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Seria imprudente negar, ou mesmo subestimar, a 
profunda mudança que o advento da “modernida-
de fluida” produziu na condição humana. O fato 
de que a estrutura sistêmica seja remota e inalcan-
çável, aliado ao estado fluido e não-estruturado do 
cenário imediato da política-vida, muda aquela 
condição de um modo radical e requer que repen-
semos os velhos conceitos que costumavam cercar 
suas narrativas. Como zumbis, esses conceitos 
são hoje mortos-vivos. A questão prática consiste 
em saber se sua ressurreição, ainda que em nova 
forma ou encarnação, é possível; ou –se não for – 
como fazer com que eles tenham um enterro de-
cente e eficaz. 

(BAUMAN, Zygmunt. Liquid modernity. 2ª ed. 
Cambridge: Polity Press, 2012 [eBook])
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PreFácio

O honroso convite para prefaciar a obra intitulada “Governança tributária 
global: Limitações externas ao poder de tributar (e de não tributar) na pós-moder-
nidade”, de autoria de Tarcísio Diniz Magalhães, foi por mim recebido com gran-
de alegria. Trata-se de um denso trabalho que resultou em uma exitosa dissertação 
financiada pela CAPES/REUNI (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior e Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais) e orientada pela ilustre Professora Misabel Abreu Machado 
Derzi. Por meio da pesquisa, apresentada na Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais perante banca examinadora composta por mim e pe-
los Professores André Mendes Moreira e Flávio Couto Bernardes e presidida pela 
orientadora, o autor logrou, com todos os méritos, o título de Mestre em Direito.

Nesses anos de convívio, foi possível apurar as qualidades da pessoa do autor: 
brilhante estudioso do Direito; atento pesquisador da democracia e da justiça. Tive 
o privilégio de acompanhar o brilho de sua trajetória acadêmica na Vetusta Casa 
de Afonso Pena: da graduação, passando pelo Mestrado (ocasião em que fui super-
visor de estágio de docência), até o Doutorado, o autor deixou provas de sua capa-
cidade. Profissionalmente, pude testemunhar a qualidade de seu trabalho e de sua 
dedicação como Assistente Especial do Gabinete, na Advocacia-Geral do Estado.

O trabalho do autor se tornou mais profundo e rico a partir de pesquisas feitas 
na Universidade norte-americana de Wisconsin-Madison, bem como na renomada 
Universidade canadense McGill, sob a orientação da Professora Allison Christians. É 
preciso registrar que o pesquisador não se curvou às ideias dominantes nos grandes 
centros culturais, mas, sem qualquer prevenção contra o pensamento de pesquisado-
res de nações mais ricas, conduziu seus estudos de forma equilibrada. Sem a nociva 
exaltação insulada e própria de alguns nativistas, mas sem o servilismo provinciano 
de alguns pesquisadores que visitam outros países, o autor, de forma altiva, soube 
bem aproveitar o que interessa e rejeitar aquilo que não é adequado.

Os abusos do Estado nacional criado pelo homem fizeram com que a socie-
dade estabelecesse uma série de mecanismos para contenção dos abusos do Leviatã. 
Contudo, grandes massas de capital globalizado são capazes de submeter Estados 
nacionais e de, promovendo a perda de tração das políticas públicas, impor o des-
monte do Estado de desiderato social. É necessário, assim, que se restabeleçam os 
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domínios da política, em detrimento do mercado, desde que em nenhum dos dois 
lados do abismo se coloque um monstro.

Os partidários da globalização neoliberal não conseguem mais apresentar 
soluções para os graves problemas decorrentes do processo de acumulação do ca-
pitalismo. Insistem que a concorrência fiscal internacional não é prejudicial, mas 
benéfica, porque acreditam que a liberdade de movimentação dos fatores de pro-
dução acaba favorecendo a obtenção de resultados eficientes. Entretanto, esse equi-
líbrio neoliberal conduz ao desmonte do mundo do trabalho e à “subtributação”, 
uma vez que os Estados, preocupados com a atração de investimentos externos, são 
forçados a níveis de despesa e de impostos abaixo daqueles que seriam desejáveis 
para que possam atuar no sentido de reduzir a desigualdade social.

Os Estados pautavam a economia, porém, hoje, são as instituições internacio-
nais e as grandes corporações que são os árbitros das decisões políticas. O resultado 
é a gradual perda da capacidade do Estado Tributário Redistribuidor de recolher 
impostos e de estimular o crescimento. É manifesta a redução de sua aptidão para 
assegurar os fundamentos essenciais de sua própria base de legitimidade. O Estado-
-nação vem perdendo o poder de proteger seus cidadãos contra uma série de efeitos 
externos, uma vez que as escolhas passam a ser tomadas por outros atores, mesmo 
de fora das fronteiras nacionais. Cada vez mais implicado nas interdependências 
econômicas da sociedade mundial, tem seu campo de ação comprimido, juntamen-
te com sua substância democrática. 

O neoliberalismo globalizante, com sua crença de que o livre mercado pode 
resolver todos os problemas, não consegue explicar como os déficits de controle 
e de legitimação do Estado nacional poderão ser reequilibrados em nível supra-
nacional, sem novas formas de regulamentação político-jurídicas, uma vez que os 
mercados globais reagem apenas à lógica dos preços e do dinheiro. Nesse contexto, 
patente se torna o risco com relação ao futuro da democracia.

Por outro lado, os partidários do fechamento protecionista neonacional não 
conseguem explicar como uma sociedade mundial pode novamente ser dividida 
em segmentos, mesmo cientes do fato de que o mundo já é, hoje em dia, econômi-
ca e socialmente integrado. O caminho protecionista, de forma preocupante, acaba 
fatalmente redundando em um nacionalismo cego, que leva o Estado a se fechar 
em reações nacionalistas e xenófobas, podendo propiciar o encerramento melancó-
lico dessa fase do capitalismo e da globalização. 

Nesse compasso, o autor, preocupado com a questão de se buscar encontrar 
uma “terceira via”, que fuja das análises simplistas dos “prós” e “contras” a globa-
lização neoliberal, conduz análises e estudos de relevância ímpar. O autor acredita 
na força estruturante da política e do direito que, no plano supranacional, torne 
possível domar os mercados globalizados, quando eles escaparem dos controles na-
cionais, e democratizar os “novos donos do poder de tributar”. Busca uma resposta 
para o desafio de se modelar uma democracia pós-nacional, deixando claro que só 
se pode enfrentar de modo razoável os desafios globais se for possível desenvolver 
novas formas de autocondução democrática para além das fronteiras.
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A ideia de uma (good) global governance na seara tributária não se confunde 
com propostas de construção de um “governo mundial”, mas diz respeito a uma 
política interna mundializada, calcada na universalidade do espírito democrático. 
Fica claro que esse projeto deve ser endereçado, antes de tudo, aos novos movimen-
tos sociais, às ONGs e associações especializadas da sociedade civil transnacional, 
enquanto membros ativos da comunidade internacional.

Ao mesmo tempo em que o Estado-nação foi enfraquecido, ainda não foram 
criadas, em nível internacional, instituições realmente democráticas, que possam 
tratar, com eficiência e legitimidade, dos problemas criados pela globalização. Um 
sistema justo de “governança global” reclama a inclusão de todos os atores (públi-
cos e privados, governamentais e não governamentais, sujeitos e não sujeitos de 
direito internacional) aos princípios e valores que foram edificados ao longo da 
modernidade (promoção dos direitos humanos, democracia, Estado de Direito, 
etc.). Aposta-se na capacidade de instituições globais mais democráticas e includen-
tes de promoverem esses valores.

Em síntese, os dilemas da modernidade líquida (guerras fiscais, desemprego 
estrutural e miséria extrema) reclamam soluções no âmbito de uma comunidade 
mundial inclusiva, cuja consolidação pede a transnacionalização do princípio de-
mocrático. Todavia, é preciso ficar claro que é por razões de justiça que é necessário 
que se promova a abolição da miséria, a redução das desigualdades e que se garanta 
o direito à subsistência digna para todos os habitantes do mundo. É buscando so-
luções para esses dilemas, por meio do desenho de melhores políticas e instituições, 
que se deve visitar o texto do autor.

A elevada qualidade científica do trabalho que ora se apresenta, trazido a 
lume em publicação merecedora de encômios, é digna de leitura obrigatória para 
todos aqueles que se preocupam com as mais graves questões atuais que afligem a 
maioria dos países do mundo, esquecidos pela globalização ou com baixa represen-
tatividade nos fóruns e organizações internacionais. Bibliografia imprescindível, 
não exige maiores esforços de seus leitores para que dela extraiam conclusões valio-
sas. O futuro evidenciará as qualidades do autor que podem, desde já, ser apuradas 
na leitura da presente obra.

ONOFRE ALVES BATISTA JÚNIOR
Professor Adjunto de Direito Público do Quadro Efetivo da Graduação e 
Pós-Graduação da UFMG. Pós-Doutor em Democracia e Direitos Humanos 
pela Universidade de Coimbra. Doutor em Direito pela UFMG. Mestre em 
Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Advogado-Geral do 
Estado de Minas Gerais, integrante da carreira dos Procuradores do Estado
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aPresenTação

Tenho profunda alegria em apresentar ao leitor esta obra de Tarcísio Diniz 
Magalhães, advogado, bacharel, mestre e doutorando da UFMG, intitulada Go-
vernança Tributária Global – Limitações Externas ao Poder de Tributar (e de não 
Tributar) na Pós-Modernidade.

Todo estudioso do Direito, seja qual for o seu campo de atuação preferencial, 
deve compreender que a modelação da ordem jurídica vigente se situa não apenas 
sob a pressão das normas e princípios da Constituição de seu próprio País, no 
regime tradicional westfaliano-territorial, mas tem o dever ainda de conhecer e de 
se dedicar ao exame das forças externas, internacionais, que pressionam, de modo 
cada vez mais acentuado, os legisladores domésticos. 

De todas as mudanças sociais introduzidas pela pós-modernidade e pelos 
processos de globalização, desperta a atenção o esgotamento das clássicas ordens 
jurídico-estatais nacionais e a subsequente emergência de uma “nova ordem mun-
dial em rede”, marcada por novas fontes de exercício de poder e por instrumentos 
regulatórios como o international soft law. 

Este livro, que ora se apresenta ao leitor, lida com atores globais, sobretudo orga-
nismos internacionais, principalmente a OCDE, o FMI, o Banco Mundial, a OMC e a 
ONU, ressaltando a influência (nas esferas política e econômica) que exercem, criando 
e disseminando padrões jurídicos diversos, mesmo tributários (soberania de facto), e 
assim impondo constrições ao exercício da atividade legislativa por parte dos países 
(soberania de jure). É o que se pode chamar, em matéria de tributação, de “governança 
tributária global”. Exemplo desse fenômeno, em campo não tributário especificamente, 
e que deitou raízes profundas na ordem positiva nacional, são as leis de disciplina dos 
crimes de lavagem de dinheiro e de responsabilidade fiscal, a última por pressão do 
FMI. No Direito Tributário Internacional são clássicos os modelos de convenções-pa-
dronizadas para evitar a não tributação ou a dupla tributação internacional da renda, 
como ainda as noções de renda, lucro e estabelecimento, decisivas para a interpretação 
e eficácia daqueles mesmos tratados e convenções internacionais.1

Essa constatação suscita a releitura de velhos conceitos, como é o caso da no-
ção de soberania tributária, quer para confirmá-los, quer para readequá-los à novel 

1 Cf. GRAETZ, Michael J. Taxing international income: inadequate principles, outdated concepts, and unsatisfactory policies. 
Brooklyn Journal of International Law, v. 26, p. 1357, 2000-2001.
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realidade mutante. Este aprofundado estudo está em tudo atento aos peculiares 
interesses nacionais. As grandes diferenças estruturais econômicas e políticas do 
Brasil de hoje não podem prescindir das necessidades nacionais, identificadas com 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A prevalência dos compro-
missos assumidos pelo povo brasileiro dentro do contexto do Estado Democrático 
de Direito e a consagração das metas de um Estado de bem estar social são desíg-
nios profundos que se alçam ao lado da nova realidade.

Essa é a questão que as reflexões de Tarcísio Diniz Magalhães oferecem ao leitor. 
De um lado, uma visão não mais limitada à soberania doméstica, ingênua, a ignorar a 
complexidade da pós-modernidade ou, como prefere Zygmunt Bauman, da “moderni-
dade líquida”, omitindo-se o papel dos atores internacionais, constritores do legislador 
nacional e construtores do soft law. Por outro lado, em contraponto, aferir e rever 
conceitos sem concessões violadas dos comandos, valores e princípios da Constituição.

A metodologia empregada tem cariz interdisciplinar, e procurou coordenar 
conhecimentos de diversos campos do saber, quais sejam, Direito, Filosofia, So-
ciologia, História, Economia, Ciência Política e Relações Internacionais. Assim, 
busca desvendar o mistério da “governança tributária global (ou internacional)”, 

na tentativa de, em assim fazendo, apreender quais são as suas implicações para a 
ideia de soberania tributária. 

Há de se frisar que a pós-modernidade provocou uma inevitável substituição 
das velhas estruturas nacionalistas por esquemas verdadeiramente globais, o que 
impôs uma nova forma de pensar conceitos clássicos e já tão arraigados. Como não 
poderia deixar de ser, a própria ideia de poder soberano sofreu grandes impactos. 
Tal fato, que passou despercebido por grande parte da doutrina contemporânea, 
não escapou ao olhar atento do autor, que propõe uma readequação do conceito 
de soberania tributária, a fim de adaptá-lo ao novel contexto. 

Ora, relegar ao segundo plano as transformações por que passam o Direito Tri-
butário e o Estado fiscal resulta em um estágio incapacitante de intervenção nesse novo 
mundo que se descortina. O autor clama, bem assim, por um despertar da comunidade 
jurídica no tocante aos dilemas que a tributação vem enfrentando na era global. 

Na atual fase do Estado de Direito, exsurge a figura do Estado Constitucional 
Democrático, que funda a ordem político-jurídica, não podendo ser simplesmente 
confundido com o Estado como instituição ou como governo, ou ainda com o Po-
der Legislativo, o Poder Executivo ou o Poder Judiciário. Nele, a lei e a necessidade 
dos procedimentos legislativos internos não são abolidos. Ao contrário, como bem 
pondera o discurso habermasiano argumentativo, a democracia contemporânea é 
tão somente mais exigente, mais includente, construída sobre a intersubjetividade e 
o consenso.2 Ou então se identifica a lei doméstica como consenso presumido, na 
forma como aquiesceu Niklas Luhmann, vale dizer, o procedimento do consenso/
dissenso é instrumento de legitimação próprio do Estado Democrático de Direito. 

2 Cf. HABERMAS, Jürgen. Faktizität und Geltung: Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratichen 
Rechtsstaat. Frankfurt am Main: 1992.
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Mas, uma vez concluído (obtido o resultado), forma-se um “consenso suposto”, 
dá-se a legitimação pelo procedimento.3 Seja em uma concepção ou outra, isso não 
tem relevância imediata nesta obra, pois o que é decisivo é que os fundamentos, os 
pressupostos, as pressões advindas daqueles atores internacionais, influentes para a 
adoção e apresentação de propostas e projetos de novas leis e ordenamentos positi-
vados, devem merecer toda a atenção de nossos juristas. 

É que a legitimação da democracia por meio do procedimento, como alerta 
Peter Häberle, em crítica a Luhmann, não pode ser meramente formal, quer para o 
legislador, quer para o juiz, e resulta da participação efetiva, real, isto é, da “influên-
cia qualitativa e de conteúdo dos participantes sobre a própria decisão.”4

Méritos e deméritos dos projetos e das pressões dos legisladores “transnacio-
nais” devem ficar transparentes, estudados em sua extensão e efeitos, tudo à vista 
das peculiaridades sociais e políticas nacionais e, sobretudo, do modelo adotado, 
soberanamente pelo povo brasileiro em sua Constituição. Como poderá o Poder 
Legislativo interno legitimar suas decisões se elas resultam de “pressões externas” obs-
curas, não discutidas efetivamente, em seu conteúdo material, se juristas e teóricos do 
Direito interno silenciam sobre a ação e reação de tais legisladores “transnacionais”?  

Após demonstrar, na primeira parte deste livro, como o conceito clássico de 
soberania estatal foi deteriorado dentro do processo constante de globalização e 
de integração, em que prepondera a interdependência político-econômico-social, 
pinta-se em cores vivas, na segunda parte da obra, o retrato de um sistema de gover-
nança tributária global, cujos principais atores são exatamente a OCDE, o FMI, o 
BM, a ONU e a OMC, os quais interferem ativamente no processo de formatação 
dos sistemas tributários planetários. Tais elementos externos limitam a discriciona-
riedade dos legisladores domésticos, forjando um poder de tributar compartilhado 
com forças nem sempre explícitas, nem sempre iguais. Como consequência, fica 
difícil reconectar o Direito Tributário aos caros ideais da justiça e da democracia, 
que lhe são centrais. Sobretudo dentro das necessidades peculiares nacionais.

Este livro não nos traz um singelo relatório sobre o fenômeno da contempo-
raneidade, em que se miscigenam a acirrada competição internacional, destinada a 
atrair investimentos no território de cada Estado, como política oficial dos entes 
concorrentes, além das medidas, cada vez mais sofisticadas, de alívio ou redução 
de tributos por parte dos contribuintes, de elisão, planejamento lícito ou ilícito ou 
evasão. Esse referido comprometimento da base de tributação, além da concorrên-
cia fiscal internacional, provocam constantes estudos e sugestões de tais organis-
mos internacionais, investigados sob o olhar crítico e percuciente do autor. 

3 Cf. LUHMANN, Niklas. Legitimation durch Verfahren. Neuwied: Luchterhand,1969. A obra de Luhmann, no seu todo, é 
rica em tais argumentos, sendo ainda de grande valia para o leitor, nesse ponto específico, NEVES, Marcelo. Entre Têmis e 
Leviatã: uma relação difícil – o Estado democrático de direito a partir e além de Luhmann e Habermas. São Paulo, Martins 
Fontes, 2006, p. 142 e 147.   

4 HABERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição – contribuição para a 
interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Trad. Gilmar F. Mendes. Porto Alegre. Sérgio Fabris: Gallimard, 
1958, p. 196.
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Pondera que não se deve ignorar o poder de persuasão de organismos inter-
nacionais e dos demais agentes transnacionais, que se têm valido de pressão polí-
tica e econômica, embalados pela retórica do conhecimento técnico privilegiado 
(como são os relatórios OCDE), conformando, pelo convencimento, governos 
nacionais. Mas conclui: “todo cuidado é pouco. Se, por um lado, a soberania tribu-
tária não é mais o que era antes, nem por isso devemos aceitar qualquer nova con-
cepção, mesmo quando ornamentada com “boas palavras”, como faz a OCDE em 
seus discursos de “cooperação internacional”. Aliás, da leitura dos projetos globais 
desse influente “rich countries’ club”, que a todo momento elege um novo “ini-
migo” (antes, os paraísos fiscais; agora, empresas multinacionais), evidencia-se a 
estratégia de difusão de uma “nova” soberania tributária. Advogando a existência 
de limitações externas ao poder de tributar, fundadas em um dever internacional 
de cooperação, a OCDE deixa transparecer seu interesse em se manter no controle 
do sistema de governança tributária global. A tônica da argumentação, que é 
capaz de convencer mesmo pessoas desinteressadas, é a de dar prioridade à respon-
sabilidade de cada Estado perante a comunidade internacional, em detrimento 
da autonomia na elaboração e implementação dos seus respectivos programas tri-
butários. Em outras palavras, a ideia central por detrás da fala da OCDE é a de 
que os Estados devem se abster de produzir normas tributárias que estejam em 
descompasso com sua visão acerca daquilo que seria uma concorrência tributária 
internacional adequada.”

Preocupações vitais aos países em desenvolvimento, como questões mais am-
plas (redistributivas, desenvolvimentistas e sociais), redutoras da desigualdade, não 
são a abordagem forte da fala da OCDE e de outros organismos internacionais. O 
discurso internacional volta-se antes à ideia de que cada Estado deve manter um 
mínimo de tributação (poder-dever de tributar), posição que, evidentemente, rela-
ciona-se com a coibição da competição internacional que direciona os investimen-
tos para países importadores de capital, exatamente os mais pobres. Essa “guerra” 
tem como pano de fundo e pressuposto justamente as desigualdades e a urgência 
em se redirecionarem recursos para os grandes bolsões de miséria.  

Em análise profunda, conclui Tarcísio Diniz Magalhães que se consolidou no 
mundo uma governança tributária de natureza informal – na prática, uma espécie 
de “metasoberania fiscal”. O nó da questão está em que esse poder tributário não 
se manifesta na mesma intensidade em todas as instâncias globais e regionais de 
decisão. Mais do que isso: ele não dá voz aos países em desenvolvimento, que são 
justamente aqueles que mais deveriam intervir . A OCDE é, sem sombra de dúvi-
das, um grupo fechado, e a ONU não foi capaz, ainda, de empoderar países menos 
desenvolvidos, que permanecem distantes da agenda tributária global.   

E, malgrado seu nobre desiderato de busca de uma alternativa concertada para 
problemas comuns, a governança tributária global, da forma delineada atualmente, 
reflete um perceptível déficit – apontado pelo autor – de legitimidade política, de 
transparência, de participação e de imparcialidade em relação aos países em desen-
volvimento. É no propósito de decifrar esse fenômeno que o autor maneja com 
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destreza atuais teorias dedicadas à democracia pós-nacional, à justiça global, ao 
constitucionalismo e, por fim, mas não menos importante, aos Direitos Humanos.

A consistência e a visão crítica com que temas tão relevantes são abordados 
nesta obra suscitam não apenas o interesse do leitor, mas ainda a sua reflexão. A in-
formação descritiva, muito bem narrada em pesquisa profunda, e a alta sensibilidade 
político-social que permeia o texto, tornam-no instrumento de investigação acadêmi-
ca de inestimável valor, assim como ferramenta útil aos operadores do Direito.   

Belo Horizonte, setembro de 2016
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