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DEDICATÓRIA

(Julieta) Que alegria querias esta noite?
(Romeu) Trocar contigo o voto fiel de amor.
(Julieta) Antes que mo pedisses, já to dera;
mas desejara ter de dá-lo ainda.
(Romeu) Desejas retirá-lo? Com que intuito,
querido amor?
(Julieta) Porque, mais generosa,
de novo to ofertasse. No entretanto, 
não quero nada, afora o que possuo. 
Minha bondade é como o mar: sem fim,
e tão funda quanto ele. Posso dar-te
sem medida, que muito mais me sobra: 
ambos são infinitos.

Romeu e Julieta, William Shakespeare

À minha querida esposa, Patrícia, 
companheira de toda uma vida, 

com amor e gratidão.

Ainda que eu falasse
A língua dos homens

E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria

“Monte Castelo”, Legião Urbana
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METODOLOGIA ESQUEMATIZADO

Durante o ano de 1999, pensando, naquele primeiro momento, nos alunos que 
prestariam o exame da OAB, resolvemos criar uma metodologia de estudo que tives-
se linguagem “fácil” e, ao mesmo tempo, oferecesse o conteúdo necessário à prepa-
ração para provas e concursos.

O trabalho foi batizado como Direito constitucional esquematizado. Em nosso 
sentir, surgia ali uma metodologia pioneira, idealizada com base em nossa experiên-
cia no magistério e buscando, sempre, otimizar a preparação dos alunos.

A metodologia se materializou nos seguintes “pilares”:

 J esquematizado: a parte teórica é apresentada de forma objetiva, dividida em 
vários itens e subitens e em parágrafos curtos. Essa estrutura revolucionária ra-
pidamente ganhou a preferência dos concurseiros;

 J superatualizado: doutrina, legislação e jurisprudência em sintonia com as 
grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo o 
País;

 J linguagem clara: a exposição fácil e direta, a leitura dinâmica e estimulante 
trazem a sensação de que o autor está “conversando” com o leitor;

 J palavras-chave (keywords): os destaques na cor azul possibilitam a leitura 
“panorâmica” da página, facilitando a fixação dos principais conceitos. O realce 
colorido recai sobre os termos que o leitor certamente grifaria com a sua caneta 
marca-texto;

 J recursos gráficos: esquemas, tabelas e gráficos favorecem a assimilação e a 
memorização dos principais temas;

 J questões resolvidas: ao final de cada capítulo, o assunto é ilustrado com 
questões de concursos ou elaboradas pelos próprios autores, o que permite co-
nhecer as matérias mais cobradas e também checar o aprendizado.

Depois de muitos anos de aprimoramento, o trabalho passou a atingir tanto 
os candidatos ao Exame de Ordem quanto todos aqueles que enfrentam os con-
cursos em geral, sejam das áreas jurídica ou não jurídica, de nível superior ou 
mesmo os de nível médio, assim como os alunos de graduação e demais pro-
fissionais.
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10 Direito Tributário Esquematizado Roberto Caparroz

Ada Pellegrini Grinover, sem dúvida, anteviu, naquele tempo, a evolução do 
Esquematizado. Segundo a Professora escreveu em 1999, “a obra destina-se, declara-
damente, aos candidatos às provas de concursos públicos e aos alunos de graduação, 
e, por isso mesmo, após cada capítulo, o autor insere questões para aplicação da 
parte teórica. Mas será útil também aos operadores do direito mais experientes, como 
fonte de consulta rápida e imediata, por oferecer grande número de informações 
buscadas em diversos autores, apontando as posições predominantes na doutrina, 
sem eximir-se de criticar algumas delas e de trazer sua própria contribuição. Da lei-
tura amena surge um livro ‘fácil’, sem ser reducionista, mas que revela, ao contrário, 
um grande poder de síntese, difícil de encontrar mesmo em obras de autores mais 
maduros, sobretudo no campo do direito”.

Atendendo ao apelo de “concurseiros” de todo o País, sempre com o apoio in-
condicional da Editora Saraiva, convidamos professores das principais matérias exi-
gidas nos concursos públicos das áreas jurídica e não jurídica para compor a Cole-
ção Esquematizado®.

Metodologia pioneira, vitoriosa, consagrada, testada e aprovada. Professores 
com larga experiência na área dos concursos públicos. Estrutura, apoio, profissiona-
lismo e know-how da Editora Saraiva. Sem dúvida, ingredientes indispensáveis 
para o sucesso da nossa empreitada!

Para o Direito Tributário, temos a honra de contar com o extraordinário traba-
lho de Roberto Caparroz, que soube, com maestria, aplicar a metodologia esque-
matizado à sua vasta e reconhecida experiência profissional, como professor festeja-
do pelos alunos, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil desde 1997 e autor de 
consagradas obras.

Vale a pena lembrar que o convite ao querido amigo foi feito no ano de 2008, 
portanto há quase 9 anos do recebimento dos originais da 1ª edição da obra, o que 
nos deixa muito felizes e emocionados!

Caparroz é doutor em Direito Tributário pela PUC-SP e mestre em Filosofia do 
Direito. Pós-graduado em Marketing pela ESPM e bacharel em Computação e Direi-
to pela Universidade Mackenzie, é palestrante no Brasil e no exterior, neste último 
caso em eventos patrocinados pela OCDE e pelo CIAT, além de ser coordenador do 
curso de pós-graduação em Direito Tributário do LFG/Uniderp.

Entre outras diversas publicações nas áreas do Direito Tributário, Direito Inter-
nacional e Comércio Internacional, é autor do consagrado Comércio Internacional 
Esquematizado, além de estar ao nosso lado na cocoordenação das obras da área 
fiscal da Coleção Esquematizado®.

Não temos dúvida de que este livro contribuirá para “encurtar” o caminho do 
ilustre e “guerreiro” concurseiro na busca do “sonho dourado”, na área jurídica mas 
também, em razão da experiência do autor, na área fiscal!
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Esperamos que a Coleção Esquematizado® cumpra o seu papel. Em constante 
parceria, estamos juntos e aguardamos suas críticas e sugestões.

Sucesso a todos!
Pedro Lenza

Mestre e Doutor pela USP

Visiting Scholar pela Boston College Law School

 pedrolenza@terra.com.br

 https://twitter.com/pedrolenza

 http://instagram.com/pedrolenza

 http://www.periscope.tv/pedrolenza 

 https://www.facebook.com/pedrolenza

 https://www.youtube.com/pedrolenza

 http://www.saraivajur.com.br/esquematizado
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NOTA DO AUTOR À 4ª EDIÇÃO

Gostaria de agradecer a todos os leitores pela excelente recepção do livro nas 
edições anteriores. É muito gratificante partir do zero e alcançar uma posição de 
destaque entre os alunos de graduação, os candidatos a concursos públicos e os escri-
tórios de advocacia, o que significa que estamos no caminho certo para atender aos 
anseios do exigente público jurídico.

Nesta 4ª edição estamos diante de um cenário peculiar, em que várias propostas 
de reforma tributária tramitam no Congresso Nacional e nos corredores do Poder 
Executivo.

No momento em que escrevo estas linhas, ainda não há consenso sobre qual das 
propostas terá prosseguimento nem se sabe como o eventual texto escolhido será 
definitivamente tratado pelo legislador.

O grande problema, mais uma vez, é que o debate parece estar focado apenas em 
quais tributos serão extintos ou substituídos, em nome de uma eventual simplifica-
ção, mas pouco se discute acerca das premissas que efetivamente devem nortear um 
sistema tributário: justiça, capacidade contributiva e eficiência.

De nada adianta fundir tributos ou reagrupá-los sob nova denominação se não 
forem enfrentados os grandes problemas que assolam a tributação no Brasil: a falta 
de racionalidade, o absurdo número de normas e um nível de litigiosidade sem pre-
cedentes, impossível de ser administrado pelas instâncias julgadoras.

As propostas de uma verdadeira reforma tributária devem questionar a essência 
da relação entre fisco e contribuinte, seus princípios garantidores e, sobretudo, alter-
nativas concretas para a redução de conflitos, com o objetivo maior de criar um 
ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social do país. 

De nossa parte, estamos atentos ao debate e continuamos com a proposta de 
oferecer ao leitor um material superatualizado, repleto de exemplos práticos e sinto-
nizado com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Tudo para disponibilizar aos amigos um material de qualidade, fácil leitura e 
compreensão, na expectativa de que possa ser útil a todos em suas caminhadas indi-
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14 Direito Tributário Esquematizado Roberto Caparroz

viduais: no mundo acadêmico, na vida profissional, na passagem pela OAB e na 
“batalha” dos concursos públicos.

Muito obrigado a todos e boa leitura!

Campos do Jordão, primavera de 2019.
Roberto Caparroz

Mestre e Doutor em Direito

 http://www.caparroz.com

 contato@caparroz.com

 https://twitter.com/robertocaparroz

 https://www.facebook.com/caparroz.com

 http://instagram.com/caparroz.com

 http://www.saraivajur.com.br/esquematizado
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