinte. Quanto mais o Direito Tributário se 

mostra flexível diante de certas circunstâncias concretas, mais ele trará segurança jurídica 

aos contribuintes, permitindo a construção de expectativas legítimas mesmo que contrárias 

a instanciações claras de regras tributárias. 

Desfaz-se, pois, o óbice da segurança jurídica à derrotabilidade de regras 

tributárias para se concluir o contrário: a segurança jurídica, especialmente em sua 

dimensão substancial, é o principal fundamento para que se criem exceções implícitas a 

regras tributárias no caso concreto. 

Em seguida, analisou-se a legalidade tributária em suas dimensões de regra, 

princípio e postulado para afastar qualquer possibilidade dela se colocar como óbice ao 

fenômeno da derrotabilidade na seara tributária. Também se fez um estudo acerca dos 

dispositivos pertencentes ao capítulo do CTN dedicado à interpretação e integração da 

legislação tributária, especificamente os artigos 108, §2º e 111, com o objetivo de 

demonstrar também que nenhum deles teria força normativa de promover um fechamento 

das hipóteses de incidência de regras tributárias a eventuais exceções implícitas. 

Diante disso, restou comprovado que todas as regras tributárias são 

potencialmente derrotáveis, e que o princípio da segurança jurídica impõe tal derrota como 

forma de imprimir proteção à confiança do contribuinte, mesmo que contra legem.  

Para demonstrar isso na prática, analisaram-se diversos precedentes dos 

tribunais brasileiros, judiciais e administrativos, em que regras tributárias foram 

derrotadas. Na análise dos acórdãos, adotou-se a seguinte metodologia: i) primeiro se 

apresentou a “regra clara”, ou o “entendimento consolidado”; ii) em seguida, colocou-se 

como o caso chegou ao órgão decisório; e iii) por fim, foram analisados os argumentos e as 

razões utilizadas pelos julgados, o processo deliberativo, para verificar a compatibilidade 

deles com a base de coerência do sistema tributário. 

Distinguiu-se na análise entre três tipos de regras tributárias diferentes: i) 

impositivas; ii) sancionatórias; e iii) relacionadas a benefícios fiscais. Frise-se que a 

separação entre essas três categorias não é exauriente, tendo como finalidade apenas tornar 

mais local ainda o exame dos parâmetros de derrota das regras, com vistas a verificar a 
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possibilidade de se traçar critérios universalizáveis em alguma medida, dentro desses 

campos restritos. 

Ao analisar a derrotabilidade de regras impositivas, verificou-se que a base 

de coerência era fortemente influenciada pelo princípio da capacidade econômica, que 

assume um papel no ordenamento jurídico tributário maior que a simples graduação do 

tributo devido no seu estabelecimento abstrato, mas se integra ao sistema material de 

valores proclamados na Constituição Federal de 1988, atuando como próprio substrato da 

imposição. O seu conteúdo determina que a tributação se baseie sempre na potencialidade 

econômica do sujeito passivo. 

Dessa forma, verificou-se que todos os casos de derrota de regras 

impositivas com efeitos preponderantemente arrecadatórios se basearam no esvaziamento 

econômico completo do fato gerador do tributo – isto é, na ausência de um mínimo 

substrato econômico a ser atingido pela tributação, justificando a criação de exceções 

implícitas à incidência naqueles casos. 

Quando se está tratando de regras impositivas cujos efeitos são 

preponderantemente extrafiscais ou indutores, além do critério acima mencionado, a 

condição dos efeitos gerados no caso concreto serem diametralmente opostos àqueles 

pretendidos pelo legislador também justifica a derrota da regra. 

Ao se analisar as regras tributárias sancionatórias, um dos critérios de 

derrota delas é haurido do sistema principiológico do Direito Penal e decorrente da 

insignificância da lesão perpetrada ao bem jurídico tutelado, ou o consentimento do lesado, 

nas hipóteses em que a própria Procuradoria da Fazenda não tem interesse econômico na 

persecução penal em crimes contra a ordem tributária. 

Outro critério eventualmente presente é a condição da aplicação da sanção 

ser contrária à finalidade que ela pretende resguardar – como na hipótese da exclusão do 

parcelamento que está sendo adimplido regularmente por vício formal, que geraria o efeito 

de prejudicar a satisfação do Erário, ao invés de resguardá-lo.  

Por fim, ao enfrentar as regras tributárias relacionadas a benefícios fiscais 

(tomados em um sentido amplíssimo), frisou-se a peculiaridade da existência de regras 

como o art. 111 do CTN e o art. 155, §2º, XII, “g” da CF/88, que condicionam e limitam a 

instituição/aplicação de benefícios fiscais. 

Nesses casos, a derrota dessas regras condicionantes está relacionada a 

razões substanciais extremamente fortes no ordenamento jurídico – com força suficiente 
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para tornar irrazoável a manutenção de diretriz aplicativa expressa do legislador -, como a 

proteção do deficiente físico contra uma instanciação que se mostra, no caso concreto, 

absolutamente irracional. Ou seja, há uma ponderação direta entre a segurança jurídica e 

um determinado princípio que possui um peso apriorístico acentuado no sistema jurídico. 

Outro critério se dá no caso em que não há qualquer espécie de ofensa às finalidades que 

aquela regra buscou resguardar, a exemplo da isenção unilateral de ICMS no das Igrejas. 

No que diz respeito às próprias regras que consubstanciam os benefícios 

fiscais, não se localizou qualquer caso de derrota – que implicaria em criar uma exceção a 

uma regra que beneficia o contribuinte – mas não é impossível que tal situação se constate 

na prática. Pode-se pensar, por exemplo, na proliferação de farmácias pertencentes ao 

SESC - entidade imune e que consegue vender seus produtos com preços mais modestos – 

até o ponto em que passaram a comprometer seriamente a livre concorrência em 

determinada cidade. Em uma hipótese como esta, a depender das circunstâncias fáticas, 

poder-se-ia ter como desfecho do balanceamento da finalidade da imunidade com os 

princípios da ordem econômica uma justificativa racional e coerente com o sistema 

jurídico para se excepcionar a imunidade naquele caso concreto. 

Desse modo, pode-se concluir que há pelo menos três critérios para a 

derrota de regras tributárias: i) o esvaziamento do conteúdo econômico do fato gerador, 

para regras tributárias impositivas; ii) a ausência de lesividade ou consentimento do lesado 

para sanções tributárias; iii) ocorrência de efeitos largamente contrários às finalidades das 

regras, para aquelas com função preponderantemente indutora, a sancionatórias e 

relacionadas a benefícios fiscais. 

Dos três critérios apresentados, apenas os dois primeiros podem ser 

relativamente universalizáveis, visto que todas as regras impositivas devem ter algum 

substrato econômico, por força dos princípios analisados anteriormente, da mesma forma 

que a aplicação de regras sancionatórias somente pode se dar diante de lesividade relevante 

(incluindo aí ausência de consentimento). 

Quanto ao terceiro critério, ele é condicionado a um juízo abdutivo a partir 

das instanciações claras da regra existente e do contexto normativo em que ela se insere, a 

partir do qual se construirão princípios, finalidades e valores que haurem dessa regra a sua 

autoridade, para daí cotejar os efeitos da aplicação do seu conteúdo prima facie a um caso 

concreto. 
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Apesar da possibilidade de traçar alguns critérios relativamente 

universalizáveis, há que se frisar que a relevância deles no contexto de aplicação está 

condicionada à sua integração com circunstâncias fáticas – é dizer, esses critérios são 

relevantes para que se identifiquem particularidades nas situações sob julgamento que 

possam ser racionalmente utilizadas como elementos de dissociação, para afastar a 

incidência da regra sobre aquele caso. Por exemplo: ao falarmos do IPTU, cujo substrato 

econômico do fato gerador é a existência de poderes inerentes à propriedade, o critério do 

esvaziamento econômico indica que a circunstância do imóvel estar sujeito a invasão ser 

um elemento apto a justificar a derrota da regra no caso concreto. 

Esse procedimento de justificação da derrota de uma regra envolve 

complexas etapas que devem, idealmente, serem enfrentados pelo responsável pela tomada 

da decisão, de modo a tornar explícito o iter deliberativo e permitir o seu controle 

intersubjetivo: 

i) Enfraquecimento dos fundamentos da autoridade da “regra clara”;  

ii) Construção e identificação do conjunto de regras, incluindo aí a 

jurisprudência, pertinentes à solução jurídica de determinado caso;  

iii) Utilização de inferências (especialmente as abdutivas) para 

construção de princípios e finalidades pertinentes a esse 

microssistema normativo, que irão compor a base da coerência;  

iv) Parte-se dessa base de coerência para justificar a relevância jurídica 

de determinada particularidade do caso concreto que está 

originalmente foram da hipótese de incidência da regra em seu 

conteúdo prima facie; 

v) Identificação do grau de contrariedade da instanciação desta regra 

ao caso concreto, em relação à base de coerência; e  

vi) Identificada um intenso grau de contrariedade, criar uma exceção 

implícita no momento de aplicação da regra àquele caso, obstando a 

sua eficácia jurídica sobre ele. 

Através da utilização de procedimentos racionais e controláveis 

intersubjetivamente no processo deliberativo no julgamento de casos tributários, contribui-

se para a identificação das razões substanciais relevantes à aplicação das diversas regras 

existentes, consolidando-se assim uma base de coerência que permita ao contribuinte 
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estabelecer expectativas legítimas mesmo que contrárias a sentidos consolidados de textos 

normativos. 

A derrotabilidade de regras tributárias, portanto, é um instrumento de 

combate ao arbítrio travestido de segurança jurídica formal, permitindo a flexibilização 

necessária a perpetuidade do sistema tributário e, mais ainda, à consolidação de parâmetros 

normativos para a construção de uma justiça tributária possível.  
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