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São notáveis as mudanças pelas quais 
o Direito Tributário tem passado, nota-
damente no Brasil. Mesmo aos observa-
dores menos atentos, não passam desa-
percebidas as relevantes modificações 
de entendimento jurisprudencial que 
têm forjado novos contornos à matéria, 
exigindo novas releituras e sinalizando 
tendências até então, não raro, inusita-
das. Nesse contexto exsurge, numa feliz 
iniciativa da laboriosa Editora D’Placido, 
a presente coletânea de temas tributá-
rios, dedicada a trazer a lume os mais 
palpitantes e atuais temas do Direito Tri-
butário, manejados por autores que so-
bre eles se debruçaram e alçaram con-
clusões consistentes e úteis, dignas de 
serem divulgadas, refletidas e testadas.
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Surfe um livro de muita contribuição para os profissionais, seja pelo detalhamento, seja pelo primor da escrita. 
Uma obra aplicada e com alcance prático para o mundo acadêmico e para os profissionais do setor ”.

Aílton Coimbra Bonfim
(HPE Motors / Mitsubishi)

Obra extremamente rica, contemporânea e que aborda de forma simplesmente magistral aspectos de grande relevância oriundos do 
Programa Rota 2030, Mobilidade e Logística, tema que certamente será um propulsor importante para traçar o futuro da mobilidade e 
da logística neste País e também contribuir para a contextualização da indústria automobilística nacional nos patamares de desenvol-
vimento tecnológico, eficiência energética, competitividade, inovação e segurança veicular.
Obra de indispensável leitura em torno deste tema de tanta relevância nacional.
Meus parabéns aos autores desta fantástica obra”.

Marcelo Quio
(Mercedes)

Gostaria de render homenagens aos autores deste admirável livro que trata da normatividade e aplicabilidade das regras do Programa 
Rota 2030, voltado às empresas da cadeia Automotiva e aplicável para os próximos três quinquênios. O trabalho conduz a um verdadeiro 
passeio jurídico interpretativo das respectivas regras e procedimentos, em que se nota a profundidade das análises e todo o saber 
jurídico utilizado pelo Trio para defender com firmeza suas posições. O presente livro surge em muito boa hora, quase que como um 
oásis para os habilitados ao programa, preenchendo uma lacuna doutrinária no segmento de política industrial. Leitura obrigatória 
pelos envolvidos no tema, em especial os responsáveis pela administração de contas junto ao Programa. Parabéns mais uma vez a 
esses Mestres de todas as horas”.

Aparecido Pereira
(Executive Tax Manager - Scania Latin America)

O futuro da mobilidade já chegou e o Brasil precisa estar preparado para acompanhar o resto do mundo nesta evolução. A eletrificação, 
condução autônoma e conectividade em tempo integral dos veículos farão parte da vida de todos em pouco tempo. Esta obra torna o 
Programa Rota 2030 um assunto de facílima compreensão graças à forma didática e robusta que os autores abordam os mais diversos 
aspectos do Rota 2030. Boa leitura para aqueles que querem entender como será a estrada pela qual o Brasil viajará rumo ao futuro”.

Luís Fabiano
(Head do Jurídico - Banco Volkswagen)

Em 2015, a Editora D’Plácido foi laureada 
com o 1º lugar no Prêmio Jabuti de 
Literatura, na categoria Direito, com a 
obra “Direitos fundamentais das pessoas 
em situação de rua”, organizado por Ada 
Pellegrini Grinover, Gregório 
Assagra de Almeida, Miracy 
Gustin, Paulo César Vicente 
de Lima e Rodrigo Iennaco. 
O prêmio é o mais 
importante da área e celebra a 
qualidade e ascendente importância 
da Editora D’Plácido no mercado editorial 
mineiro e brasileiro. 
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Laudo ABRADT

Foi submetida a nossa apreciação o livro ROTA 2030: 
Tributação e o necessário incentivo ao desenvolvimento tec-
nológico, escrito por Alice de Abreu Lima Jorge, pelo diretor 
Onofre Alves Batista Júnior e por Paulo Roberto Coimbra Silva.

O Selo ABRADT é uma iniciativa desta Associação 
Brasileira de Direito Tributário e tem por objetivo permitir 
que obras de alto relevo científico levem a certificação de 
que se trata de um trabalho merecedor de atenção e leitura 
por parte do público em geral.

No caso do trabalho submetido a nossa apreciação, tra-
ta-se de trabalho profundo sobre o programa ROTA 2030, 
destinado a incentivar o setor automobilístico brasileiro, por 
meio de concessão de redução tributária. Não existe obra 
similar na escolástica nacional.

Feitas essas considerações, somos do entendimento de 
que deve ser deferida a certificação Selo ABRADT para a 
publicação da obra supra mencionada.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2019.

Alexandre Alkmim Teixeira
Diretor da ABRADT

Doutor em Direito Tributário pela USP

Rafhael Frattari Bonito 
Vice presidente da ABRADT
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Sobre os  autores

Al i ce  de  Abreu  L ima  Jo rge

Foi Procuradora Federal e Procuradora da Fazenda 
Nacional, tendo atuado como procuradora responsável pelo 
acompanhamento das causas relacionadas a Grandes Devedo-
res. Desenvolveu trabalhos de advocacia e consultoria jurídica 
em matéria tributária, especialmente nas áreas automotiva, 
de mineração e siderurgia e de telecomunicações.

Graduada em Direito pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Pós-Graduada em Direito de Em-
presa pelo Instituto de Educação Continuada da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (IEC-PUC Minas). 
Mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Doutoranda em Direito Tributário 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Pub l i cações  da  au to ra 

L i v ros

1) Planejamento no Direito Tributário. Belo Horizonte: 
Editora D’Plácido, 2018.
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Cap í tu los  de  l i v ros

1) A (não) incidência de contribuições previdenciárias 
sobre o auxílio-alimentação fornecido por meio de 
tickets e/ou vales alimentação ou refeição (coautoria 
com SILVA, Paulo Roberto Coimbra.). In: MU-
RICI, Gustava Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; 
RODRIGUES, Raphael Silva. (Orgs.). Estudos de 
direito processual e tributário em homenagem ao Ministro 
Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 
2018. p. 967-984.

2) A responsabilidade tributária na cisão de empresas. 
In: Ubirajara Costodio Filho. (Org.). Operações So-
cietárias no Direito Nacional e Estrangeiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, v. 1. p. 3-. 

Ar t igos  pub l i cados

1) O Direito como Plano e o Planejamento Fiscal: 
Reflexões à Luz da Planning Theory of Law de S. J. 
Shapiro. Direito Tributário Atual. São Paulo: Instituto 
Brasileiro de Direito Tributário, v. 35, 1º semestre 
de 2016. p. 13-30.
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