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Prefácio
por Ives Gandra da Silva Martins

Conheço Marcelo Magalhães Peixoto desde o início de sua brilhante carreira. Já tive oportunidade de prefaciar obra sua, assim como de participar de
todos os congressos e simpósios que coordenou, em face da admiração que
tenho por seu trabalho e sua intensa atuação profissional como jurista, juiz do
CARF, editor e doutrinador.
O presente volume é composto de uma série de estudos sobre direito tributário, alguns dos temas ainda merecendo reflexão maior por parte de nossos
juristas e julgadores.
Todos os presentes estudos de Marcelo têm como nota dominante a objetividade no enfrentar questões e a busca de soluções jurídicas que se enquadrem
numa interpretação sistemática do direito.
São tantos, que, nesta curta apresentação, não me cabe analisá-los, um a
um, mas apenas manifestar a boa impressão que me causou a variedade dos
aspectos abordados e a sempre coerente busca de uma exegese adequada aos
textos de um direito, que, no Brasil, por sua excessiva complexidade, causa
dificuldades hermenêuticas a advogados, professores, julgadores, membros do
Ministério Público e da Fazenda.
Militando há 56 anos na área, muitas vezes enfrentando autos de infração
desarrazoados, chego a pensar que o Erário não se esforça por simplificar a
legislação porque, quanto mais complexa for, mais abre perspectivas para a
lavratura de autos ciclópicos.
Afasto o pensamento, pois não posso admitir que em uma nação necessitada de ganhar competitividade internacional e que tem na sua inflacionada
legislação tributária uma das razões de afastamento de investidores – além
do baixo PIB e alta inflação, sobre estar condicionada pelo peso da carga
burocrática que amolda a carga tributária – possam os responsáveis pelo Fisco
pensar de forma tão pequena.
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O simples fato de não ser apenas eu, mas muitos dos operadores de direito
que assim pensam, deveria servir para que as autoridades refletissem sobre
como simplificar essa legislação, nas três esferas da Federação.
Participando de audiências públicas no Congresso Nacional, antes, durante e depois da Constituinte, sobre o sistema tributário, e não vendo progredir qualquer reforma tributária, preocupa-me que a complexidade de normas
legais continuem a atrasar a evolução do Brasil, entre os países emergentes,
para o destino que merece. Como as reformas não progridem, as autoridades
produzem leis pontuais que equacionam, aqui e ali, problemas de caixa dos governos, que hoje usufruem de uma carga tributária em torno de 35% do PIB –
sem contar as penalidades –, maior que a dos Estados Unidos, China e Japão,
as três maiores economias do mundo.
Neste quadro, o livro de Marcelo Magalhães Peixoto é de extrema importância, pois, nos temas abordados, procura dar soluções em que o conhecimento do direito tributário une-se ao bom senso hermenêutico, na meditação
das questões estudadas.
Alegra-me, pois, uma vez mais prefaciar um livro de Marcelo Magalhães
Peixoto.
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