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NOTA À 11ª EDIÇÃO
O rápido desaparecimento da 10ª Edição evidencia a necessidade de compreensão – tanto por advogados, procuradores e juízes, como pelos estudantes – do impacto causado na ordem jurídica pelas importantes alterações ocorridas nos sistemas
processuais, administrativos e judiciais. Muitas das novas disposições processuais
ainda não foram completamente absorvidas, em toda sua importância e extensão,
criando campo propício para novas teses processuais tributárias.
Nessa nova edição incorporamos recentes modiﬁcações no processo administrativo tributário federal e também cuidamos de incluir a jurisprudência mais relevante em matéria processual tributária, sobretudo aquela decorrente de enunciados
cristalizadores do entendimento dos tribunais.
Desejamos expressar nossos agradecimentos à Profa. Natália Brasil Dib, Mestre
e Doutoranda em Direito pela PUC-PR e ao advogado tributarista Marcelo Ferraz
Pinheiro pelo cuidadoso trabalho de revisão para esta nova edição.
James Marins
Curitiba, verão de 2018.
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