
PALAVRAS DO NOSSO PRESIDENTE DE HONRA, RICARDO LOBO 

TORRES, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA SBDT COM O SEMINÁRIO EM 

SUA HOMENAGEM 

 

 

 

 

Ao Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Tributário, Ricardo Lodi, e 

aos demais associados, agradeço, sensibilizado, a homenagem que a instituição me 

presta. Lamentavelmente não pude comparecer, por motivo de saúde, por isso estou 

sendo representado por minha filha nesta importante solenidade de inauguração. 

 

Embora não possa estar presente, saliento que tenho acompanhado com 

muito interesse o trabalho dos colegas na criação e desenvolvimento da SBDT. 

Muitos deles ex alunos meus, o que me causa particular orgulho e satisfação, ao vê-

los trilhar por temas que me são tão caros como a superação dos positivismos de 

diferentes matizes e o direito tributário voltado a valores, com suas inúmeras 

facetas. 

 

Creio que a Sociedade Brasileira de Direito Tributário chega em boa hora 

para incrementar os estudos e a pesquisa na área do direito tributário, dando 

continuidade à recuperação do prestígio dos direitos fundamentais abertos ao poder 

financeiro, e se debruçando sobre relevantes temas como o planejamento e as 

relações com o direito internacional tributário. 

 

Essas matérias, até recentemente, eram pouco cultivadas no Brasil e objeto 

de estudo de alguns pioneiros. Agora, com as novas realidades do Estado 

Democrático de Direito, da Globalização e da Sociedade de Risco, as instituições 

julgadoras, judiciais e administrativas, se veem na crescente necessidade de 

enfrentá-las. Daí a importância da SBDT, para dar respaldo científico e doutrinário 

aos exames casuísticos feitos pelos órgãos julgadores. 

 

No que toca ao planejamento, publiquei, há cerca de 2 anos, o livro intitulado 

“O Planejamento Tributário – elisão abusiva e evasão fiscal”, indo já para a sua 

segunda edição. Ali chamei a atenção para a necessidade do estudo da matéria e 

de seu quadro ideológico. Agora, sei que essa tarefa está em boas mãos.  

 



O direito internacional tributário certamente também receberá especial 

atenção deste instituto. Não só pelo papel de relevo do relacionamento entre o 

direito internacional e o nacional, mas sobretudo diante da crescente importância do 

direito cosmopolita ou direito dos povos, que se afirma no espaço supranacional e 

transnacional e não se limita às relações entre soberanias. 

 

No que concerne especificamente aos temas eleitos para o debate de hoje, 

parabenizo a Sociedade e aos seus palestrantes pela escolha. O imbróglio jurídico 

criado com as recentes ações populares contra as decisões do CARF merece ser 

apreciado de forma mais aprofundada, já que coloca na berlinda importante instituto 

do Estado Democrático, que é o contencioso administrativo. O outro tema abordado 

nesta solenidade, o princípio do não retrocesso e a denúncia de acordos de 

bitributação, não poderia ser mais oportuno, diante da importância da harmonização 

das regras impositivas de sistemas tributários e financeiros soberanos. 

 

Agradecendo, uma vez mais, a homenagem que me está sendo prestada, 

desejo sucesso à Sociedade Brasileira de Direito Tributário, com os votos de uma 

produção científica profícua e destacada no cenário do direito tributário brasileiro. 

 

Ricardo Lobo Torres 


