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APRESENTAÇÃO 

Eleio Fiori Henriques é um estudioso c 
decidir publicar o estudo, "Os Beneficios Fis 
ceiro e Orçamentário: o gasto tributário no 
Dissertação de Mestrado, orientada no Prog 
ção da Faculdade de Direito da Universidad 
pela mão segura do eminente Titular de D' 
Fernandes de Oliveira, aduz importante co 
das finanças públicas e às questões capitais 
ções e os benefícios fiscais, nas suas múlti 
tipologias e regimes jurídicos tributários e 
particularmente aqueles de ordem orçamen 

Conheci Elcio Fiori nas suas atividad 

sempenho de suas funções públicas na Se 
Estado de São Paulo. Em ambos o seu com 
dado entusiasmo e seriedade são os mesmos. 
ridade, perseverança, ética, correição e cor . 

marcantes da sua personalidade. Graduado J 
dade de Direito da USP, o Autor cursou 
Administração na Fundação Getúlio Var~ 
2006, é agente fiscal de rendas da Secretaria 
de São Paulo e a partir de 2008, Juiz do : 
Taxas - TIT/SP. São qualificativos de uma 
ção que, a contar com as forças da juventude 
no futuro de uma carreira que se inicia de n 

A obra que ora se apresenta assenta-se e 
cionais e estrangeiros, sem deixar de avançar J 

doras. E traça um equilibrado percurso entre 
metodologia jurídica e renovados conceitos 
vo, ao mesmo tempo que se ocupa das reper 
suas implicações na Administração das finan 
cepção, por si só, faz desta uma obra dife 
várias modalidades de beneficios fiscais, last 
tentes critérios de hermenêutica constitucion 
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