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preFáCio

Esta obra, intitulada Direito Tributário, Globalização e Competição. 
Por que só harmonizar não basta, de autoria da advogada Ludmila Monteiro 
de Oliveira, mestre e doutoranda pela UFMG, insere-se dentre aquelas (pou-
cas) contemporâneas que dão conta do cenário de intensa integração das 
economias, em escala global, para examiná-lo com espírito crítico. 

E aponta, com propriedade, a mudança de paradigma ao registrar a 
intensa “guerra fiscal mundial”, travada entre os Estados, guerra que atinge 
o dorso do estado do bem-estar social, cada um deles buscando atrair o 
capital volátil a seu território. A arrecadação tributária se reduz, chegando, 
literalmente, “ao fundo do poço” (race to the bottom). Em razão desse caos, 
as nações soberanas são levadas a um processo de repensar e redesenhar as 
políticas tributárias, de forma cooperada e harmonizada, com vistas a atin-
gir a “paz fiscal mundial”. 

Mas, e mora aí, o nó central, a trama interessante desta obra bem urdi-
da e desenvolvida: por que só harmonizar não basta. Essa a grande questão. 

Não encontramos espaço nesse breve prefácio para discutir a ausência, 
no concerto das nações, de representatividade política da imensa multidão de 
pobres e miseráveis do planeta, excluídos dos direitos elementares fundamen-
tais, como alimentação adequada, saúde e educação, a que se refere Nancy 
Fraser, ao reclamar do enquadramento clássico Keynesiano-Westfaliano, no 
interior dos Estados territoriais, ainda persistente.1 Com razão, a ponderação 
põe em contraste o fenômeno não raro, segundo o qual, em muitos países po-
bres ou em desenvolvimento, a política doméstica mantém uma desigualdade 
social e econômica impressionante. A elite privilegiada – cerca de 1% ou me-
nos da população – se alça sobre a larga base da pirâmide social empobrecida. 

Nesse contexto em que países em desenvolvimento – como o que ocor-
re no Brasil, na Índia e na China, por ex., – ostentam um baixo índice de 

1 Cf. FRASER, Nancy. Reenquadrando a justiça em um mundo globalizado. Trad. Ana Carolina F. L. Ogando e Mariana P. 
F. Assis. Lua Nova. São Paulo, vol. 77, p. 11-39, 2009.
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desenvolvimento humano e não dão voz internamente à grande maioria ex-
cluída, não causa espanto que essa maioria, ou seja, esses mesmos cidadãos, 
prejudicados em sua dignidade dentro do próprio Estado a que se vinculam, 
também não tenham representatividade independente, autonomia e voz po-
lítica, em face das demais nações.

Instala-se um círculo vicioso de difícil rompimento. É sabido que existe 
concorrência tributária agressiva, no plano internacional, na disputa por in-
vestimentos. No Brasil, a disputa se dá também no plano doméstico, como 
se sabe. Essa luta desenfreada pelo capital tem causas variadas, mas inexiste 
dúvida no sentido de que a mais relevante será a grande desigualdade existente 
entre pessoas, grupos e regiões, tanto no plano interno como internacional. 
Em consequência, apresenta-se a necessidade de se adotarem soluções jurídicas 
que propiciem o desenvolvimento, o crescimento econômico e a implemen-
tação do Estado Democrático de Direito, ou seja, a concretização dos direitos 
fundamentais e sociais. O grande dilema atual é manter a arrecadação para o 
custeio dos serviços públicos necessários e, ao mesmo tempo, atrair e conser-
var os investimentos. Não se esconde o fato de que tanto os países desenvolvi-
dos como aqueles em desenvolvimento promovem o que se chama de defesa 
da própria economia, com vistas a não prejudicarem a manutenção do Estado 
do bem estar social. Lembram alguns juristas como Avi-Yonah que os Estados 
desenvolvidos, como os EUA, têm o direito de se defender contra benefícios e 
renúncias fiscais, concedidos por outros, em face da decisão soberana tomada 
por seu povo de construir um Estado social justo2. 

Uma forte tensão se revela em primeiro lugar no fato de que os Esta-
dos, mesmo os mais desenvolvidos, passaram a sentir os efeitos econômicos 
decorrentes da perda de investimentos em razão de problemas estruturais. 
Por isso, na forte competição fiscal tentam, dentre outras medidas, criar 
um ambiente favorável à contínua atração e manutenção dos investimentos 
locais e estrangeiros.3 Todos estão premidos pela necessidade de garantir um 
nível de receita pública que garanta as opções feitas em favor de um Estado 
do bem-estar social e nenhum deles pretende abrir mão de sua soberania.

Pressionados pela competição, os países em geral procuram reduzir o 
imposto sobre a renda (proveniente do capital) em especial dos investidores 
estrangeiros, como ocorre nos EUA e, em face da redução da arrecadação, 

2 O autor citado adverte ainda para o fato de que os EUA sempre mantiveram política de benefícios fiscais agressivos, destina-
da a atrair investimentos para seu território, e não apenas medidas reativas de defesa da própria economia. Cf. AVI-YONAH, 
Reuven. Globalization, tax competition and the fiscal crisis of the welfare state. Harvard Law Review, v. 113, p.1573-1676, 
1999-2000.

3 Cf. NOBES, Christopher, PARKER, Robert. Comparative international accounting. 11ª ed. Londres: FT Prentice 
Hall, 2010, p. 81.
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dissemina-se a ideia da urgência da redução dos benefícios sociais. No mundo 
da competição fiscal, a resposta dos países ricos, como alerta Avi-Yonah, veio 
com a troca do peso da carga fiscal sobre o capital móvel pelo peso fiscal 
maior sobre a renda do trabalho e do consumo (menos móveis). E, quando a 
tributação crescente do trabalho, politicamente, esbarra em um teto máximo 
intransponível, então a crise fiscal do Estado se instala e volta-se para a redu-
ção das despesas com os benefícios da seguridade social líquida (Avi-Yonah, 
2000). O pêndulo das decisões oscila entre eficiência econômica e equidade 
social, com tendências ao desequilíbrio em prejuízo do bem-estar social e da 
efetivação dos direitos humanos, em especial da dignidade humana.4 

A liberalização do comércio, a abolição do controle do câmbio na 
década de 70 e o grandioso desenvolvimento tecnológico e das telecomuni-
cações foram elementos-chave para um exponencial crescimento do fluxo de 
capital, de serviços e de pessoas entre os Estados-nação. Foi nesse período, 
rotulado de pós-moderno, que uma interconexão sem precedentes foi vista 
e sentida em todos os níveis: não falamos somente na interconexão de in-
divíduos e de corporações, mas também na de governos soberanos. Explica 
Ludmila Monteiro de Oliveira que 

em um mundo tão integrado, tão globalizado, o que era nacional se torna também in-
ternacional, gerando impactos até mesmo na forma de tributar, atividade que outrora 
dizia respeito apenas às políticas internas dos Estados-nação. Se antes as opções fiscais 
de uma nação em nada atingiam as de outra, hoje não podemos dizer o mesmo. O 
isolamento deu lugar à interdependência fiscal. Se antes as empresas eram “pesadas”, 
e as pessoas, “fixas” em seu lugar de origem, hoje a mobilidade aparece como alterna-
tiva viável ao capital, às empresas e aos indivíduos mais afortunados. Com o avanço 
das tecnologias, temos ainda que a realidade, antes física, desmaterializou-se, tornou-
-se virtual, impondo mais uma necessidade de adaptação aos sistemas tributários, 
pensados em tempos em que praticamente tudo era material e imóvel. 

E lembra a autora que, em tal contexto, de volatilidade do capital, de 
“guerra mundial”, travada pelos Estados soberanos em busca de novos in-
vestimentos, 

a grande questão que se descortina é: para qual harmonização caminhamos, qual 
trilha estamos seguindo, quais valores esperamos realizar? 
O atual “código de conduta” implicitamente acordado entre as jurisdições tributárias 
sustenta a busca por uma harmonização rotulada como “neutra”, a qual prevê apenas 
deveres negativos, obrigações de “não fazer”, de “não prejudicar o outro”. Contudo, 

4 Cf. CHRISTIANS, Allison. Fair taxation as a basic human right. International Review of Constitutionalism, v. 9, n. 1, 
p. 211-230, 2009.
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a opção por um padrão de conduta, ainda que não-interventivo, retira dessa harmo-
nização tributária, tão desejada e arquitetada pela OCDE, a suposta neutralidade, que 
é um perfeito disfarce para fazer prevalecer os interesses do seu seleto grupo de par-
ticipantes. Por que a concorrência tributária, dita prejudicial, é o maior desafio a ser 
globalmente enfrentado num mundo onde as receitas tributárias são mal distribuídas 
e milhões de indivíduos ainda se encontram em situação de pobreza extrema? Não 
deveria ser o objetivo primeiro de um direito tributário pós-nacional criar fundos 
globais para erradicação da miséria e das disparidades intercontinentais?  
Sem enfrentar o problema das disparidades entre nações e da repartição do produto 
mundial, acabar com a concorrência tributária é simplesmente retirar mais uma fatia 
da, já em declínio, soberania dos Estados, sem compensação. Em suma, uma melhor 
solução, tanto de um ponto de vista da eficiência quanto da justiça, perpassa pela 
redistribuição ou pela melhor repartição do poder de tributar.
Urge pensar uma nova ordem econômica global, que seja mais justa, focando nos de-
veres e na responsabilidade que indivíduos e povos têm uns para com os outros. Não 
há dúvidas de que os mercados precisam de controles e amarras, mas não se pode pa-
rar por aí. É preciso prosseguir rumo a uma globalização que seja, simultaneamente, 
inclusiva e sustentável e que distribua a riqueza e os ganhos do processo de integração 
de forma mais equitativa...” 

Esse sonho de se combater a injustiça como desigualdade extrema no 
planeta, independentemente do país em que esteja registrada, realça o gran-
de problema, que urge enfocar: os valores por detrás do processo. 

Raciocinemos, à guisa de exemplificação, no campo mais avançado 
da Administração Tributária, em que não se está cogitando, propriamente, 
de redistribuição de recursos e eliminação da pobreza severa. Nesse setor, 
as atuações conjuntas de cooperação, assistência e mesmo de integração co-
meçam a ser praticadas com mais facilidade entre nações diferentes, pois 
estão voltadas antes à eficiência e à arrecadação do que à distribuição menos 
injusta da riqueza.  

Uma primeira distinção: entre países diferentes, a referência comum 
será a de assistência ou de cooperação, tudo segundo o que dispuserem os 
tratados e convênios internacionais, respeitando-se o direito interno de cada 
nação envolvida, seja na forma, seja no conteúdo. 

Em regra, alguns aspectos são comuns a todos os mecanismos de coo-
peração (internacionais e internos), pois o cumprimento das normas de 
assistência e cooperação recíprocas pode ser oneroso, a saber: a) é impres-
cindível que instrumentos normativos adequados regulem, ainda que de 
forma muito geral, a cooperação ou integração, postos em execução por 
meio de convênios ou lei interna; b) a necessária observância dos ritos, das 
competências das Administrações e dos procedimentos a serem seguidos 
para a obtenção e transmissão das informações, estabelecidos naquelas leis 
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ou convenção/tratado, sob pena de nulidade, ou da impossibilidade da uti-
lização da prova irregularmente colhida para o lançamento e cobrança de 
tributos. É que, em princípio, as leis e a jurisprudência de diferentes países 
vedam a utilização dos dados coletados pelo Fisco, sem o pleno respeito das 
regras, sendo emblemática a sentença nº 16424, de 21/11/2002, da Corte 
de Cassação italiana;5 c) finalmente, é relevante a obediência aos limites do 
uso das informações trocadas pelas Administrações, devendo ser respeitadas 
as normas sobre sigilo profissional e bancário, assim como os direitos e 
garantias à proteção da intimidade, a que podem estar submetidos os orde-
namentos envolvidos.

A assistência mútua entre Administrações de países diferentes no plano 
internacional evoluiu. Nela são referência os arts. 26 e 27 do modelo OCDE 
de convenções contra a dupla tributação.6 As colaborações administrativas 
entre Fiscos diferentes dependem, assim, dos tratados e convenções contra 
a dupla tributação assinados pelo Brasil com outros países, que observem 
aquele modelo. Na Unidade Europeia, graças ao avanço de sua integração, 
os instrumentos para a mútua assistência administrativa, além dos tratados 
e convenções internacionais, derivam da Diretiva Comunitária 77/799 CEE 
do Conselho, de 19/12/77, modificada pelas Diretivas 79/1070 de 1979 e 
92/12 de 1992 e outras que se lhe seguiram e abraçam três setores importan-
tes como o imposto sobre a renda, o IVA e o imposto de transmissão. Do 
exame de um complexo de instrumentos normativos, resulta que há limites 
objetivos neles impostos, como 

1. nenhum Estado pode ser constrangido a adotar provimentos admi-
nistrativos ou a fornecer informações com infração da própria legisla-
ção ou aos próprios prazos na matéria; 
2. nenhum Estado-parte está obrigado a colaborar sem a condição de 
reciprocidade;

Há várias modalidades de colaboração e assistência. No art. 26 do mode-
lo OCDE, podem ser utilizadas as trocas de informações, em caráter amplo; 
e as verificações simultâneas, a serem implementadas por meio de acordo 
técnico, que prevê a designação recíproca de representantes de cada Adminis-
tração participante. De acordo com as Diretivas Comunitárias, a principal 

5 Cf. LUIGI della VOLPE, UGO MARCHETTI e GIANCARLO PEZZUTO. I Modelli Comunitari di Attuazione della Coo-
perazione Amministrativa. In: PIETRO, Adriano Di (coord.). Lo Stato della Fiscalitá nell’Unione Europea: L’esperienza 
e l’efficacia dell’armonizzazione. Tomo II. Ministero dell´Economia e delle Finanze. Torino, 2003. p. 768-769. 

6 Cf. OECD. Model Tax Convention on Income and Capital: Condensed Version 2014. OECD Publishing, 2014 (http://
www.oecd.org/ctp/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm). 
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forma de cooperação é a assistência prestada mediante requerimento de um 
Estado membro interessado, podendo as informações alcançar quaisquer do-
cumentos, atestados oficiais, termos de inquérito e investigações e outros, ne-
cessários no caso concreto, além de se poder instalar um sistema de assistência 
automática e voluntária. Mas ainda de acordo com as mesmas Diretivas, há a 
possibilidade de atuação in loco de funcionários da Administração Tributária 
de outro Estado membro, para uma colaboração mais eficaz. 

Na verdade, os instrumentos mais céleres e eficientes foram introduzi-
dos pelo Regulamento nº 218/92, de 27/01/92, da Comunidade Europeia, 
destinado a enfrentar os riscos de fraude e de evasão fiscal, em relação ao 
IVA, nas operações entre os Estado membros. São iniciativas adotadas desde 
então, depois aperfeiçoadas, a criação obrigatória de um banco de dados 
básicos em cada Estado membro, contendo o código de identificação do 
IVA dos contribuintes que realizam operações intracomunitárias e as de-
mais informações gerais relativas aos mesmos contribuintes; a criação de 
um órgão central como responsável principal, não exclusivo, para super-
visionar as relações com os outros países da UE, no setor da cooperação 
administrativa (Central Liaison Office); a colaboração sistemática e perma-
nente entre as Administrações, por via telemática, com a montagem de uma 
rede de informação, através do sistema V.I.E.S (VAT Information Exchange 
System), alimentado pelo i listing. O V.I.E.S é constituído de diversos gate-
ways, um para cada Estado membro, ligados pela rede do IVA (Value Added 
Network); e a colaboração em nível de assistência mais profundo e mais 
pessoal entre os organismos competentes, se as informações, mais gerais e 
superficiais contidas no banco de dados, referidos anteriormente, são insu-
ficientes. Nesse caso, o país requerente só pode acionar a Administração de 
outro, se, preventivamente, tiver esgotado as fontes de consulta internas de 
informação e se puder oferecer condições de “reciprocidade”, ou seja, se, em 
caso de necessidade, puder disponibilizar uma assistência análoga. Nesse 
nível de colaboração, as informações podem ser muito mais completas e 
pormenorizadas, como endereço do contribuinte que efetuou a operação 
intracomunitária; o tipo de transação feita; a natureza das mercadorias ou 
da prestação do serviço; o valor da transação; o tipo de documento (fatura, 
nota de crédito, boleto de consignação, etc.); a forma de pagamento, o ban-
co utilizado, o transporte efetuado, etc.

Registre-se que o programa Fidelis, destinado a viabilizar uma Admi-
nistração Fiscal única, foi adotado com a Decisão 2235/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho.7   

7 LUIGI della VOLPE et al., op. cit., p. 788-828.
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Em resumo, seguindo as lições de Fernandez Marin, existem princípios 
que regem a assistência recíproca internacional como da equivalência, se-
gundo o qual o Estado interpelado não pode fornecer informações, que lhe 
foram requeridas por outro Estado, se não poderia obtê-las segundo suas 
próprias disposições nacionais; da reciprocidade, que implica que o Estado 
requerente somente possa obter assistência de outro, na mesma medida em 
que está em condições de fornecê-la ao Estado interpelado; da subsidiarie-
dade, segundo o qual o Estado requerente somente possa demandar assis-
tência, após exauridas as possibilidades de obter informações mediante os 
procedimentos internos. Em relação ao uso da informação colhida com a 
colaboração ou assistência de outro país, destaca o autor, princípios como 
da especialidade, de acordo com o qual a autoridade que recebe a informa-
ção para determinado fim, não pode desviá-la para uso diferente, a não ser 
com a permissão expressa do Estado que a forneceu; da confidencialidade, 
que impõe que a autoridade que recebeu a informação de certo Estado não 
possa franqueá-la a terceiros países ou a particulares. De modo geral, existe 
o princípio da fidelidade, da lealdade e da cooperação leal no sentido do art. 
10 do Tratado da Comunidade Europeia.8 

Ora, esses princípios mais estruturados, já aplicados ou aplicáveis 
no campo da Administração Tributária internacional, estão subjacentes 
à harmonização do direito tributário material. Percebe-se claramente um 
discurso justificativo, a exigir equivalência, reciprocidade e subsidiarie-
dade. Quando os países em desenvolvimento, buscando capital, reclamam 
o exercício da própria soberania com o objetivo de concederem benefícios 
fiscais ou ainda, pleiteiam a criação de fundos internacionais nutridos por 
exações vindas dos mais ricos, encontram forte resistência dos países desen-
volvidos. Essa resistência se fundamenta na mesma defesa da soberania do 
Estado mais rico e na defesa do Estado do bem estar social a que os mais 
pobres – mesmo situados em países desenvolvidos – também têm direito. A 
equivalência e a subsidiariedade, que norteiam a cooperação e a assistência 
no campo da Administração Tributária, aqui também se revelam. Ou seja, 
o Estado que pleitear recursos de um futuro fundo assistencial, comum a 
todos os povos, deverá comprovar que antes esgotou os meios próprios e 
os procedimentos para combater internamente a pobreza extrema. A soli-
dariedade internacional não se compadecerá com aqueles que, consentindo 
em cumulação insidiosa, propiciarem o aumento da própria desigualdade 
extrema interna.  

8 Cf. FERNANDO FERNANDEZ MARIN, Scambio di Informazioni tra Garanzia di Armonizzazione e Limiti all´Attività 
Nazionale di Controllo. In Lo Stato della Fiscalità nell´Unione Europea..., op. cit. ps. 858-860.
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Assim ocorrendo, a reciprocidade, a equivalência e a subsidiariedade 
pressupõem antes que os pobres e miseráveis de todo o mundo possam falar 
por si. Evidentemente se o mesmo povo (universal), sendo extremamente ca-
rente, não tem força, identidade ou autonomia para se fazer representar por 
meio do Estado territorial a que se vinculam, então urge buscar a sua repre-
sentatividade política por outros meios e formas. Tem razão Nancy Fraser 
ao reclamar da ausência de representatividade política da imensa multidão 
de pobres e miseráveis do planeta.

Pois bem. Esta obra, que ora se apresenta ao leitor, retrata, com extrema 
sensibilidade humanística, valor essencial, isto é, a justiça como igualdade. 
E conclui: 

“Temos que a coordenação tributária entre as nações parece ser a alternativa mais 
viável para colocar fim à “guerra fiscal mundial”, porém devemos atentar para os 
valores que estão a nortear esse processo. Optar pela paz fiscal é muito mais do que 
mudar a forma de pensar o mundo. É, acima de tudo, mudar a forma de viver nele.”

É para mim motivo de satisfação ostentar este livro em minha biblioteca. 
Ele é não apenas útil à pesquisa acadêmica mas ainda marca o despertar cons-
ciente de uma questão – soberania tributária e guerra fiscal internacional – que 
esconde uma globalização geradora de excluídos, injusta e mais cumulativa de 
riqueza em mãos de poucos. Um processo de integração mais equitativa será a 
grande temática para as próximas décadas, caminho longo e difícil.  

Belo Horizonte, setembro de 2016

MISABEL ABREU MACHADO DERZI
Professora Titular de Direito Tributário e Financeiro da UFMG e das Fa-
culdades Milton Campos-MG. Presidente Honorária da Associação Brasi-
leira de Direito Tributário – ABRADT
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apresentação

Foi com enorme alegria que recebemos o honroso convite para escrever 
a apresentação da densa obra intitulada “Direito Tributário, globalização e 
competição: Por que só harmonizar não basta”, de autoria de Ludmila Mon-
teiro de Oliveira, resultante de dissertação financiada pelo CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e por nós orientada. 
Em defesa perante banca examinadora composta pelos Professores Misabel 
Abreu Machado Derzi, André Mendes Moreira e Paulo Roberto Coimbra, 
a autora logrou, com sobras de méritos, o título de Mestra em Direito, pela 
conceituada Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.

Nossa alegria decorre, antes de tudo, da pessoa de sua autora: jovem 
e brilhante jurista, é incansável defensora dos direitos humanos e da justi-
ça global, com sua sensibilidade para as causas da pobreza e da crescente 
desigualdade social. Tivemos o privilégio de acompanhar o brilho de sua 
trajetória na vetusta Casa de Afonso Pena: da graduação, passando pelo Mes-
trado (quando fomos honrados com a oportunidade de ser Orientador), até 
o Doutorado, a estudiosa autora deixou provas de sua luz. 

Em nações mais desenvolvidas, o traçado de estratégias e instituições se 
dá por meio da análise e pesquisa de suas próprias experiências. No Brasil, 
onde os recursos são tão escassos, é comum a busca por ensinamentos nas 
escolas estrangeiras. Nesse compasso, o trabalho da autora foi enriquecido 
a partir de pesquisas feitas na Universidade norte-americana de Wisconsin-
-Madison, bem como na renomada Universidade canadense McGill, sob a 
orientação da ilustre Professora Allison Christians. Entretanto, precisamos 
gizar que a pesquisadora não se curvou às ideias dominantes nos grandes 
centros culturais, mas, sem qualquer prevenção contra o pensamento estran-
geiro, conduziu seus estudos de forma altiva e isenta. Sem a nociva exaltação 
insulada e própria de alguns nativistas, mas sem o servilismo provinciano 
de alguns encantados pesquisadores que visitam países mais ricos, a autora, 
de forma madura, soube bem aproveitar o que interessa e rejeitar aquilo que 
não é adequado.
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Com a mundialização do capital, esse outro Leviatã (que voa) vem 
propiciando guerras fiscais e desemprego estrutural, dando ensejo a um 
ambiente explosivo que coloca em causa a paz social e conduz os Estados 
enfraquecidos a uma corrida para o fundo do poço. A “guerra fiscal” é 
uma consequência da fluidez do capital mundializado e um efeito perver-
so da globalização das economias de mercado, que revela a possibilidade 
de captura da esfera governamental fragilizada pelo capital transnacional. 
O fenômeno destrói as bases do Estado Tributário Redistribuidor e fra-
giliza sua capacidade prestacional. Por outro giro, as inovações tecnoló-
gicas e o processo de acumulação capitalista podem gerar desigualdade 
social e desemprego estrutural, sendo necessário que se estabeleçam, na 
sociedade de trabalhadores-consumidores, outros mecanismos de reparti-
ção da riqueza social.

Sem ousadias que a realidade não recomenda, a sensibilidade e o 
senso de justiça da autora tornaram possível, sob um “ponto de vista 
arquimediano”, o esboço de propostas capazes de iluminar, em um cená-
rio de economia mundializada e de concorrência tributária, o caminho 
rumo à paz fiscal. Sem ir “para além do capital”, em uma perspectiva 
mais adequada aos países em desenvolvimento, a autora, ultrapassando os 
arbitrários limites do Estado nacional, faz seus estudos de Direito Tribu-
tário apoiados em princípios que reclamam não qualquer harmonização, 
pretensamente neutra, mas soluções que levem em conta os interesses dos 
mais pobres e a necessidade de tornar a globalização mais inclusiva e 
sustentável. O “planeta social” que se almeja, antes de tudo, deve ser um 
planeta de justiça.

Os estudos trazidos no presente trabalho firmam a necessidade de 
propostas tributárias que possam frear o processo de acumulação de capi-
tal, que favoreçam a redução das desigualdades entre nações e que possi-
bilitem a construção de um mundo justo. O trabalho é muito bem-vindo, 
sobretudo porque o Direito Tributário já não suporta mais os ultrapas-
sados estudos tendenciosos e acríticos, que privilegiam tão somente o 
interesse e a segurança dos detentores do capital, dissociados da ideia 
maior de justiça.

A elevada qualidade científica do trabalho que ora se apresenta, trazi-
do a lume em publicação merecedora de encômios, é digna de leitura obri-
gatória para todos aqueles que se preocupam com as mais graves questões 
atuais que afligem os países menos desenvolvidos. Trata-se de bibliografia 
indispensável, não exigindo grandes esforços de seus leitores para que 
dela extraiam as mais valiosas conclusões. É em seu estudo sistemático  
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e pormenorizado que poderão os interessados dele extrair ricas potencia-
lidades e contribuições.

O futuro, por certo, comprovará as qualidades que apontamos e reser-
vará à pesquisadora um lugar de destaque no mundo jurídico.

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




