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APRESENTAÇÃO 

Foi com um misto de grata surpresa e prazer que aceitei 
o convite da admirável professora Misabel Derzi para integrar 
a banca de Doutorado de seu orientando Eduardo Morais da 
Rocha, ao lado dos ilustres professores Onofre Alves Batista 
Júnior, Eduardo Maneira e Thomas da Rosa de Bustamante, 
realizada na Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 7 
de agosto de 2015. 

Surpresa porque, em muitos anos de atividade acadêmi
ca, não havia ainda tido a oportunidade de examinar tese so
bre o tema de praticabilidade tributária, estudado com mes
tria pela douta professora, pela vez primeira no país, em sua 
própria tese de Doutorado, posteriormente estampada no in
dispensável livro Direito Tributário, Direito Penal e Tipo (la 
edição, 1988). 

Anos mais tarde, inspirada por essa obra, escolhi o tema 
para minha tese de livre-docência (Praticabilidade e Justiça 
Tributária - Exequibilidade de Lei Tributária e Direitos do 
Contribuinte, 2007). 

Quanto ao prazer, se sempre que examinamos trabalhos 
acadêmicos em cursos de Pós-graduação e participamos das 
respectivas bancas - seja em especialização, mestrado ou dou
torado - temos ocasião de ampliar nosso conhecimento, ob
servando novos enfoques na multifacetada análise de diver
sos temas, na arguição de Eduardo tive a feliz oportunidade 
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de, reencontrando objeto de minhas reflexões há muitos anos, 
viver essa experiência de maneira estimulante e intensa. 

Seu bem desenvolvido trabalho traz um sopro de origi
nalidade no trato da praticabilidade tributária, assunto ainda 
bastante carente de atenção dos doutrinadores e do Judiciário 
brasileiros, razão pela qual este livro revela-se leitura funda
mental a todos aqueles que cultivam o gosto pelos estudos de 
Direito Tributário. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2016. 
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