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Vi Dicionário de Direito Tributário Machado e Machado 

mas em um ou em alguns dos conceitos utilizados em seu enunciado. Por isso 
mesmo colhemos a lição de Bielsa, a nos dizer que: 

"Todo examen dei vocabuiario jurídico que contribuya a ia aclaración 
y a Ia depuración de los conceptos debe estimarse como útil en aigún 
grado. Si hay una disciplina en ia cual conciene emplear Ia palabra 
adecuada o propia, ella es Ia dei derecho. Tanto en el orden legislativo 
como en ei judiciai - y no digamos en el administrativo - esta pre-
caución es indispensable aunque sólo sea para evitar controversias o 
discusiones que surgen precisamente de Ia confusión y duda sobre 
un término."2  

Exatamente porque é importante o conhecimento adequado das palavras 
e expressões no Direito, maior é e será sempre a importância dos dicionários 
jurídicos. A finalidade essencial de um Dicionário é fornecer o significado das 
palavras. Em se tratando de um Dicionário Jurídico, o significado que as pa-
lavras e expressões podem ter na Teoria do Direito. E um Dicionário de Di-
reito Tributário tem, certamente, a finalidade de fornecer o significado que 
as palavras ou expressões podem ter nessa área específica do conhecimento 
jurídico, vale dizer, na Teoria do Direito Tributário. 

Por isto mesmo talvez o Direito Tributário seja a área do conhecimento 
jurídico preferida pelos dicionaristas. Talvez os dicionários de Direito Tribu-
tário existam em maior número do que os dicionários de qualquer outro 
ramo do Direito. Assim, pode parecer desnecessária a publicação de mais um 
Dicionário de Direito Tributário. Entretanto, e não obstante a boa qualidade 
dos dicionários já existentes, nos pareceu haver ainda lugar para o nosso na 
estante dos que trabalham com a tributação, especialmente daqueles que não 
são especialistas em Direito Tributário. E por isto resolvemos nos dedicar à 
elaboração deste Dicionário de Direito Tributário, tarefa que a final nos parece 
haver sido bem mais difícil do que de início imaginamos, porque definir é 
sempre algo muito difícil. 

Procuramos seguir algumas diretrizes que nos pareceram importantes, 
entre as quais destacamos: (a) expressar ideias gerais sobre o significado das 
palavras e expressões, evitando os casuísmos, que podem implicar rápida 
desatualização do livro; (b) evitar transcrições que, embora possam ser úteis 
em algumas situações, nos parecem fora de propósito em um dicionário; (c) dar 
preferência a palavras e expressões de uso mais comum na Teoria do Direito 

Tributário, sem, todavia, descartar compi 
estão mais bem situadas no campo da Teor 
outras áreas do conhecimento jurídico, ma 
os tributaristas. Assim é que examinamos 
no campo do Direito Processual Civil, po: 
do conhecimento dessa área do Direito, 
gressar em juízo com questões tributária.,  
fazer doutrina, embora em alguns casos r 
fazê-lo, e por isto mesmo esta diretriz nãc 

Não obstante o nosso esforço no sen 
algumas ocorreram e poderão ser constau 
se elas vierem a existir, obviamente, faren 
propósito de fazer este livro o mais compi 
contar com a colaboração dos que o co 
sição (<hbm@hugomachado.adv.br >), 
dúvidas que este Dicionário lhes possa ira 

2 BIELSA, Rafael. Los conceptos jurídicos y su terminología. 3. ed. Buenos Aires: 
Depalma, 1987. p. 9. 
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