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PreFácIo

A pós-graduação em Direito, a exemplo de outras áreas do conhecimento, 
realizou e vem realizando uma significativa produção de estudos de invulgar 
qualidade. Não queremos dizer que não exista pesquisa jurídica fora do am-
biente dos programas de pós-graduação em Direito, na verdade o nosso pro-
pósito é o de sublinhar o imenso salto qualitativo que a institucionalização da 
pós-graduação possibilitou.

Evidente que os resultados das pesquisas empreendidas apresentam dife-
rentes matizes, notadamente quanto aos aspectos qualitativos e aos impactos 
que deverão provocar no campo do Direito.

Corroborando com as assertivas acima afirmadas, a pesquisa realizada 
por Caio de Souza Leão, sob o título “Incentivos fiscais e moralidade tribu-
tária: A legitimidade na concessão e no controle” – e que se constituiu na sua 
dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Direito 
da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), obtendo a aprovação 
por unanimidade -, inscreve-se no marco dos trabalhos mais relevantes no 
âmbito do aludido programa.

Indubitavelmente, a investigação empreendida por Caio de Souza Leão, a 
partir de qualificados instrumentos teóricos e metodológicos, conduziu a um 
notável aprofundamento analítico, permitindo que fossem levantadas algumas 
hipóteses e, especialmente, que fosse clarificada a compreensão do objeto de 
estudo em todas as suas latitudes.

Como é sabido o direito tributário pode ser estudado a partir de múlti-
plas e variadas aproximações, realizadas por economistas, cientistas políticos, 
sociólogos, historiadores, contabilistas e administradores. Considerando to-
dos esses aportes, Luís Eduardo Schoueri (Direito Tributário), observa que: 
“Ao jurista, fica reservado o papel de descrever e sistematizar o ordenamento 
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jurídico tributário. Como em qualquer ramo do conhecimento, também aqui 
surgirão ferramentas próprias à análise do fenômeno jurídico da tributação. 
Assim, questões como hierarquia, anterioridade e especialidade, próprias para 
solução de antinomias, resolvem-se a partir dos ensinamentos da Teoria Geral 
do Direito. Entretanto, a análise jurídica não deve deixar de lado o fenômeno 
histórico, político, econômico e social, as contribuições oferecidas por essas 
aproximações não podem ser deixadas de lado na busca da construção de um 
sentido ao todo tributário”.

A obra que será lida a seguir, enfrenta com notável profundidade as ques-
tões referidas a moralidade tributário no contexto brasileiro, trazendo para o 
debate no plano teórico a chamada “virada kantiana”. 

No segundo momento, Caio de Souza Leão dedica-se analisar o pa-
norama do quadro atual dos incentivos fiscais no Brasil. Como o próprio 
autor afirma, “Será demonstrada a ausência de controle e suas consequên-
cias, quais os dispositivos legais que tratam do tema, bem como o atual 
comportamento do Supremo Tribunal Federal quando provocado a reali-
zar o controle desses”.

No terceiro capítulo, intenta a presente dissertação a discutir a possibili-
dade de servir a moralidade tributária como parâmetro tanto para a concessão 
dos incentivos fiscais quanto para o seu posterior controle, em especial pelo 
Poder Judiciário.

Ao final o autor aponta inúmeras conclusões, dentre as quais destacamos 
as seguintes: 

“Assim, a moralidade tributária constituiu parâmetro adequado pois pre-
serva o axioma ético que deve informar a tributação e guarda coerência com os 
valores constitucionais. E sua preservação é importante para a concretização 
dos objetivos  constitucionais consagrados no Art. 3° da CF/88.”

“Este debate é imprescindível em um país em que os incentivos fiscais 
costumam não ser controlados periodicamente e em que o Judiciário tem as-
sumido uma postura formalista que, por vezes, parece absenteísta”

Portanto, estamos diante de uma obra que passa a figurar como marco 
obrigatório da literatura sobre a questão. 

Como bem assinala o professor Gabriel Ivo da UFAL, “Nada mais deixa 
feliz um professor que ver um ex-aluno brilhando. Brilhando sem pedantis-
mo, sem empáfia, sem favorecimento. Brilhando pelo conhecimento, pelo 
estudo, pelo labor diário. É emocionante ver alguém reconhecido pelo méri-
to”. Eis portanto o nosso reconhecimento sobre o desempenho de um aluno 
excepcional.

A dissertação “Incentivos fiscais e moralidade tributária: A legitimidade 
na concessão e no controle”, como já indicada antes, não apenas representa a 
produção acadêmica da Universidade Católica de Pernambuco, mas marca o 
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padrão de excelência de uma pesquisa elaborada sobre uma temática de maior 
relevância para o País, enquanto Estado Federal que busca equacionar da me-
lhor maneira os impasses sobre a questão fiscal.

Poço da Panela (Recife), junho 2020.

PROF. DR. RAYMUNDO JULIANO FEITOSA 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação de Direito da UNICAP.
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aPresentação

Este é um livro que tem uma história, ainda que não seja propriamente 
um livro de história. Sou um narrador participante, por ter acompanhado 
toda a trajetória acadêmica de Caio de Souza Leão, que culminou nesta publi-
cação. Não será uma mera observação onisciente e isenta sobre o autor e o li-
vro, porque assumo minha inteira responsabilidade por influir – e até mesmo 
confundir – o caminho por ele percorrido.

Poucos têm o privilégio de vivenciar o crescimento acadêmico de um 
pesquisador brilhante e disciplinado como Caio. Ele foi meu aluno exem-
plar em duas disciplinas de Direito Financeiro e Tributário na graduação 
da Universidade Católica de Pernambuco, e tornou-se monitor de uma das 
minhas turmas, vencendo a introspecção e a timidez. Eu o orientei no tra-
balho de conclusão de curso, aprovado com nota máxima, à unanimidade 
e com menção de publicação. Dessa monografia, resultou nosso primeiro 
artigo publicado em coautoria, dos quais outros se seguiram e estão na fila 
para publicação. 

Caio foi aprovado na seleção do mestrado e fico orgulhoso de ter con-
tribuído com o pré-projeto, depois com o projeto definitivo e sido escolhido 
como coorientador da dissertação, muito bem orientada pelo querido profes-
sor Raymundo Juliano Feitosa, de quem também fui aluno décadas atrás na 
Faculdade de Direito do Recife.

Durante o mestrado, Caio fez estágio docência nas minhas disciplinas. 
Deu aulas, preparou exercícios, participou de inúmeras bancas de conclusão 
de curso, com desenvoltura, e vem construindo uma consistente carreira 
acadêmica.

Foram vários encontros para discutir cada ponto da dissertação, com 
bons cafés e profícuas conversas de projetos futuros e até de vida.
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Estou certo que influenciou o autor na escolha do tema da dissertação, 
agora transformada em livro, ter assistido o seminário sobre “Tributação e 
Moralidade”, projeto coordenado pelo professor André Dantas, na Faculdade 
de Direito do Recife (UFPE), na qual tive a honra de dividir a mesa com o 
professor Marco Aurélio Greco, há alguns anos.

Na banca da dissertação de mestrado, com aprovação unânime, eu disse 
aos pais de Caio que teria pedido a guarda compartilhada dele, mais novo ele 
fosse. Se não ganhei um filho, tenho agora um parceiro acadêmico e um ami-
go. A academia foi e tem sido muito generosa comigo!

Narrando a história como personagem em primeira pessoa, com re-
lação íntima com os outros elementos da narrativa, não poderia deixar de 
iniciar essa breve apresentação com um testemunho pessoal sobre o autor. 
Mas e o livro? 

Irei aqui me corrigir: esse é também um livro de história. Trata dos in-
centivos fiscais e moralidade tributária, com fartura de fontes acadêmicas de 
qualidade, detalhando a formação histórica do Estado Fiscal brasileiro. Critica 
os limites meramente formais de autotutela e controle externo de legalida-
de das mais variadas benesses fiscais, em desconformidade com os objetivos 
constitucionais de isonomia e de redução de desigualdades sociais e regionais. 
Acima de tudo, é um livro propositivo, na medida em que traz parâmetros de 
controle judicial desses incentivos pautado na moralidade tributária, através 
de testes de legitimidade e proporcionalidade, sem que a hipótese justifique 
um ativismo judicial moralista. 

O livro se afasta de uma tradição formalista-legalista da doutrina tri-
butária brasileira, pela sua consciência social e solidária. O texto não se 
restringe à análise dogmática tributária de textos legais, mas enriquece o 
estudo com outros ramos do Direito, e também de outros campos do co-
nhecimento. Daí a sua longevidade em face da mutabilidade e efemeridade 
das normas jurídicas, porque representa uma verdadeira teoria geral sobre 
os incentivos fiscais e as formas de controle. O resultado é uma sólida 
contribuição pessoal e acadêmica para o Direito Tributário brasileiro, mas 
também deve servir de manual para a revisão dos incentivos indevidamente 
concedidos, ou considerado para futuras e eventuais novas desonerações 
fiscais. Ou melhor, embora tenha se originado de uma monografia de mes-
trado, este livro não é apenas acadêmico, mas é particularmente útil para a 
vida profissional.

Não pretendo me estender, nem muito menos revelar os detalhes do 
conteúdo como um estraga-prazeres (ou spoiler, se preferir o modismo impor-
tado do momento!). Essa apresentação é uma breve sinopse sobre o autor e 
o livro, e cuida de testemunhar a profundidade da pesquisa, da metodologia, 
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dos questionamentos e das reflexões, a fim de atrair o interesse do leitor para 
mergulhar nessa interessante história, da qual me sinto um personagem. 

Estou certo quanto ao sucesso editorial dessa obra e ao futuro promissor 
do autor.

Recife, 09 de junho de 2020.

PAULO ROSENBLATT
Professor das disciplinas de Direito Financeiro e de Direito Tributário. 
Mestre em Direito Público pela FDR/UFPE, PhD em Direito Tributário 
pela Universidade de Londres (Institute of Advanced Legal Studies) 


