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maravilhosa ao aprofundar meus estudos. Muito obrigada, 
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“Não se acostume com o que não o faz feliz, 
revolte-se quando julgar necessário.

Alague seu coração de esperanças, 
mas não deixe que ele se afogue nelas.

Se achar que precisa voltar, volte!
Se perceber que precisa seguir, siga!

Se estiver tudo errado, comece novamente.
Se estiver tudo certo, continue.

Se sentir saudades, mate-a.
Se perder um amor, não se perca!

Se o achar, segure-o!”.

(Fernando Pessoa)
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prefácio

  Com muita satisfação, recebi o convite para prefaciar o livro de 
Fernanda Carneiro, jovem técnica da Secretaria da Fazenda, professora, 
mestre inteligente e talentosa dos cursos de Graduação e de Especiali-
zação em Direito e Processo Tributários da Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR) e que escreveu, como dissertação de Mestrado, excelente obra 
abordando o Microempreendedor Individual como figura destacada do 
Simples Nacional.

Fiquei muito comovida com o convite e o meu prefácio retrata a 
minha imensa satisfação em ler tudo o que Fernanda escreve, não só 
pela atualidade e relevância dos temas, pelo quais sempre tive particular 
predileção, mas, sobretudo, pelo respeito e admiração que tenho pela 
autora, pela sua postura ética e concentrada que me surpreendeu desde o 
Curso de Especialização em Direito Empresarial que fez na Universidade 
Estadual do Ceará (UECE), coordenado por mim, assim como durante o 
Curso de Mestrado no Programa de Mestrado e Doutorado em Direito 
Constitucional da UNIFOR.

O trabalho de Fernanda, além de abordar um tema inovador, possui 
a particularidade de ser abrangente. Ao escrever sobre o Simples Nacional, 
tratou também da extrafiscalidade. Escreveu um capítulo sobre a Cons-
tituição Federal de 1988 no contexto do tratamento diferenciado e favo-
recido aos pequenos Empresários, analisando desde o federalismo fiscal 
brasileiro até o microempreendedor individual.  
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Os capítulos seguintes abordam temas como: “A extrafiscalidade e 
o Direito Tributário brasileiro” e o “Microempreendedor individual e 
a realização do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Cons-
tituição Federal de 1988 e consagração da extrafiscalidade no Direito 
Tributário brasileiro”. 

Compulsando a obra de Fernanda Carneiro, tenho a grande certeza 
e convicção de que se trata, a autora, de uma grande tributarista brasileira 
de quem muito ainda ouvir-se-á falar.

Para você, Fernanda, meus votos de muito sucesso. Sou sua admi-
radora incondicional e confio em um futuro cada vez mais exitoso para 
você e com você.

A você, leitor, parabéns por ter a chance de folhear um texto tão útil, 
tanto ao profissional do Direito como àqueles das Ciências Contábeis, Ad-
ministrativa e Econômica. Um livro indispensável a qualquer biblioteca.

Fortaleza, Fevereiro de 2014.

MARIA LÍRIDA CALOU DE ARAÚJO E MENDONÇA
                   Professora do PPGD UNIFOR.

Pós-Doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina 
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do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional Mestrado e  
Doutorado da UNIFOR. Coordenadora do Curso de Direito da Faculda-
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em Direito tributário, administrativo, administração pública e contratos.


