
Caríssima(o) Associada(o), 

  

 

 

 

Com desmedida satisfação apresento os livros dos Grupos de Trabalho, do 

XXIII Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Direito (CONPEDI), realizado na cidade de João Pessoa entre os dias 5 a 8 de 

novembro de 2014. Registro a satisfação de presidir um Congresso do CONPEDI, 

com a honrosa e difícil  situação de substituir o nosso presidente Professor Vladimir 

Oliveira da Silveira, que realizou profícuas administrações. . 

 

Cabe aqui o registro de que, “mais uma vez, superamos a marca de artigos 

submetidos ao nosso evento e a participação de mais de setenta programas de pós-

graduação reconhecidos pela CAPES/MEC – o que confirma a expansão e 

credibilidade de nossa associação. A partir do árduo trabalho dos associados 

conseguimos colocar o CONPEDI entre os maiores eventos científicos, do Brasil e 

das Américas, recebendo cerca de 2000 artigos científicos, envolvendo mais de 300 

avaliadores na organização de 80  grupos de trabalhos, inseridos entre as inúmeras 

linhas de pesquisa dos nossos mais de 80 programas stricto sensu na área do Direito”. 

Ao longo desses últimos  anos, o CONPEDI fez florescer  a pesquisa jurídica como 

uma importante aliada para a construção de uma sociedade mais democrática, justa e 

solidária, como sempre assinalou nosso ex-presidente, o professor Vladimir Oliveira 

da Silveira. 

O Congresso desenvolveu a temática sobre “A humanização do Direito e a 

horizontalização da Justiça no século XXI”.  Sem dúvida é marcada a importância do 

debate, nos primórdios  do século XXI, quando estamos diante de uma série crescente 

de desafios ao Direito. 

 Ao  longo dos 04 (quatro) dias do congresso  foram debatidos, uma série de 

temas da maior relevância para o Direito, tais como:  (1) Instrumentos de efetivação 

de Direitos Fundamentais, (2) Experiências interdisciplinares em Direitos Humanos, 

(3) Democracia e Cidadania na América Latina , (4) ensino jurídico, (5) justiça de 



transição, (6) A humanização do mundo; (7) Direitos Econômicos, sociais e culturais 

e desenvolvimento; (8) Educação Jurídica: o novo marco regulatório; (9) 

Humanização das penas; (11) Teoria do Direito e gênero nos Tribunais Internacionais; 

(12) Dirteito e Sustentabilidade; (13) O Direito Internacional Público Contemporâneo; 

(14) Direito e Economia; (15) Direito e Novas Tecnologias; (16) Direito do 

Consumidor; (17) Direitos Econômicos e Globalização; (18) Direito Internacional e 

globalização; (19) desafios do novo código de processo civil; (20) A atualidade do 

pensamento de Celso Furtado, dez anos depois de sua morte; (21) Acesso a justiça; 

(22) fomento e inovação em pesquisa; (23) efetividade do Direito Ambiental na 

contemporaneidade e (24) Biodireito. Registramos igualmente, a realização dos  

fóruns dos Coordenadores e da Federação de Pós-Graduandos em Direito – FEPODI.  

Importante destacar e reconhecer  o apoio recebido do CNPq e da CAPES.  

Registramos também o comparecimento e participação da professora Claudia Hoesler, 

coordenadora da área, que recém nomeada, procurou  assinalar  as linhas gerais de sua 

atuação e a ela desejamos uma feliz condução da área a exemplo do que foi realizado 

pelo seu antecessor, professor Martônio Mont’Alverne Barreto Lima.  

É importante fixar que, dando continuidade a grande aproximação que foi 

desenvolvida pela diretoria anterior, com o IPEA nos últimos anos, ampliamos o 

dialogo institucional  principalmente através do painel Contribuição da Estatística 

para a Pesquisa Jurídica, onde concretizamos um avanço no debate sobre métodos 

quantitativos e pesquisa jurídica.  

Não podemos deixar de realçar o grandioso esforço da equipe da UFPB, da 

UFCG e especial destaque para a UNIPÊ , Evidente que os desafios foram imensos, 

mas enfrentados e finalmente superados, pelos professores, técnicos, discentes da pós-

graduação e da graduação. 

 

Florianopólis, verão de 2015 

Raymundo Juliano Feitosa  

Presidente do CONPEDI 



 
PREFÁCIO 

 

Os textos que compõem esta obra coletiva foram apresentados perante o 

Grupo de Trabalho (GT) Direito Tributário II, durante o XXIII Congresso Nacional do 

CONPEDI, realizado em João Pessoa, no Campus da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). A apresentação dos trabalhos ocorreu segundo a ordem temática definida pela 

Coordenação do GT e está reproduzida nos quatro capítulos deste livro, e foram assim 

nomeados: Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e orçamento; Imunidades, princípios 

tributários e direitos fundamentais dos contribuintes; Parafiscalidade e Tributos em 

espécie, questões processuais e internacionais. 

Com grata satisfação percebemos a qualidade das pesquisas que lastrearam 

a elaboração dos trabalhos apresentados, os quais foram criteriosamente selecionados 

dentre centenas de outros submetidos à Coordenação Científica do Congresso. 

No capítulo 1 destacamos a oportuna e necessária abordagem das renúncias 

fiscais considerando as limitações impostas pela LRF. Discutir renúncia receita (aspecto 

tributário) sem examinar as disposições da LRF (aspecto financeiro) é considerar apenas 

uma das variáveis da questão fiscal. Ademais, o cotejamento entre receita e renúncia 

fiscal tem por corolário uma maior transparência das políticas públicas levadas a efeito 

por meio das normas tributárias indutoras. Por outro lado, não passa ao largo desse 

capítulo a discussão do orçamento na efetivação dos direitos sociais, bem como foi 

destacado o papel da educação fiscal na construção da cidadania. 

Aspectos da hermenêutica constitucional tributária foram albergados no 

capítulo 2, notadamente quanto às imunidades frente aos valores contemplados pela 

nossa Carta Magna. Nesse diapasão, esse capítulo aborda, também, os princípios da 

capacidade contributiva, da isonomia e da legalidade e suas mitigações. Contudo, não 

foram desprezadas as análises de institutos adotados pela dogmática tributária, a 

exemplo da suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, além da sempre 

polêmica responsabilidade tributária. 

A parafiscalidade e a extrafiscalidade foram aquinhoadas com um capítulo 

específico, o terceiro, onde a tributação ambiental, a inovação tecnológica e a 

contribuição de intervenção no domínio econômico ao FUST. And last but least, o 

quarto capítulo contém pertinentes abordagens referentes a tributos que não vêm 

recebendo a devida atenção da doutrina, a exemplo da contribuição de melhoria, o ISS 



das sociedades de advogados, etc. São discutidos, ainda, os tratados internacionais sobre 

matéria tributária; a progressividade do IPTU, a legalidade da taxa de registro de 

diploma, etc. 

Por fim, registramos que, apesar da multiplicidade de autores, buscamos 

conferir uma uniformidade no livro – unidade na pluralidade – tornando-o um todo 

coeso, numa linguagem simultaneamente clara e técnica, com o propósito de produzir 

um instrumento para os diversos profissionais e acadêmicos que buscam verticalizar 

seus estudos. Portanto, com grande satisfação apresentamos aos leitores este livro, fruto 

do trabalho, esforço e dedicação dos autores, coordenadores e de todos que fazem o 

CONPEDI. 


