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3Editora Noeses

A Editora Noeses nasceu em 2004, idealizada pelo renoma-
do jurista Paulo de Barros Carvalho, que é Professor Emérito e 
Titular da Faculdade de Direito da USP e da Faculdade de Direi-
to da PUC/SP; Membro Titular da Academia Brasileira de Filoso-
fia; Presidente do IBET Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e 
Doutor Honoris Causa da Universidade Nacional Mayor de San 
Marcos (Peru). 

Nossa perspectiva é atuar como instrumento de trabalho 
para estudiosos, advogados, juízes, promotores, funcionários e 
todos aqueles que se interessem por saber de que modo o Di-
reito opera na prática da vida social. A Editora Noeses foi con-
cebida como veículo de expressão dessa doutrina que, prin-
cipalmente em função de conteúdos sofisticados e de uma 
forma elegante de apresentar-se, pretende sensibilizar o meio 
jurídico com mensagens de alto nível intelectual. Mais do que 
simplesmente produzir livros, seu propósito é o de reduzir a dis-
tância entre leitores e escritores, facilitando a transmissão e re-
novação de ideias, com olhos na experiência social do Direito, 
mas sempre atenta aos fundamentos teóricos em que o fenô-
meno jurídico é concebido. Primamos pela qualidade estética 
e gráfica de nossas obras impressas e pela funcionalidade de 
nossos e-books. Tudo para oferecer, além de uma leitura praze-
rosa, um objeto esteticamente agradável. Procurando realizar 
tais objetivos, alinhados com o compromisso na escolha de 
autores e de temas relevantes, sentimo-nos satisfeitos por estar 
contribuindo, ainda que de forma sutil, para o desenvolvimen-
to da cultura jurídica brasileira.

O nome Noeses vem do método desenvolvido pelo filósofo 
Husserl, já que noesis e significa o ato de consciência, ou seja, 
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o produto da construção de sentido. A escolha se deu porque 
enxergamos o mundo como construção da linguagem e nada 
como o conhecimento para auxiliar nesse processo. Por isso, te-
mos a responsabilidade de editar obras que estruturam essa 
noção de construção de sentido para o mundo!

Os nossos diferenciais

• Análise rigorosa do conteúdo antes da publicação;

• Qualidade de papel e capa;

• Busca incessante pela excelência editorial;

• Visibilidade no meio jurídico, por meio de apoio a even-
tos de universidades e institutos jurídicos e ampla divul-
gação dos lançamentos, nas mídias impressas e virtuais 
especializadas;

Marca reconhecida no meio jurídico como uma editora es-
pecializada, original e de notáveis autores.
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R$ 46,00O Advogado Ruy Barbosa

Obra destinada a divulgar o pensamento jurídico de Ruy Barbosa, através de etapas decisivas de sua cons-
tante e longuíssima atuação forense.
Revela a maneira como Ruy Barbosa advogou, sob todos os aspectos no foro brasileiro, quer vencendo ou 
perdendo grandes causas. O autor não se limitou a focalizar apenas os argumentos de Ruy Barbosa, mas 
também de seus antagonistas, expondo os famosos debates.  

Rubem Nogueira foi professor de Introdução ao Estudo do Direito na Universidade Católica da Bahia.

ISBN 978-85-99349-21-2 • 5ª Edição • 2009 • Capa dura: 16x23 cm • 670 g • 514 páginas

Rubem Nogueira

R$ 113,00Antropologia Filosófica e Direito

A obra dedica-se a demonstrar o elo existente entre a Antropologia Filosófica e o Direito através da con-
traposição de duas correntes antagônicas, o personalismo e o economicismo, traçando as consequências 
em termos de prática jurídica e ordem social. Então, o método escolhido foi o confronto entre as ideias de 
dois pensadores de estatura: Lon Fuller e Richard Posner.
Angela Vidal Gandra da Silva Martins é uma jurista e advogada brasileira, atualmente secretária nacional 
da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e professora da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

ISBN 978-85-83100-82-9 • 2017 • Brochura: 16x23 cm • 435 g • 272 páginas

Angela Vidal Gandra da Silva Martins

R$ 101,00Argumentando Pelas Consequências no Direito Tributário

Traça o conteúdo possível dos argumentos consequencialistas em matéria tributária. A orientação teórica 
adotada, para fins de determinar o que são argumentos consequencialistas e o método pelo qual é possível 
estabelecer seus limites materiais, foi a de Neil MacCormick. Mostra que as consequências passíveis de 
serem qualificadas como boas razões de decidir são aquelas cujo foco está na aceitabilidade da aplicação 
universal da decisão judicial.

Tathiane dos Santos Piscitelli é Doutora e Mestra em Direito Econômico e Financeiro pela USP.

ISBN 978-85-99349-66-3 • 2011 • Brochura: 16x23 cm • 482 g • 310 páginas

Tathiane dos Santos Piscitelli

R$ 128,00O Brasil Tem Medo do Mundo? Ou o Mundo Tem Medo do Brasil?

Trata-se de obra excepcional para aqueles que buscam entender como o Brasil chegou ao atual contexto de 
isolamento nas relações internacionais, à crise sanitária da COVID-19, ao intenso embate político e à crise 
econômica. O autor também aponta as perspectivas para o futuro.

Roberto Teixeira da Costa é economista formado pela Faculdade Nacional de Ciências Econômicas e sua 
carreira profissional está associada ao mercado de capitais.

ISBN 978-65-89888-00-0 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 446 g • 288 páginas

Roberto Teixeira da Costa
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R$ 113,00Causalidade e Relação no Direito

Examina a causalidade, nexo estatuído pelas normas, como relação-de-implicação entre a hipótese fáctica 
e a consequência jurídica, que têm como contrapartes, na realidade, o fato jurídico e a eficácia (os efeitos).

Lourival Vilanova foi Livre-Docente em Introdução à Ciência do Direito na Faculdade de Direito do 
Recife e Professor Emérito da Universidade Federal de Pernambuco.

ISBN 978-85-8310-044-7 • 5ª Edição • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 288 g • 320 páginas

Lourival Vilanova

R$ 32,00Carnaval Tributário

Doutrina histórica do autor que revolucionou as estruturas do raciocínio jurídico, promovendo profunda 
alteração nos rumos do estudo do Direito Tributário Brasileiro.

Alfredo Augusto Becker foi jurista e poeta.

ISBN 978-85-8548-629-7 • 2ª Edição • 2004 • Brochura: 14x21 cm • 220 g • 150 páginas

Alfredo Augusto Becker

R$ 167,00Competência Tributária - Fundamentos para uma teoria da nulidade

Parte de reflexões filosóficas e da teoria geral do direito para fundamentar uma ‘norma de competência 
tributária’, categoria sistematizada pelo autor há mais de 10 anos e que foi testada à exaustão em cursos de 
graduação e pós-graduação da PUC-SP, da USP e do IBET.

Tácio Lacerda Gama é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-144-4 • 3ª Edição • 2020 • Capa dura: 16x23 cm • 771 g • 432 páginas

Tácio Lacerda Gama

R$ 174,00Ciência Feliz

Trata-se da coletânea de diversos estudos extrajurídicos originariamente publicados no Diário de Pernam-
buco, além de textos inéditos do saudoso jurista José Souto Maior Borges. Esta edição conserva fielmente 
o pensamento do Autor como ele próprio denominou de livro de inspiração fortuita e imaginação em 
voo largo.

ISBN 978-65-89888-38-3 • 4ª Edição • 2021 • Capa dura: 16x23 cm • 771 g • 432 páginas

José Souto Maior Borges
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R$ 205,00Constructivismo Lógico-Semântico - Vol III

A obra promove uma reflexão sobre o método do Constructivismo Lógico-Semântico, linha metodológi-
ca difundida por Paulo de Barros Carvalho, com escólio na obra de Lourival Vilanova.
Nesse terceiro volume, há os escritos predominantemente de Direito Tributário, sem disposição sequencial 
entre as matérias, mas exibindo, texto por texto, a presença do método que é o pano de fundo do trabalho, 
considerado na sua integridade constitutiva.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-85-8310-146-8 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 1080 g • 720 páginas

Paulo de Barros Carvalho (Coord.)

R$ 171,00Constructivismo Lógico-Semântico - Vol II

A obra promove uma reflexão sobre o método do Constructivismo Lógico-Semântico, linha metodológi-
ca difundida por Paulo de Barros Carvalho, com escólio na obra de Lourival Vilanova.
Este segundo volume, anunciado e prometido sobre o Constructivismo Lógico-Semântico, reúne, nova-
mente, autores de tomo com suas reflexões e notas empíricas acerca do movimento, que foi difundido por 
Paulo de Barros Carvalho, com escólio na obra de Lourival Vilanova.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-85-8310-099-7 • 2018 • Brochura: 16x23 cm • 742 g • 480 páginas

Paulo de Barros Carvalho (Coord.)

R$ 166,00Constructivismo Lógico-Semântico - Vol I

A obra promove uma reflexão sobre o método do Constructivismo Lógico-Semântico, linha metodológi-
ca difundida por Paulo de Barros Carvalho, com escólio na obra de Lourival Vilanova.
Trata-se de estudo aprofundado sobre o Método, que reúne dezesseis autores de tomo com suas reflexões 
e notas empíricas acerca de temas como: sistema jurídico; ciência do direito; linguagem jurídica; intertex-
tualidade; semiótica; lógica jurídica, teoria da norma e positivação do direito.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-85-8310-145-1 • 2ª Edição • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 648 g • 422 páginas

Paulo de Barros Carvalho (Coord.)

R$ 152,00Conflitos de Competência Tributária entre o ISS, ICMS e IPI

Elenca as normas de competência para instituição do ISS, ICMS e IPI e, analisa as materialidades de cada 
um desses impostos, para em seguida, traçar o panorama dos conflitos entre o ISS, ICMS e IPI, propondo 
critérios para solucioná-los.

Ricardo Anderle é Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP e Mestre em Direito Econômico e Fi-
nanceiro pela USP.

ISBN 978-85-8310-078-2 • 2017 • Capa dura: 16x23 cm • 761 g • 416 páginas

Ricardo Anderle
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R$ 136,00Constructivismo Lógico-Semântico, Entre o Passado e o Futuro

A obra discorre sobre a trajetória interpretativa do Direito Tributário, sob o viés ferramental do constructivismo lógico-se-
mântico. A autora trabalha com a noção de transcurso do tempo, a fim de identificar contextos interpretativos distintos, os 
quais expressam modalidades diversas de se estruturar a legislação jurídico-tributária brasileira, e, em especial, do ICMS, e 
seus reflexos na doutrina e na jurisprudência.

Fernanda Pacobahyba é Doutora em Direito Tributário pela PUC-SP. Mestre em Direito Constitucional pela UNIFOR. 
Especialista em Direito Tributário pelo IBET. Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Estadual do Ceará. 
Auditora Fiscal Jurídica da Receita Estadual do Estado do Ceará (SEFAZ/CE). Professora dos Cursos de Pós-Graduação da 
Universidade de Fortaleza, do IBET e do MBA da Faculdade Ari de Sá.

ISBN 978-85-8310-112-3 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 548 g • 368 páginas

Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba

R$ 217,00Constructivismo Lógico-Semântico: Homenagem aos 35 anos do 
grupo de estudos de Paulo de Barros Carvalho

Em comemoração aos 35 anos do Grupo de Estudos de Paulo de Barros Carvalho, foram compilados 
textos sobre o constructivismo lógico-semântico por autores que frequentaram ou frequentam as reuniões.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP. Jacqueline Mayer da Costa 
Ude Braz é Doutora e mestre na área de concentração Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela 
Universidade de São Paulo (USP), Pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estu-
dos Tributários (IBET) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Professora do IBET. Advogada.

ISBN 978-85-8310-143-7 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 883 g • 600 páginas

Paulo de Barros Carvalho (Coord.) e Jacqueline Mayer Da Costa Ude Braz (Org.)

R$ 112,00Contencioso Administrativo Tributário

Organizada pela Comissão do Contencioso Administrativo Tributário da OAB-SP, a obra aborda vários 
aspectos do contencioso nas esferas federal, estadual e municipal. São alguns dos temas tratados: Segurança 
Jurídica no novo CARF, guerra fiscal e os benefícios unilaterais concedidos por outros Estados, preclusão 
da prova no processo administrativo tributário: um falso problema, prazos no processo administrativo tri-
butário estadual – questões práticas, e outros.

Alessandro Rostagno é Mestre e Doutorando em Direito Processual Civil pela PUC-SP.

ISBN 978-85-99349-45-8 • 2011 • Capa dura: 16x23 cm • 661 g • 364 páginas • 2011

Alessandro Rostagno (Coord.)

R$ 165,00O Contraditório no Processo Judicial

Trata-se de estudo da dialética aplicável a todas as disciplinas processuais, ou seja, é voltada à arte do diálo-
go. Esta edição conserva fielmente o pensamento do saudoso jurista José Souto Maior Borges.

ISBN 978-65-89888-37-6 • 3ª Edição • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 300 g • 166 páginas

José Souto Maior Borges
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R$ 104,00Contribuições: Regime jurídico, destinação e controle

Constrói a regra-matriz de incidência tributária das Contribuições, arrolando suas espécies e expondo 
seus princípios informadores. Trata do tema do orçamento e da destinação do produto da arrecadação 
das contribuições, incluindo julgados do Supremo Tribunal Federal, como fragmentos importantes para 
compor o direito positivo brasileiro acerca da matéria.

Paulo Ayres Barreto é Livre-Docente em Direito Tributário pela USP. Doutor em Direito Tributário pela 
PUC-SP. Advogado.

ISBN 978-85-8310-135-2 • 3ª Edição • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 376 g • 240 páginas

Paulo Ayres Barreto

R$ 75,00Contribuições Especiais e sua Destinação

Do exercício da norma de competência tributária são identificadas diferentes espécies de contribuições 
especiais: sociais, corporativas, interventivas e custeadoras de serviço de iluminação pública. A obra discor-
re sobre cada uma delas. 

Fernando F. Castellani é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-99349-23-6 • 2009 • Capa dura: 16x23 cm • 493 g • 252 páginas

Fernando F. Castellani

R$ 75,00Contribuiçoes Sociais: Aspectos tributários e previdenciários

Partindo dos comandos da Constituição Federal para o Custeio do Sistema de Seguridade Social, constrói 
o regime jurídico aplicável às seguintes subespécies das Contribuições Sociais: Contribuição sobre o Grau 
de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIIL-RAT) – 
vulgarmente conhecida como contribuição para o Seguro Acidente do Trabalho (SAT), sua modulação 
pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e Contribuição para financiamento da aposentadoria especial.

Thiago Taborda Simões é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-000-3 • 2013 • Brochura: 16x23 cm • 325 g • 188 páginas

Thiago Taborda Simões

R$ 198,00Curso de Decadência e de Prescrição no Direito Tributário

Estudo aprofundado de dois dos institutos de extinção do crédito tributário, previstos no artigo 156, V do 
CTN: a decadência e a prescrição. No âmbito tributário, a decadência e a prescrição são instrumentos de 
garantia da segurança jurídica, tanto para o poder público e quanto para as pessoas privadas.

Renata Elaine Silva é Doutora e Mestra em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-65-990513-0-2 • 4ª Edição • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 972 g • 554 páginas

Renata Elaine  Silva Ricetti Marques
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R$ 178,00Curso de Direito Tributário Brasileiro

Trata-se de curso de Direito Tributário, que abrange legislação, doutrina e jurisprudência. Mais ainda, 
circunscreve problemas e sugere argumentos para equacioná-los; oferece diretrizes e propõe encaminha-
mentos, orientando o estudioso para prosseguir na pesquisa desse ramo do Direito. É obra densa, cheia 
de conteúdo, de exemplos e de temas para a meditação, caracterizando-se como excelente material para 
consultas.

Robson Maia Lins é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-111-6 • 2019 • Capa dura: 16x23 cm • 1069 g • 640 páginas

Robson Maia Lins

R$ 275,00Curso de Direito Processual Penal

A obra é estruturada em tópicos curtos, com cunho didático, sequenciados em 41 capítulos (separados em 
seis partes) inseridos em duas óticas do sistema jurídico: a estática e a dinâmica. Os capítulos examinam 
temas de teoria do direito aplicados ao processo penal, bem como evidenciam a utilidade da investigação 
da jurisprudência com referência a julgados recentes do STF e do STJ.

Rosmar Rodrigues Alencar é Doutor em Direito (PUC/SP), Professor Adjunto da UFAL.

ISBN 978-65-89888-43-7 • 2ª Edição • 2022 • Brochura: 16x23 cm • 1250 g • 1124 páginas

Rosmar Rodrigues Alencar

R$ 185,00Curso de Direito Tributário

Trata-se de obra de notória aceitação pela comunidade jurídica há décadas, escrita por um dos maiores 
juristas da atualidade, Paulo de Barros Carvalho. Esta 31ª edição publicada pela Noeses tem acréscimos de 
conteúdo indispensável, pois dizem respeito ao plano de atualização do Direito Tributário. A 1ª edição é 
de 1985 e até a 30ª a obra foi publicada pela Editora Saraiva.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-65-99287-95-4 • 31ª Edição • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 807 g • 704 páginas

Paulo de Barros Carvalho

R$ 112,00Curso De Direito Tributário

O Direito Tributário é estudado em pormenores com abordagem clara e didática. Dividida em 10 capí-
tulos, a obra parte da intersecção do Direito Tributário com outros ramos do Direito, percorre as normas 
constitucionais e o sistema infraconstitucional, trata dos impostos em espécie, do crédito tributário, da 
responsabilidade tributária e, do ilícito tributário. Compreende o programa das disciplinas adotado nas 
Faculdades de Direito e nos concursos públicos na área jurídica.

Eduardo Marcial Ferreira Jardim é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-9934-99-7 • 2013 • Capa dura: 16x23 cm • 685 g • 374 páginas

Eduardo Marcial F. Jardim
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R$ 348,00Curso de IRPF

A obra expõe de forma crítica e reflexiva a análise da legislação do IRPF, sustentando duas importantes 
teses: a comprovação de que há noção constitucional de renda, a qual deve ser observada pela legislação 
infraconstitucional e; disponibilidade econômica de renda, que exige, como condição necessária, um in-
cremento de liquidez da situação do contribuinte, o que afasta a tributação de “ganhos” que importem 
perda de liquidez ou situação idêntica de liquidez.

Charles William McNaughton é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-65-89888-44-4 • 2ª Edição • 2022 • Brochura: 16x23 cm • 1200 g • 894 páginas

Charles William McNaughton

R$ 190,00Curso de Teoria Geral do Direito

Traça as categorias gerais do direito, delimitando conceitos que se repetem em todos os ramos, sob a ótica 
da Escola do Constructivismo Lógico-Semântico fundada pelo Prof. Paulo de Barros Carvalho, com base 
nas lições do Prof. Lourival Vilanova.

Aurora Tomazini de Carvalho é Mestra em Direito Tributário e Doutora em Filosofia do Direito pela 
PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-125-3 • 6ª Edição • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 1238 g • 836 páginas

Aurora Tomazini de Carvalho

R$ 81,00Curso de Introdução ao Estudo do Direito

Composta por três partes: primeiro o autor expõe os conceitos jurídicos fundamentais; depois, dá ao leitor uma 
visão abrangente dos vários ramos da Ciência do Direito, já à luz da Constituição da República e, por fim, trata 
da Advocacia e de sua Ética. Mais do que um livro de iniciação ao estudo do Direito, é fundamental para o 
início de uma sólida carreira jurídica, tem o propósito de bem orientar o estudante, que tomará contacto com 
os conhecimentos jurídicos gerais e em seguida com as disciplinas especializadas dos vários ramos do Direito.

Rubem Nogueira foi professor titular de Introdução ao Estudo do Direito na Universidade Católica da Bahia.

ISBN 978-85-99349-06-9 • 2007 • Capa dura: 16x23 cm • 553 g • 380 páginas

Rubem Nogueira

R$ 126,00Denúncia Espontânea no Contexto da Cadeia (normativa)  
de Comunicação Jurídica

O autor constrói a norma geral e abstrata da denúncia espontânea e a insere na sequência do processo de 
positivação do direito.

José Renato Camilotti é Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-052-2 • 2015 • Capa dura: 16x23 cm • 400 páginas

José Renato Camilotti
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R$ 245,00Dicionário de Direito Tributário

Traz vocábulos de Teoria Geral do Direito Tributário e dos Cursos de Direito Tributário. A linguagem é 
direta, clara e concisa, permitindo ao consulente compreender a acepção semântica e a gênese do verbete 
compulsado, tudo com o desígnio de responder e atender na plenitude à indagação formulada.

Eduardo Marcial Ferreira Jardim é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-65-89888-19-2 • 2ª Edição • 2021 • Capa dura: 16x23 cm • 846 g • 626 páginas

Eduardo Marcial F. Jardim

R$ 159,00Derivação e Positivação no Direito Tributário - Vol II

Reúne pareceres do renomado jurista sobre os tributos federais, estaduais e municipais. Cada capítulo 
contém questões estruturais que o texto se propõe a enfrentar, com as respectivas respostas.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-85-8310-091-1 • 2ª Edição • 2017 • Capa dura: 16x23 cm • 755 g • 406 páginas

Paulo de Barros Carvalho

R$ 156,00Derivação e Positivação no Direito Tributário - Vol I

Reúne pareceres do renomado jurista sobre os seguintes temas: a) Sistema Constitucional Tributário; b) Com-
petência Tributária e Imunidades; e c) Sanções Tributárias. Cada capítulo contém questões estruturais que o 
texto se propõe a enfrentar, com as respectivas respostas.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-85-99349-53-3 • 2ª Edição • 2014 • Capa dura: 16x23 cm • 707 g • 398 páginas

Paulo de Barros Carvalho

R$ 172,00Derivação e Positivação no Direito Tributário - Vol III

Trata-se do terceiro de três volumes que reúnem estudos e pareceres do renomado jurista, voltados ao 
estudo de temas tributários. Este terceiro volume aborda: sujeição passiva, procedimento e processo tri-
butário e, deveres instrumentais.  O autor acrescentou neste livro os índices geral, onomástico, remissivo e 
bibliográfico correspondentes aos três volumes.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-85-8310-060-7 • 2016 • Capa dura: 16x23 cm • 927 g • 512 páginas

Paulo de Barros Carvalho



C at á l o g o  N o e s e s

13Editora Noeses

R$ 285,00Direito Tributário e Interdisciplinaridade : Homenagem a Paulo Ayres 
Barreto

Obra coletiva composta de textos com reflexões sobre “Direito Tributário e Interdisciplinaridade” elaborados como 
homenagem ao Jurista e Professor Paulo Ayres Barreto. Além disso, exalta os aspectos de sua personalidade como pessoa, 
advogado e professor.
Caio Augusto Takano é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo – USP, Professor de Direito 
Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie e Advogado.
Simone Rodrigues Costa Barreto é Doutora e Mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC/SP, Professora nos cursos de especialização em Direito Tributário da PUC/SP e do IBET e, Advogada.

ISBN 978-65-89888-33-8 • 2021 • Capa dura: 16x23 cm • 1098 g • 742 páginas

Caio Augusto Takano e Simone Rodrigues Costa Barreto (Coord.)

R$ 190,00Direito Processual Tributário

A obra constrói o “direito processual tributário”, a partir de sua teoria geral até a pragmática. Trata das 
ações antiexacionais: ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ação anulatória de 
débito fiscal, consignação em pagamento, repetição de indébito e mandado de segurança. E das ações 
tributárias exacionais em espécie - a execução fiscal e a ação cautelar fiscal. Entrelaça a segurança jurídica 
e o processo tributário. Por fim, aborda o processo administrativo-tributário.

Rodrigo Dalla Pria é Doutor em Direito Processual Civil pela PUC/SP. Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-65-89888-03-1 • 2ª Edição • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 1075 g • 744 páginas

Rodrigo Dalla Pria

R$ 90,00O Direito e a Família

A instituição familiar é a base da sociedade (art. 226 da CF/88). De forma não emocional e despido de prefe-
rências ideológicas, o livro propõe a reflexão sobre a preservação dos valores familiares, exclusivamente à luz do 
direito positivo, não transigindo em conceitos e fundamentos da Carta Magna.
Ives Gandra da Silva Martins é Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFIEO, UNIFMU, 
do CIEE/O Estado de São Paulo, das Escolas de Comando e Estado-Maior do Exército - ECEME, Superior 
de Guerra - ESG e da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC/SP e da USP.

ISBN 978-85-8310-025-6 • 2014 • Brochura: 16x23 cm • 647 g • 432 páginas

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho (Coord.)

R$ 200,00Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência

Trata-se do conteúdo da tese de concurso à titularidade do Departamento de Direito Econômico, Finan-
ceiro e Tributário da USP, que, com ineditismo, aplicou o giro linguístico ao setor do conhecimento jurí-
dico para apresentar “os fundamentos jurídicos da incidência” com suas premissas, seu desenvolvimento e 
suas conclusões devidamente sustentadas com rigor técnico e científico.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-65-89888-11-6 • 11ª Edição • 2021 • Capa dura: 16x23 cm • 0 g • 368 páginas

Paulo de Barros Carvalho
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R$ 104,00Direito, Casamento e Amor - O Casamento, um Caminho para Encon-
trar o Absoluto

O autor elegeu, como um dos caminhos para se chegar ao Absoluto, o casamento, porquanto a família é a 
célula da sociedade e tem proteção especial do Estado.
Paulo Thomas Korte é Mestre e Doutor em Filosofia do Direito pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-068-3 • 2017 • Capa dura: 16x23 cm • 220 g • 160 páginas

Paulo Thomas Korte

R$ 289,00Direito Tributário: Linguagem e método

Analisa o Direito Tributário consoante os pressupostos do Constructivismo Lógico-Semântico, linha me-
todológica de análise do Direito desenvolvida pelo autor, a partir da obra do jurista pernambucano Lou-
rival Vilanova. É um roteiro seguro para a Filosofia do Direito e para o Direito Tributário, nos cursos de 
graduação e pós-graduação.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-65-992879-4-7 • 2021 • 8ª Edição • Capa dura: 16x23 cm • 1509 g • 1072 páginas

Paulo de Barros Carvalho

R$ 156,00Direito Tributário: Reflexões sobre filosofia e ciência em prefácios

Trata-se da organização em livro das centenas de prefácios produzidos por Paulo de Barros Carvalho nos últimos anos, 
nos quais, há mensagens acerca de Filosofia, Ciência do Direito e Direito Tributário, introduzidas, propositadamente, 
no corpo dos respectivos textos. O Professor, além de referir-se à correspondente obra do autor prefaciado, os des-
dobramentos, a distribuição da matéria, a oportunidade como algo que pudesse convocar a atenção da comunidade 
jurídica, dentre outras anotações de interesse para um subsistema permanentemente em ebulição, teve o cuidado de 
reservar, em cada um dos Prefácios, o espaço adequado onde coubessem os seus últimos pensamentos e reflexões a 
propósito do assunto tratado na obra, ou mesmo sobre as ideias que, ali contidas, tivessem o condão de sugerir.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-85-8310-123-9 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 377 g • 218 páginas

Paulo de Barros Carvalho

R$ 320,00Direito Tributário Sancionatório

Obra coletiva que trata do direito tributário sancionatório, com abordagem das possibilidades e limitações 
estatais à cominação, interpretação, apuração, aplicação e execução das sanções às infrações tributárias.

Robson Maia Lins é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-65-89888-41-3 • 2021 • Capa dura: 16x23 cm • 1195 g • 1104 páginas

Robson Maia Lins (Coord.)
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R$ 175,00A Dosimetria das Multas Fiscais : Conforme a Legislação do ICMS do 
Estado de São Paulo

O Autor constrói o sentido e a aplicação do art. 527-A do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo 
que, regulamentando o art. 92 da Lei Ordinária Paulista nº 6.374/89, estabelece requisitos e critérios para a 
redução ou relevação das multas fiscais previstas na legislação tributária estadual.
José Orivaldo Peres Júnior é Doutorando em Direito Tributário pela PUC/SP. Mestre em Direito Tributário pela 
PUC/SP. Membro do IBDT – Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Membro da Comissão do Contencioso 
Administrativo Tributário da OAB/SP. Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas – TIT. Diretor Jurídico Adjunto do 
CIESP. Advogado.

ISBN 978-65-992879-1-6 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 396 g • 288 páginas

José Orivaldo Peres Júnior

R$ 148,00O Direito, Entre o Futuro e o Passado

Composta por oito ensaios que são uma reflexão crítica sobre a mudança no significado e na importância 
da questão da aplicação do direito (o que põe em risco a segurança jurídica).
Tercio Sampaio Ferraz Jr. é Doutor em Filosofia pela Johannes Gutemberg Universitat de Mainz e Doutor 
em Direito pela Universidade de São Paulo. Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo e Professor Aposentado da Universidade de São Paulo.

ISBN 978-85-8310-020-1 • 2014 • Capa dura: 16x23 cm • 406 g • 202 páginas

Tercio Sampaio Ferraz Junior

R$ 171,00Elisão e Norma Antielisiva: Completabilidade e sistema tributário

Define os limites da elisão tributária e da norma antielisiva no sistema tributário brasileiro. Parte da noção 
de completabilidade no sistema tributário e do princípio da estrita legalidade, para concluir que a elisão 
tributária pode ser restringida de maneira preventiva, desde que respeitado o âmbito de competência do 
ente tributante que institui a exação, porém, não pode ser coibida mediante norma antielisiva repressiva.

Charles William McNaughton é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-012-6 • 2014 • Brochura: 16x23 cm • 807 g • 599 páginas

Charles William Mcnaughton

R$ 115,00Empresas Familiares: Uma visão interdisciplinar

Composta por 18 artigos, que debatem temas relacionadas à governança corporativa, familiar e ao plane-
jamento sucessório da gestão e do controle de empresas familiares.

Roberta Nioac Prado é Coordenadora do GEEF – Grupo de Estudos de Empresas Familiares da Direito 
GV/GVLaw.

ISBN 978-85-8310-036-2 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 749 g • 502 páginas

Roberta Nioac Prado (Coord.)
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R$ 173,00A Escolha: Como um presidente conseguiu superar grave crise e  
apresentar uma agenda para o Brasil

Nesta obra, o ex-Presidente da República Michel Temer apresenta seu registro pessoal dos anos em que 
esteve à frente da Presidência do Brasil: expõe suas escolhas, desafios e superação.
Ademais, a obra retrata outras nuances da vida do autor: a carreira jurídica, o magistério, início da vida po-
lítica, obras publicadas, atuação como deputado (inclusive, deputado federal constituinte em 1987), cargos 
ocupados no Estado de São Paulo e sua vida pessoal. O texto resultou das inúmeras entrevistas concedidas 
ao filósofo Denis Rosenfild.
Michel Temer Lulia é um político, advogado e escritor brasileiro, que serviu como o 37º Presidente do 
Brasil de 31 de agosto de 2016 a 1º de janeiro de 2019.

ISBN 978-65-99051-34-0 • 2020 • Capa dura: 16x23 cm • 761 g • 220 páginas

Michel Temer

R$ 167,00Ensaios Sobre Jurisdição Federal

O Projeto “AJUFE – Jurisdição Federal” de Mestrado Acadêmico e Doutorado foi promovido pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Direito da PUC-SP em convênio com a Associação dos Juízes Federais do 
Brasil. Compõe-se de 34 artigos, assinados por alunos integrantes do “Projeto AJUFE – Jurisdição Federal” 
e seus professores, divididos em cinco capítulos, que reúnem reflexões sobre as principais questões e pers-
pectivas relacionadas ao atual panorama da Justiça Federal brasileira.
Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC/SP e da USP. 
Robson Maia Lins é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-028-7 • 2014 • Capa dura: 16x23 cm • 1523 g • 1140 páginas

Paulo de Barros Carvalho e Robson Maia Lins (Coord.)

R$ 83,00O Estado à Luz da História, da Filosofia e do Direito

O autor, na multiplicidade de seus aspectos, detém-se em considerações sobre o Estado, mas não se limita 
à perspectiva dos escritos tradicionais de Teoria Geral.

Ives Gandra da Silva Martins é Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFIEO, UNI-
FMU e outras.

ISBN 978-85-8310-053-9 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 277 g • 166 páginas

Ives Gandra da Silva Martins

R$ 240,00Ensaios em Homenagem ao Professor José Roberto Vieira

A obra coletiva dedica-se a homenagear José Roberto Vieira. Composta por artigos escritos por amigos, 
admiradores, alunos e discípulos do Professor, que revelam o profundo impacto positivo que a influência do 
homenageado causou na vida daqueles que o cercam, e em cuja leitura percebemos a nota forte da emoção.
Maurício Dalri Timm do Valle é Mestre e Doutor em Direito pela UFPR, Professor de Direito Tributário da 
UNICURITIBA. Alexsander Roberto Alves Valadão é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela UFPR. Dal-
ton Luiz Dallazem é Doutor em Direito Tributário pela UFPR e Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-089-8 • 2017 • Capa dura: 16x23 cm • 2000 g • 1312 páginas

Maurício Dalri Timm do Valle, Alexsander Roberto Alves Valadão e Dalton Luiz Dallazem (Coord.)
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R$ 200,00Estudos Tributários Sobre a Economia Digital

Obra coletiva composta de reflexões sobre a exata medida de aplicabilidade das atuais categorias da tribu-
tação aos novos modelos de negócio da economia digital.
A obra oferece interessante e sugestivo acréscimo à doutrina tributária, pela abordagem de temas novos como 
a tributação de hardware e software; impressão 3D; papel dos marketplaces na tributação do e-commerce; 
marketing digital; criptomoedas, dentre outros.

Paulo Ayres Barreto é Livre-Docente em Direito Tributário pela USP. Doutor em Direito Tributário pela 
PUC-SP. Advogado.

ISBN 978-65-992879-2-3 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 715 g • 486 páginas

Paulo Ayres Barreto (Coord.)

R$ 200,00Execução fiscal

Oferece interessante e sugestivo acréscimo à doutrina processual tributária, um verdadeiro “curso” de 
Execução Fiscal, pois trata das peculiaridades procedimentais em cotejo com o Código de Processo Civil. 

Paulo Cesar Conrado é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-65-89888-25-3 • 2021 • 5ª Edição • Brochura: 16x23 cm • 712 g • 472 páginas

Paulo Cesar Conrado

R$ 144,00Execução Fiscal: Análise crítica

A obra discorre sobre a execução fiscal, utilizando linguagem simples e acessível a todos os operadores do direito. 
Vai além dos textos legais, porquanto expõe as diversas considerações sobre o tema, tais como seu papel atual, efeitos 
por detrás de certas práticas e até mesmo as considerações sobre um projeto de lei que a retira da alçada do Poder 
Judiciário. Faz críticas incisivas a respeito da ausência do Ministério Público nesses feitos, das ineficiências de vários 
mecanismos legislativos e de certas orientações jurisprudenciais firmadas ao longo dos anos pelas Cortes do país. 
Renato Lopes Becho é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP. É Livre-docente em Direito Tributário 
pela USP. Especialista em Cooperativismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Professor da PUC-SP e do 
IBET Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Juiz federal em São Paulo/SP.

ISBN 978-85-8310-107-9 • 2018 • Brochura: 16x23 cm • 485 g • 320 páginas

Renato Lopes Becho

R$ 64,00As Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo

Este livro terá enorme significação no cenário jurídico. Contribuirá para melhor compreensão da Ciência do 
Direito, aperfeiçoamento do critério analítico, aguçamento do espírito sintético e, sobretudo, concorrerá para 
estimular o estudo, a meditação e o cultivo da Teoria Geral do Direito. O proveito que se extrairá de sua leitura 
redundará em sentenças melhor elaboradas, pareceres mais rigorosos e científicos, petições mais perfeitas, razões 
melhor articuladas. Um substancial aprimoramento dos instrumentos de expressão do pensamento jurídico.
Lourival Vilanova foi Livre-Docente em Introdução à Ciência do Direito na Faculdade de Direito do 
Recife e Professor Emérito da Universidade Federal de Pernambuco.

ISBN 978-85-905082-5-0 • 2010 • 4ª Edição • Brochura: 16x23 cm • 541 g • 342 páginas

Lourival Vilanova
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R$ 134,00Exploração de Petróleo e Gás Natural

Define e classifica as participações governamentais decorrentes da exploração de petróleo e gás, estabe-
lecendo o regime jurídico das verbas: royalties, bônus de assinatura, participação especial, pagamento pela 
ocupação ou retenção de área.

Auta Alves Cardoso é Doutora e Mestra em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-046-1 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 717 g • 480 páginas

Auta Alves Cardoso

R$ 120,00A Família na Constituição Brasileira

O 7º livro da UJUCASP cuida mais uma vez do tema da família, com vistas a realçar o papel dessa insti-
tuição na geração das virtudes que devem permear uma sociedade. Há preocupação, em todo o mundo, 
sobre a valorização da família, que vem sofrendo ataques de toda a sorte por aqueles a quem sua defesa 
incomoda, por entenderem que deva esta instituição fundamental ser desfigurada para que haja um per-
missivismo descompromissado nas relações de qualquer natureza entre as pessoas. 

Os Coordenadores são membros da UJUCASP - União dos Juristas Católicos de São Paulo, cujo objetivo é 
contribuir para o debate das questões do mundo contemporâneo, sob a ótica dos princípios da ética católica.

ISBN 978-85-8310-126-0 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 559 g • 373 páginas

Ives Gandra da Silva Martins, João Carlos Biagini, Luiz Gonzaga Bertelli e Paulo de Barros Carvalho (Coord.)

R$ 133,00Extrafiscalidade: Identificação, fundamentação, limitação e controle

Investiga os limites constitucionais ao emprego de normas tributárias extrafiscais, contribuindo para o de-
senvolvimento de métodos que possibilitem que estes instrumentos sejam controlados de modo mais preciso 
pelo Poder Judiciário.

Diego Marcel Costa Bomfim é Doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP.

ISBN 978-85-8310-055-3 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 654 g • 432 páginas

Diego Bomfim

R$ 63,00Fato Gerador da Obrigação Tributária

Desenvolve estudo pioneiro sobre o fato gerador da obrigação tributária, que é um conceito fundamental 
e nuclear para o estudo do Direito Tributário. Para o autor, o fato gerador é o fato, o conjunto de fatos 
ou o estado de fato, a que o legislador vincula o nascimento da obrigação jurídica de pagar um tributo 
determinado. É obra de importância histórica, cujos conceitos fixados serviram de base para a construção 
do Direito Tributário atual.

Amilcar de Araújo Falcão foi livre-docente e catedrático de Direito Financeiro da Faculdade de Direito 
da Universidade do Estado da Guanabara.

ISBN 978-85-99349-91-5 • 7ª Edição • 2013 • Brochura: 16x23 cm • 288 g • 176 páginas

Amilcar De Araújo Falcão
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R$ 207,00Federalismo (s)em Juízo

Obra coletiva que debate temas contemporâneos sobre federalismo, inclusive sobre aspectos do federalismo 
fiscal, com análises críticas sobre os (des)caminhos federativos do Brasil. Espelha o estado de coisas atualmente 
existente no Brasil, presidido por uma intensa judicialização interfederativa causada pela centralização das 
finanças públicas nas mãos da União, em conflito com as disposições da Constituição Financeira.
Fernando Facury Scaff é Professor Titular de Direito Financeiro da USP.  Heleno Taveira Torres é Profes-
sor Titular de Direito Financeiro da USP. Misabel de Abreu Machado Derzi é Professora Titular de Direito 
Tributário da UFMG. Onofre Alves Batista Júnior é Professor Associado de Direito Público da UFMG.

ISBN 978-85-8310-124-6 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 1208 g • 1024 páginas

Fernando Facury Scaff, Heleno Taveira Tôrres, Misabel Abreu Machado Derzi, Onofre Alves Batista Júnior (Coord.)

R$ 87,00Ficções Jurídicas no Direito Tributário

Estuda o fenômeno das ficções jurídicas, analisando sua essência, seus limites e sua aplicação. Cumpre três 
funções: 1) aplicar a Teoria dos Atos de Fala ao sistema jurídico, notadamente às categorias da Teoria Geral 
do Direito; 2) firmar posições filosóficas referentes a temas fundamentais como realidade, verdade e fato; 3) 
aplicar a Teoria dos Atos de Fala a um fenômeno jurídico específico, que é o das ficções jurídicas.

Cristiano Carvalho é Mestre e Doutor pela PUC/SP. Pós-Doutorado em Direito e Economia pela UC 
Berkeley – USA.

ISBN 978-85-99349-18-2 • 2008 • Capa dura: 16x23 cm • 653 g • 362 páginas

Cristiano Carvalho

R$ 91,00Ficções Tributárias Identificação e Controle

Trata da fenomenologia das ficções jurídicas tributárias: relaciona-as com a competência tributária, traça a 
sua estrutura normativa, estabelece as suas finalidades e traz exemplos. Emprega, com efeitos elucidativos, 
a teoria da regra-matriz de incidência, procurando atingir aquele setor de intersecção entre a ciência e a 
experiência que Pontes de Miranda e Lourival Vilanova tanto recomendaram. 

Angela Maria da Motta Pacheco é Doutora e Mestra em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-99349-13-7 • 2008 • Capa dura: 16x23 cm • 741 g • 442 páginas

Angela Pacheco

R$ 184,00Fato Tributário

Define o denominador comum dos atos de revisão do fato jurídico tributário e dos efeitos que projetam 
nas respectivas obrigações tributárias. Na elaboração do livro, a autora alia a sólida formação acadêmica, 
com a larga experiência acumulada como ex-Conselheira do Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais (CARF).

Karem Jureidini Dias é Mestre e Doutora em Direito Tributário pela PUC/SP. Professora do Instituto 
Brasileiro de Estudos Tributários – IBET e da FGV-Gvlaw. Advogada.

ISBN 978-85-8310-132-1 • 2019 • 2ª Edição • Brochura: 16x23 cm • 547 g • 336 páginas

Karem Jureidini Dias
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R$ 135,00A Filosofia Atual: Pensar sem certezas

Expõe alguns dos problemas da filosofia do “nosso tempo”, ou seja, a que se está produzindo a partir do 
século XX e quais os filósofos considerados os contemporâneos deste pensamento, dá conta das questões 
centrais que debatem os filósofos: o estatuto da verdade, o relativismo cultural, os conflitos sociais, os usos 
da linguagem e os distintos rostos da ética.

Dardo Scavino é professor da Universidad de Pau (sudoeste da França).

ISBN 978-85-8310-019-5 • 2014 • Capa dura: 16x23 cm • 417 g • 212 páginas

Dardo Scavino

R$ 113,00Fragmentos de Alma

Trata-se de romance ficcional, de estreia da escritora, centrado na força psicológica dos personagens que 
vivem em uma fazenda. Para cada um deles, são retratados os sentimentos quebrados em fragmentos, sen-
timentos esses que são universais.

Maristela Temer é psicóloga.

ISBN 978-65-990513-5-7 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 275 g • 192 páginas

Maristela Temer

R$ 118,00Finanças Públicas e Tributação ao Lume dos Direitos e Garantias

Estuda a tributação e as finanças públicas (com ênfase nas despesas), para analisar seus limites com vistas ao 
respeito dos direitos e garantias fundamentais. Ao final a visão crítica do autor culmina na oferta de propostas 
de melhoria nas esferas orçamentária, tributária e processual.

Eduardo Marcial Ferreira Jardim é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-045-4 • 2015 • Capa dura: 16x23 cm • 552 g • 360 páginas

Eduardo Marcial Ferreira Jardim

R$ 78,00Fontes do Direito Tributário

Analisa a expressão “fontes do direito” de acordo com os seguintes significados: (1) conjunto de fatores que 
influenciam a formulação normativa; (2) métodos de criação do direito como o costume e a legislação (no 
seu sentido mais amplo, abrangendo também a criação do direito por meio de atos judiciais e administrativos, 
e de transações jurídicas); (3) fundamento de validade de uma norma jurídica – pressuposto da hierarquia; (4) 
órgão credenciado pelo ordenamento; (5) procedimento (atos ou fatos) realizado pelo órgão competente para 
a produção de normas – procedimento normativo; (6) resultado do procedimento – documento normativo.

Tárek Moysés Moussalem é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-85-99349-07-6 • 2ª Edição • 2006 • Capa dura: 16x23 cm • 552 g • 262 páginas

Tárek Moysés Moussallem
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R$ 164,00Fundamentos da Responsabilidade do Estado em Matéria Tributária

Com inédita abordagem, a Autora discorre sobre o dever de o Estado responder patrimonialmente por danos 
causados aos contribuintes no exercício de condutas de conteúdo tributário e, consequentemente, de balizar os 
termos pelos quais pode ser aplicada referida responsabilidade.
Desempenha importante contribuição ao Direito Tributário, ao apontar sólidos fundamentos para aplicação da 
norma que prevê o dever do Estado de responder por dano causado no exercício da tributação.

Josiane Necker é pós-doutora pela Università degli Studi di Messina – Unime/ IT. Doutora e Mestre pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Professora e Advogada.

ISBN 978-85-8310-130-7 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 390 g • 256 páginas

Josiane Becker

R$ 96,00O Fundamento Fático de Validade das Cides e o Controle  
Concentrado de sua Constitucionalidade

Aborda de forma inédita as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDES), analisa a estrutura 
constitucional da norma de competência tributária para instituição desse tributo e constata que ela está condicio-
nada ao custeio de uma determinada atuação do Estado dependente de pressupostos fáticos passíveis de controle 
de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Assim, o controle de validade da CIDE alcança a validade da própria 
intervenção estatal no domínio econômico, da qual ela é totalmente dependente, como sua fonte de custeio.

Aldo de Paula Junior é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-027-0 • 2014 • Brochura: 16x23 cm • 548 g • 346 páginas

Aldo de Paula Junior

R$ 95,00Guerra Fiscal

A denominada Guerra Fiscal, especialmente a que se refere ao ICMS, envolve não apenas o atrito ente os Estados da Federa-
ção, mas também afeta diretamente os contribuintes que usufruíram de incentivos fiscais. Os autores apresentam dois estudos 
que refletem os seus entendimentos sobre a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais no âmbito do ICMS, como 
contribuições à solução da importante e difícil questão da Guerra Fiscal.
Ives Gandra da Silva Martins é Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFIEO, UNIFMU, do 
CIEE/O Estado de São Paulo, das Escolas de Comando e Estado-Maior do Exército - ECEME, Superior de Guerra 
- ESG e da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC/SP e da USP.

ISBN 978-85-8310-013-3 • 2014 • Brochura: 16x23 cm • 382 g • 244 páginas

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho

R$ 118,00A Função Relacional do Tempo nas Hipóteses de Decadência e de 
Prescrição

A obra estuda as visões filosóficas e jurídicas sobre o relacionamento do tempo-direito nas hipóteses de 
decadência e de prescrição tributárias. Fundado no arcabouço metodológico do constructivismo lógico-
-semântico, constrói as regras-matrizes de incidência temporal, por inspiração da regra-matriz de incidên-
cia tributária criada por Paulo de Barros Carvalho, com o propósito de formalizar a ação temporalizadora 
em diversas situações, envolvendo prazos decadenciais e prescricionais. Discorre sobre os procedimentos 
relacionados à constituição e à execução do crédito tributário, examinando os respectivos fluxos temporais 
à luz dos correspondentes preceitos do CTN.
Argos Campos Ribeiro Simões é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-106-2 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 385 g • 248 páginas

Argos Campos Ribeiro Simões
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R$ 133,00Hermenêutica e Linguagem

A obra analisa o uso da hermenêutica da linguagem como meio de interpretação objetivo e subjetivo para 
que os direitos fundamentais sejam, de fato, instituídos e aplicados no cenário nacional brasileiro.

Antonio Baptista Gonçalves é Doutor e Mestre em Filosofia do Direito pela PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-070-6 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 403 g • 272 páginas

Antonio Baptista Gonçalves

R$ 110,00O ICMS e os Conceitos de Mercadoria e Serviço de Comunicação

A obra trata, com profundidade, dos defeitos na estruturação do ICMS, percorrendo todo seu trajeto 
evolutivo para apontar a necessidade de adequação dos conceitos utilizados na legislação do imposto, aos 
dias atuais.

Luciano Garcia Miguel é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP. Agente Fiscal de Rendas 
da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo. Professor dos Cursos de Especialização em 
Direito Tributário do IBET.

ISBN 978-85-8310-116-1 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 342 g • 220 páginas

Luciano Garcia Miguel

R$ 88,00Hipótese de Incidência do ISS

Propõe a adoção de um novo conceito de prestação de serviços, segundo o qual serviço é a relação jurí-
dica que tem como objeto a ação ou o efeito de servir, propiciar, dar, conceder, dispensar, dar de si algo 
em forma de atividade, executar trabalho intelectual ou obra material. Está dividida em três capítulos: I – 
Pressupostos metodológicos; II – Conceito de prestação de serviços; III – Descrição dos Serviços na Lista 
anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

Natália de Nardi Dácomo é Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-99349-04-5 • 2007 • Capa dura: 16x23 cm • 720 g • 356 páginas

Natália de Nardi Dácomo

R$ 95,00ICMS - Importação Proposta de Reclassificação e Suas Aplicações

Contextualiza constitucionalmente o ICMS, entendendo-o como um complexo de diversos impostos; 
discute as materialidades constitucionais do ICMS nas operações relativas à circulação de mercadorias e 
do ICMS na importação. Em seguida, constrói os critérios das regras-matrizes de incidência tributária do 
ICMS na importação.

Argos Campos Ribeiro Simões é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-035-5 • 2014 • Brochura: 16x23 cm • 447 g • 280 páginas

Argos Campos Ribeiro Simões
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R$ 144,00O Imposto Sobre a Renda à Luz da Constituição

A obra discorre sobre o imposto de renda à luz da Constituição, para tanto parte da construção do conceito de 
renda e proventos de qualquer natureza a partir do texto constitucional e apresenta os seus “critérios” infor-
madores: os princípios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Princípios esses que norteiam a 
atividade do legislador, ao produzir os enunciados infraconstitucionais. O objetivo da Autora é demonstrar se o 
imposto sobre a renda, tal como definido pelo legislador ordinário, cumpre ou não os requisitos da Constituição.

Célia Maria De Souza Murphy é Doutora e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-133-8 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 505 g • 320 páginas

Célia Maria De Souza Murphy

R$ 99,00Imposto de Importação

Oferece uma nova proposta para a compreensão dos pressupostos de incidência do imposto de importação, 
através da construção dos critérios da regra-matriz de incidência tributária. Para tanto, analisa as diferentes 
teorias em torno do conceito de importação, a sujeição passiva, os regimes de importação, os métodos de 
valoração aduaneira etc.

Solon Sehn é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP. Professor Conferencista do IBET.

ISBN 978-85-8310-066-9 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 444 g • 288 páginas

Solon Sehn

R$ 112,00O Imposto Sobre a Renda e as Deduções de Natureza Constitucional

Trata do conceito constitucional de renda e o domínio possível das despesas dedutíveis, como elementos 
de determinação da base de cálculo.

Fernando Ferreira Castellani é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-051-5 • 2015 • Capa dura: 16x23 cm • 505 g • 256 páginas

Fernando Ferreira Castellani

R$ 89,00Ideologia de Gênero

O livro delimita o conceito de “ideologia de gênero”, relacionando-o com a proteção da família (como 
valor constitucional e base da sociedade) e com o princípio da dignidade da pessoa humana. Trata-se da 
quarta obra da UJUCASP em parceria com a Editora Noeses, e contém treze estudos de renomados au-
tores da área jurídica sobre o tema.
Ives Gandra da Silva Martins (Presidente da UJUCASP) e Paulo de Barros Carvalho (Vice-Presidente da 
UJUCASP).

ISBN 978-85-8310-071-3 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 479 g • 304 páginas

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho (Coord.)
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R$ 109,00Imunidade das Instituições Religiosas

Contém quinze estudos de renomados autores da área jurídica sobre temas fundamentais para a UJUS-
CASP: a liberdade religiosa e a imunidade de impostos e contribuições sociais que o constituinte assegura 
aos templos e instituições vinculadas.

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho são respectivamente  Presidente da UJUCASP 
e Vice-Presidente da UJUCASP.

ISBN 978-85-8310-047-8 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 518 g • 336 páginas

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho (Coord.)

R$ 155,00Imposto Territorial Rural : Incidência, Isenção e Deveres Instrumentais

A obra parte da Constituição Federal, principalmente dos princípios e outras normas jurídicas constitucionais que nor-
teiam a criação do ITR, como diretrizes e balizas a serem respeitadas pelo legislador infraconstitucional para, em seguida, 
adentrar pelas leis e regulamentos que instituem o ITR. Além disso, analisa as normas jurídicas produzidas pelos tribunais 
administrativos e judiciais, inclusive aquelas postas no sistema pelo STF, para, só então, partir para a construção da norma 
jurídica do ITR, com a elaboração da RMIT.

Fernanda Teodoro Arantes é Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP. Especialista em Direito Tributário pelo 
IBET Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Professora do IBET. Juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado 
de São Paulo - TIT/SP. Advogada..

ISBN 978-65-898880-7-9 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 368 g • 260 páginas

Fernanda Teodoro Arantes

R$ 86,00Incidência do ICMS Nas Operações de Importação

Examina o ICMS desde sua concepção no altiplano constitucional, passando pelas leis complementares 
e resoluções do Senado; pelos atos expedidos pelo Confaz e pelas legislações internas dos Estados e do 
Distrito Federal; para chegar à incidência do ICMS nas operações de importação (detalhando os critérios 
do antecedente e do consequente da regra-matriz de incidência do ICMS-importação) e tratar, ao final, 
dos benefícios fiscais e da “guerra fiscal” do ICMS nas operações de importação.

Luciano Garcia Miguel é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-002-7 • 2013 • Brochura: 16x23 cm • 342 g • 240 páginas

Luciano Garcia Miguel

R$ 90,00Imunidades Tributárias dos Templos e Instituições Religiosas

Apresenta aprofundado estudo sobre as imunidades tributárias dos templos de qualquer culto e das insti-
tuições assistenciais e educacionais, sem fins lucrativos, por eles mantidas.

Roque Antonio Carrazza é Professor Titular da cadeira de Direito Tributário da Faculdade de Direito da 
PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-049-2 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 308 g • 192 páginas

Roque Antonio Carrazza
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R$ 161,00Interpretação e Aplicação das Multas de Ofício, de Ofício Qualificada, 
de Ofício Agravada e Isolada

A obra discorre sobre as multas tributárias federais previstas no art. 44 da Lei 9.430/96 - Multa de Ofício, 
Multa de Ofício Qualificada, Multa de Ofício Agravada e Multa Isolada - debatendo as questões centrais 
que as cercam, bem como as posições doutrinárias concretas e a abordagem jurisprudencial. Diante da 
extrema divergência nos julgamentos sobre o tema, o autor propõe critérios para a aplicação dessas multas, 
reduzindo a importância da subjetividade do aplicador do direito e exaltando a legalidade.

João Carlos de Lima Junior é Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-102-4 • 2018 • Capa dura: 16x23 cm • 630 g • 352 páginas

João Carlos de Lima Junior

R$ 160,00Intertextualidade no Direito Tributário

A obra apresenta a intertextualidade como valoroso instrumento facilitador da interpretação jurídica, 
estabelecendo limites textuais e contextuais do discurso normativo na solução de conflitos, especialmente 
no que tange à atividade tributária.

Priscila de Souza é Doutoranda e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP. Especialista em Direito 
Tributário pelo IBET Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Coordenadora Nacional do IBET. Pro-
fessora dos cursos de pós-graduação em Direito Tributário do IBET e da PUC/SP.

ISBN 978-65-89888-35-2 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 300 g • 166 páginas

Priscila de Souza

R$ 69,00Incidência Jurídica

Trata-se de estudo sobre a investigação crítica do fenômeno da incidência jurídica. A influência matemáti-
ca utilizada na rigorosa formulação científica da incidência normativa foi justamente o que proporcionou 
uma reveladora e interessante comparação entre as obras do célebre jurista brasileiro Pontes de Miranda e 
do físico, filósofo e matemático norte-americano Charles Sanders Peirce.

Clarice von Oertzen de Araujo é Livre-docente em Filosofia do Direito pela USP.

ISBN 978-85-99349-49-6 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 342 g • 220 páginas

Clarice von Oertzen de Araujo

R$ 99,00Inidoneidade Fiscal no Âmbito do ICMS

Cuida da inidoneidade da nota fiscal, que é o instrumento que documenta a incidência do ICMS e ao 
mesmo tempo legitima o exercício da não-cumulatividade. Faz uma proposta de aplicação da norma 
jurídica que prevê a glosa de créditos de ICMS em caso de inidoneidade fiscal. Ao final, arrola decisões 
do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais administrativos, demonstrando a atual orientação jurispru-
dencial sobre o tema.

Renata Cassia de Santana é Mestra em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-016-4 • 2011 • Brochura: 16x23 cm • 500 g • 336 páginas

Renata Cassia de Santana
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R$ 118,00O IRPJ nas Permutas Imobiliárias Realizadas por Pessoas Jurídicas 
Optantes Pelo Regime do Lucro Presumido

A obra trata de tema de elevada relevância no âmbito do setor imobiliário: as permutas de imóveis. Parte 
da análise da permuta no direito brasileiro, apontando as características do instituto, sua evolução na histó-
ria e seus aspectos enquanto negócio jurídico comumente utilizado na incorporação imobiliária.
Em seguida, discorre sobre o IRPJ, com foco especial no conceito de renda, receita, capacidade contributi-
va e regimes de apuração do imposto (lucro presumido e lucro real). Após, dedica-se à investigação da tri-
butação da renda na permuta de imóveis, para as pessoas jurídicas optantes do regime do lucro presumido.

Gabriela Bittencourt é Mestre em Direito pela UFSC. Especialista em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-114-7 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 423 g • 272 páginas

Gabriela Bittencourt

R$ 92,00Inviolabilidade do Direito à Vida

Contém dez estudos de renomados autores da área jurídica e da área médica para debater tema fundamen-
tal para a UJUCASP: o direito à vida e sua inviolabilidade. O direito à vida está positivado na Constituição 
Federal no artigo 5º, caput; no Código Civil, artigo 2º e no Pacto de San José da Costa Rica.

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho são, respectivamente, Presidente da UJUCASP 
e Vice-Presidente da UJUCASP.

ISBN 978-85-8310-004-1 • 2013 • Brochura: 16x23 cm • 346 g • 228 páginas

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho (Coord.)

R$ 120,00IPVA: Teoria, prática e questões polêmicas

Constrói a regra-matriz do IPVA e examina com profundidade os pontos de controvérsia que permeiam 
o imposto: guerra fiscal entre os Estados e o enfrentamento dos problemas mais agudos, tais como os casos 
de veículos objeto de locação, arrendamento mercantil e alienação fiduciária.

Luisa Cristina Miranda Carneiro é Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-073-7 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 446 g • 288 páginas

Luísa Cristina Miranda Carneiro

R$ 205,00ISS na Constituição e na Lei

Trata-se da 4ª Edição do “ISS na Constituição e na Lei”, de autoria de Aires Fernandino Barreto, obra 
densa que analisa criticamente o ISS na Constituição, na lei complementar e na lei ordinária. Paulo Ayres 
Barreto deu continuidade a obra, mantendo-a teoricamente densa e pragmaticamente atual. Na revisão, 
optou por manter o texto original, registrando as atualizações em notas apartadas.

Aires F. Barreto foi Professor de Direito Tributário no CEU, na PUC-SP e no IBET.

ISBN 978-85-8310-108-6 • 4ª Edição • 2018 • Brochura: 16x23 cm • 993 g • 780 páginas

Aires F. Barreto
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R$ 89,00Lançamento Tributário - Revisão e seus efeitos

Trata do “lançamento tributário”, norma jurídica que certifica o fato jurídico-tributário e constitui a obriga-
ção de pagar o tributo, bem como das normas jurídicas que regem a “revisão do lançamento tributário”. Por 
isso, volta-se a responder as seguintes questões: O que é lançamento tributário? Que é revisão do lançamento 
tributário? Em que hipóteses a revisão é possível? Quais os vícios do lançamento tributário que autorizam 
a sua revisão? Quem pode requerer a revisão do lançamento tributário e quais são os efeitos dessa revisão?

Marina Vieira de Figueiredo é Mestre e Doutora em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-001-0 • 2014 • Brochura: 16x23 cm • 466 g • 312 páginas

Marina Vieira de Figueiredo

R$ 127,00Jurisdição Constitucional Tributária

O exercício da jurisdição constitucional é tema de crucial importância para compreensão das relações 
estabelecidas entre o fisco e o contribuinte, pois o direito tributário brasileiro é essencialmente constitu-
cional. Por isso, o autor tece profundas reflexões e propõe soluções para uma variada gama de importantes 
questões relacionadas à jurisdição constitucional no domínio do direito tributário.

Rafael Pandolfo é Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-136-9 • 2ª Edição • 2020 • Capa dura: 16x23 cm • 562 g • 316 páginas

Rafael Pandolfo

R$ 91,00ISS, IOF E Instituições Financeiras

Analisa as atividades exercidas pelas instituições financeiras, para se aferir a correta subsunção dessas ativi-
dades ao IOF ou ISS, ou seja, se se tratam de operações financeiras (abrangendo a creditícia, de câmbio, de 
seguro ou as relativas a títulos ou a valores mobiliários) ou de prestação de serviços.

Aires F. Barreto foi Professor de Direito Tributário no CEU, na PUC-SP e no IBET.

ISBN 978-85-8310-063-8 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 309 g • 192 páginas

Aires F. Barreto

R$ 138,00Justiça Econômica e Social

O 5º livro da UJUCASP aborda temática sugerida pelo Chanceler da entidade, Cardeal Dom Odilo Sche-
rer, ou seja, a Justiça Econômica.

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho são, respectivamente, Presidente da UJUCASP 
e Vice-Presidente da UJUCASP.

ISBN 978-85-8310-087-4 • 2017 • Brochura: 16x23 cm • 677 g • 442 páginas

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho (Coord.)
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R$ 155,00Lógica e Direito

Quando se trata de lógica, aquilo que existe é uma necessária reflexão: o pensamento retrovertendo sobre 
si mesmo, para colher os pressupostos do conhecimento específico que interessa ao sujeito, independen-
temente do setor de onde provenha.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC/SP e da USP.

ISBN 978-85-8310-059-1 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 677 g • 448 páginas

Paulo de Barros Carvalho (Coord.)

R$ 184,00Liberdade Religiosa e Liberdade de Expressão

O 8º livro da UJUCASP cuida da liberdade de expressão e seus limites, com especial reflexão sobre os pre-
conceitos, ataques que têm sido dirigidos à Igreja, em real distorção do comando constitucional, quando 
não de violação do princípio da não discriminação.

Os Coordenadores são membros da UJUCASP - União dos Juristas Católicos de São Paulo, cujo objetivo 
é contribuir para o debate das questões do mundo contemporâneo, sob a ótica dos princípios da ética 
católica.

ISBN 978-65-990513-6-4 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 650 g • 432 páginas

Ives Gandra da Silva Martins, João Carlos Biagini, Luiz Gonzaga Bertelli e Paulo de Barros Carvalho (Coord.)

R$ 199,00Legalidade e Fraude à Lei

Trata-se de reflexão crítica da pragmática do conceito de fraude à lei e de seus usos pela dogmática jurídica.
Tem como premissa de estudo do tema, a filosofia pragmática da linguagem como referencial teórico, a 
partir das lições de Tercio Sampaio Ferraz Jr.

Cristiano Luzes é Mestre pela Faculdade de Direito do Recife – UFPE. Especialista em Direito Tributário 
pelo IBET. Professor-Conferencista do IBET. Advogado.

ISBN 978-65-992879-7-8 • 2021 • Capa dura: 16x23 cm • 583 g • 282 páginas

Cristiano Luzes

R$ 95,00O Lugar e o Tributo

Propõe um modelo interpretativo para o critério espacial da regra-matriz de incidência tributária. Enuncia 
os cinco constrangimentos à liberdade de escolha do lugar do tributo, tecendo importantes observações a 
respeito de cada uma: a distribuição de competências na Constituição da República; a territorialidade; os 
conceitos de Direito Privado; as normas gerais de direito tributário e os tratados internacionais.

Lucas Galvão de Britto é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-026-3 • 2014 • Brochura: 16x23 cm • 375 g • 250 páginas

Lucas Galvão de Britto
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R$ 173,00 A Não-Cumulatividade dos Tributos

Aborda de forma ampla e sistematizada as distintas não-cumulatividades existentes no Direito Tributário 
brasileiro, aplicáveis ao ICMS, IPI, PIS/COFINS, Impostos e Contribuições Residuais. A jurisprudência é 
constantemente invocada na obra, examinando-se as orientações pretorianas desde o vetusto Imposto de 
Consumo – primeiro tributo não-cumulativo do País – até os dias atuais.

André Mendes Moreira é Doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP.

ISBN 978-85-8310-139-0 • 4ª Edição • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 795 g • 592 páginas

André Mendes Moreira

R$ 126,00Manual da Não Cumulatividade do ICMS

As lições do autor são claras e objetivas, edificando um verdadeiro Manual da Não Cumulatividade do 
ICMS, leitura imprescindível para estudantes e operadores do direito que lidem com esse imposto estadual, 
buscando soluções práticas e consistentes em face das situações concretas e dos problemas do cotidiano.

André Felix Ricotta de Oliveira é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-097-3 • 2018 • Capa dura: 16x23 cm • 479 g • 228 páginas

André Felix Ricotta de Oliveira

R$ 98,50Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário

O foco do estudo se dá sobre as modificações jurisprudenciais feitas em detrimento do contribuinte e os 
fundamentos de modulação dos efeitos das decisões judiciais. Os princípios da irretroatividade, da proteção 
da confiança e da boa-fé objetiva são vistos como limitações constitucionais do Poder Judicial de tributar, 
pois as surpreendentes “reviravoltas” judiciais não podem violar a confiança e a boa-fé daqueles contribuintes 
que tinham pautado seu comportamento de acordo com os comandos judiciais (jurisprudência) superados.

Misabel Abreu Machado Derzi é Professora Titular da UFMG. 

ISBN 978-85-99349-25-0 • 2009 • Capa dura: 16x23 cm • 1084 g • 674 páginas

Misabel Abreu Machado Derzi

R$ 109,00Mutação do Conceito Constitucional de Mercadoria

Descreve o conceito de mercadoria utilizado pelo constituinte de 1988 na repartição da competência tribu-
tária aos Estados, a fim de concluir que, com o passar dos tempos, esse conceito é passível de mutação, mas 
com limites.

Simone Rodrigues Costa Barreto é Mestra e Doutora em Direito Tributário pela PUC/SP. 

ISBN 978-85-8310-056-0 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 224 páginas

Simone Rodrigues Costa Barreto
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R$ 72,00Norma Jurídica Produção e Controle

Trata da ambiguidade do termo “norma jurídica”, vista como documento normativo; enunciados pres-
critivos e norma jurídica em sentido estrito. A sua criação é regulada por meio das normas de produção 
normativa que estabelecem a competência, o procedimento e a matéria. Analisa os tipos de revogação e sua 
amplitude por meio dos três sistemas em que se manifesta a linguagem do direito e o controle da produção 
de enunciados prescritivos.

Gabriel Ivo é Doutor e Mestre em Direito pela PUC-SP.

ISBN 978-85-99349-03-8 • 2006 • Capa dura: 16x23 cm • 564 g • 272 páginas

Gabriel Ivo

R$ 207,00A Natureza Jurídica do Processo Administrativo Fiscal

Tece reflexões sobre a natureza jurídica do processo administrativo fiscal e, consequentemente, sobre os 
princípios constitucionais tributários aplicáveis, a natureza da atividade exercida pelo Estado, as questões 
relacionadas ao controle de constitucionalidade, bem como os efeitos das decisões administrativas proferidas.
Analisa a base constitucional do processo administrativo pátrio, as diretrizes do processo administrativo 
fiscal federal e a sua relação e diferenças com o processo judicial tributário.

Allan Fallet é Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-128-4 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 584 g • 386 páginas

Allan Fallet

R$ 102,00Negócio Jurídico no Direito Tributário

A obra constrói uma teoria da simulação, por isso parte da análise do negócio jurídico e sua intersecção com 
a incidência tributária, dedicando-se à “intenção” e ao modo como ela influi na significação do dizer. Em 
seguida, propõe alternativa aos critérios para a classificação dos negócios jurídicos simulados, para apontar 
objetivamente os conceitos sobre a verdade, a simulação e o abuso de direito, com as respectivas consequên-
cias de ordem tributária.

João Ricardo Dias de Pinho é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-101-7 • 2018 • Brochura: 16x23 cm • 277 g • 168 páginas

João Ricardo Dias de Pinho

R$ 213,00Novos Rumos do Processo Tributário – Vol I

Trata-se de obra coletiva dividida em dois tomos que reuniu o que há de mais atual e moderno em termos 
de Processo Tributário, já sob a ótica do novo Código de Processo Civil.
Renata Elaine Silva Ricetti Marques é Coordenadora e Professora do Curso de Pós-Graduação lato sensu 
em Direito Tributário da Escola Paulista de Direito (EPD).
Isabela Bonfá de Jesus é Professora dos Cursos de Bacharelado e Pós-Graduação stricto sensu da Faculdade 
de Direito da PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-147-5 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 1354 g • 1168 páginas

Isabela Bonfá de Jesus e Renata Elaine Silva Ricetti Marques (Coord.)
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R$ 213,00Novos Rumos do Processo Tributário – Vol II

Os textos apresentam os conceitos teóricos e práticos do Processo Tributário, que abrangem tanto o con-
tencioso tributário do dia a dia (processo judicial e administrativo), as discussões processuais na seara tribu-
tária que envolvem o CPC/15 e as propostas de soluções alternativas do conflito entre fisco e contribuinte.
Renata Elaine Silva Ricetti Marques é Coordenadora e Professora do Curso de Pós-Graduação lato sensu 
em Direito Tributário da Escola Paulista de Direito (EPD).
Isabela Bonfá de Jesus é Professora dos Cursos de Bacharelado e Pós-Graduação stricto sensu da Faculdade 
de Direito da PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-148-2 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 1269 g • 1104 páginas

Isabela Bonfá de Jesus e Renata Elaine Silva Ricetti Marques (Coord.)

R$ 105,00A Penhora na Execução Fiscal

Traça um comparativo entre a Lei nº 6.830/1980 e as disposições do Código de Processo Civil, apontando 
as formas de defesa do executado até chegar à questão da garantia na Execução Fiscal. Quanto a esta garantia, 
explica as várias formas admitidas no direito positivo (tais como a fiança bancária, o seguro garantia, a penho-
ra de bens e direitos e a penhora “on line”) e efeitos delas decorrentes.

Íris Vânia Santos Rosa é Doutora e Mestra em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-113-0 • 2ª Edição • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 342 g • 280 páginas

Íris Vânia Santos Rosa

R$ 105,00Paulo de Barros Carvalho - Um Jurista Brasileiro - Dimensões e Percursos

O Prólogo Selo Editoral traz a lume a biografia do Jurista Paulo de Barros Carvalho, escrita pelos historia-
dores Francisco de Sales Gaudêncio e Hernani Maia Costa.

Francisco de Sales Gaudêncio é Doutor em História pela Universidade de São Paulo (USP) e advogado. 

Hernani Maia Costa é Pesquisador e Doutor em História pela Universidade de São Paulo (USP). Professor 
aposentado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

ISBN 978-85-9300-101-7 • 2017 • Capa-dura: 16x23 cm • 1314 g • 444 páginas

Francisco de Sales Gaudêncio e Hernani Maia Costa

R$ 180,00PIS-Cofins: Não Cumulatividade e Regimes de Incidência

A obra discorre sobre o regime de incidência da COFINS e do PIS/Pasep, abrangendo a não cumulatividade 
e as regras-matrizes nos regimes cumulativo, não cumulativo, de alíquotas concentradas, na importação, sobre 
a folha de salários e sobre receitas e transferências de pessoas jurídicas de direito público interno.

Solon Sehn é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP. Professor Conferencista do IBET.

ISBN 978-85-8310-122-2 • 2019 • Capa dura: 16x23 cm • 804 g • 428 páginas

Solon Sehn
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R$ 94,00Planejamento Tributário

Trata-se de exame aprofundado do planejamento tributário (elisão fiscal) no ordenamento jurídico brasileiro.

Paulo Ayres Barreto é Livre-Docente em Direito Tributário pela USP. Doutor em Direito Tributário pela 
PUC-SP. Advogado.

ISBN 978-85-8310-077-5 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 446 g • 288 páginas

Paulo Ayres Barreto

R$ 64,00A Pragmática das Nulidades e a Teoria do Ato Jurídico Inexistente

A nulidade e a inexistência do ato jurídico são tratadas desde a dogmática privatista românica até a filosofia 
do direito. A abordagem proposta não é, porém, a tradicional, pois enfrenta os problemas da relação entre 
lógica e direito. Retoma a teoria do fato jurídico a partir de uma formalização da matéria em termos de 
cálculo proposicional. 

Torquato Castro Jr. é Doutor em Filosofia do Direito e do Estado pela PUC-SP.

ISBN 978-85-99349-26-7 • 2009 • Capa dura: 16x23 cm • 523 g • 276 páginas

Torquato Castro Junior

R$ 155,00Praticidade Fiscal nas Presunções Tributárias

Descreve as presunções como instrumentos implementadores da praticidade fiscal, para tornar a execução das 
normas tributárias mais simples, de modo a atender a um número maior de pessoas e situações, facilitando a 
administração, a fiscalização e a arrecadação tributária.

Thiago Maia Nobre Rocha é Mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Especia-
lista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. Professor Titular 
de Direito Tributário do CESMAC-AL. Advogado.

ISBN 978-65-89888-13-0 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 342 g • 156 páginas

Thiago Maia Nobre Rocha

R$ 138,00Planejamento Sucessório

O Planejamento Sucessório é um dos alicerces para a governança, o desenvolvimento e a continuidade 
sadia das empresas familiares. Por isso, esmiúça, de forma prática, objetiva e direta, os aspectos familiares, 
societários e tributários que envolvem a temática.

Luiz Kignel, Márcia Setti Phebo e José Henrique Longo são advogados, que começaram a desenvolver 
juntos as áreas de Planejamento Sucessório e Organização de Patrimônio há mais de 15 anos, de forma 
inovadora.

ISBN 978-85-8310-023-2 • 3ª Edição • 2014 • Capa dura: 16x23 cm • 611 g • 294 páginas

Luiz Kignel, Márcia Setti Phebo e José Henrique Longo
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R$ 200,00O preâmbulo da Constituição Federal

O 9º livro da UJUCASP, na linha dos livros que o antecederam, objetiva realçar os valores fundamentais 
da civilização ocidental, inspirados no cristianismo. Nesta obra, o preambulo da Constituição Federal é 
analisado por juristas e religiosos, eis que nele consta “promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”

Os Coordenadores são membros da UJUCASP - União dos Juristas Católicos de São Paulo, cujo ob-
jetivo é contribuir para o debate das questões do mundo contemporâneo, sob a ótica dos princípios da 
ética católica.

ISBN 978-65-89888-22-2 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 742 g • 560 páginas

Ives Gandra da Silva Martins, Paulo de Barros Carvalho e Luiz Gonzaga Bertelli (Coord.)

R$ 190,00O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Norma Jurídica 
Tributária

A Autora analisa o sistema tributário nacional, sob o prisma da estrutura principiológica adotada pela Consti-
tuição de 1988, atinente aos direitos fundamentais, notadamente o da dignidade da pessoa humana, ocupante 
de espaço relevante no cenário jurídico brasileiro como valor fundamental, aliado à segurança jurídica.

Anna Lúcia Malerbi de Castro é Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP. Diretora de Divisão de 
Recursos Extraordinários, de Pedido de Uniformização e da Turma Regional de Uniformização - TRF 
3ª Região.

ISBN 978-85-8310-129-1 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 424 g • 272 páginas

Anna Lúcia Malerbi de Castro

R$ 101,00Preço de Transferência Como Norma de Ajuste do Imposto Sobre a Renda

Aborda a estrutura da norma jurídica de preço de transferência, os princípios aplicáveis, os métodos para 
determinação no Brasil (métodos de importação e de exportação), no modelo OCDE e o preço de trans-
ferência como ficção jurídica.

Vivian de Freitas e Rodrigues de Oliveira é Doutora e Mestra em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-038-6 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 543 g • 366 páginas

Vivian de Freitas e Rodrigues de Oliveira

R$ 175,00Precedentes Judiciais em Matéria Tributária no STF

A obra discorre sobre o sistema de precedentes judiciais no Brasil e suas consequências na aplicação em 
matéria tributária, notadamente após a vigência do Novo Código de Processo Civil.

José Renato Camilotti é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP. Professor conferencista do 
IBET. Juiz do Tribunal do Impostos e Taxas de São Paulo (TIT-SP), biênio 2014/2015. Julgador da Junta 
de Recursos Tributários de Caminas-SP (JRT-Campinas). Advogado.

ISBN 978-85-8310-094-2 • 2018 • Capa dura: 16x23 cm • 992 g • 610 páginas

José Renato Camilotti
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R$ 84,00Processo Tributário Analítico - Vol I

Coletânea de artigos que estuda o Direito Processual Tributário a partir da abordagem inédita do fenôme-
no processual, construída à luz do modelo teórico difundido na obra de Paulo de Barros Carvalho, o hoje 
nacional e internacionalmente conhecido “constructivismo lógico-semântico”.

Paulo Cesar Conrado é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-037-9 • 3ª Edição • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 380 g • 252 páginas

Paulo Cesar Conrado (Coord.)

R$ 110,00Processo Tributário Analítico - Vol II

O livro traz a público os debates realizados no Grupo de Estudos de Processo Tributário do IBET, do qual 
os autores são integrantes. Este grupo foi organizado para reflexão sobre a aplicação inédita do modelo 
teórico do constructivismo lógico-semântico na seara do Direito Processual Tributário. Atualizado com o 
CPC/2015.

Paulo Cesar Conrado é Juiz Federal em São Paulo, Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-074-4 • 2ª Edição • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 680 g • 432 páginas

Paulo Cesar Conrado (Coord.)

R$ 65,00Procedimento de Consulta Fiscal

Trata dos pressupostos e requisitos para a formulação da Consulta Fiscal e os efeitos resultantes, discorre sobre 
o ato administrativo de resposta à Consulta Fiscal, expondo competência, conteúdo, prazo e publicidade. E 
quanto aos meios de alteração do ato de resposta à Consulta Fiscal, analisa a recorribilidade, revogabilidade, 
invalidação e o cabimento de Mandado de Segurança.

Kelly Magalhães Faleiro é Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-99349-15-1 • 2005 • Capa dura: 16x23 cm • 436 g • 186 páginas

Kelly Magalhães Faleiro

R$ 212,00Princípios Constitucionais e Regras-Matrizes de Incidência do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados - IPI

Discorre sobre os princípios constitucionais aplicáveis ao IPI, analisa a estrutura constitucional e infracons-
titucional desse imposto e constrói as regras-matrizes de incidência tributária do IPI, destrinchando todos 
os seus critérios.

Maurício Dalri Timm do Valle é Mestre e Doutor em Direito pela UFPR. Professor de Direito Tributário 
da UNICURITIBA.

ISBN 978-85-8310-065-2 • 2016 • Capa dura: 16x23 cm • 1.344 g • 800 páginas

Maurício Dalri Timm do Valle
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R$ 109,00Processo Tributário Analítico - Vol III

É a continuação do trabalho que se iniciou com a publicação de “Processo Tributário Analítico”, Volumes I e 
II pela Noeses. Do Volume III, constam novos artigos e novos autores. Atualizado com o CPC/2015.

Paulo Cesar Conrado é Juiz Federal em São Paulo, Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP. 

ISBN 978-85-8310-075-1 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 598 g • 336 páginas

Paulo Cesar Conrado (Coord.)

R$ 142,00O Que define um Julgamento e Quais São os Limites do Juiz?

O autor destaca os limites do juiz no processo valorativo de construção da decisão judicial.

Bianor Arruda Bezerra Neto é Doutor em Direito pela PUC-SP. Mestre em Ciências Jurídicas pela UFPB. 
Coordenador do IBET João Pessoa-PB. Professor conferencista do IBET. Juiz Federal da 5ª Região.

ISBN 978-85-8310-096-6 • 2018 • Brochura: 16x23 cm • 625 g • 400 páginas

Bianor Arruda

R$ 125,00A Prova no Direito Tributário

Trata-se de estudo hermenêutico-analítico das provas no direito tributário e, em especial, no processo 
administrativo tributário. Esta 4ª edição foi revista e ampliada, bem como está de acordo com o Código 
de Processo Civil de 2015.

Fabiana Del Padre Tomé é Doutora e Mestra em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-076-8 • 4ª Edição • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 785 g • 480 páginas

Fabiana Del Padre Tomé

R$ 118,00Processo Tributário Analítico - Vol IV

A série “Processo Tributário Analítico”, volumes I a IV, é resultado dos debates realizados no Grupo de 
Estudos de Processo Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários - IBET, do qual os autores são 
integrantes. Este quarto volume volta-se a temática da “coisa julgada”.

Paulo Cesar Conrado é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

Juliana Furtado Costa Araujo é Doutora em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-118-5 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 397 g • 256 páginas

Paulo Cesar Conrado e Juliana Furtado Costa Araujo (Coord.)
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R$ 110,00Regime Especial de Controle e Fiscalização de Tributos e a Livre-Concorrência

A obra discorre sobre as medidas restritivas de direitos aplicadas pelo Estado, com caráter sancionatório, no 
exercício da atividade de arrecadação e fiscalização de tributos (regimes especiais de controle e fiscalização 
de tributos), os quais, supostamente, seriam legitimados para defesa da livre-concorrência.

Daniel Moreti é professor da Escola Paulista de Direito e do IBET - Instituto Brasileiro de Estudos Tribu-
tários, dentre outras prestigiosas instituições de ensino superior. Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do 
Estado de São Paulo (TIT/SP). Advogado.

ISBN 978-85-8310-090-4 • 2017 • Brochura: 16x23 cm • 385 g • 248 páginas

Daniel Moreti

R$ 164,00Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT): 
Aspectos práticos

Especialistas tratam de vários aspectos práticos do RERCT, tais como: ativos passíveis de regularização; 
efeitos da exclusão e não adesão; ADI 5.496/DF; ônus da prova; sigilo e transparência; “offshore”; aspectos 
penais e processuais penais, etc.

A coordenação é de Aldo de Paula Junior (Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP), Eduardo Perez 
Salusse (Professor no MBA da FGV/SP) e Heloisa Estellita (Doutora em Direito Penal pela USP).

ISBN 978-85-8310-062-1 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 893 g • 592 páginas

Aldo de Paula Junior, Eduardo Perez Salusse e Heloisa Estellita (Coord.)

R$ 260,00Regra-Matriz de Incidência Tributária: Da Teoria à Prática

Trata-se de obra coletiva que expõe a importância metodológica da teoria da regra-matriz de incidência 
tributária, que é internacionalmente difundida e aplicada, como instrumento para o estudo e aplicação 
do direito tributário.
São 23 artigos ordenados para cobrir a extensão da estrutura hipotética-condicional da regra-matriz de 
incidência, percorrendo os critérios - material, temporal, espacial, subjetivo e quantitativo - e exibindo 
sua operatividade.

Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC-SP e da USP.

ISBN 978-65-89888-27-7 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 0 g • 642 páginas

Paulo de Barros Carvalho (Coord.)

R$ 119,00Reflexões Sobre a Obrigação Tributária

Analisa aspectos da obrigação tributária, nomeadamente seu nascimento, formalização e extinção. Levanta 
os pontos essenciais, para que se tenha uma imagem o mais possível exata da dinâmica da tributação em 
nosso País.

Roque Antonio Carrazza é Livre-docente em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-99349-41-0 • 2010 • Capa dura: 16x23 cm • 710 g • 416 páginas

Roque Antonio Carrazza
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R$ 99,00As Regras do Direito e as Regras dos Jogos - Ensaio sobre a teoria 
analítica do direito

Ensaio sobre Teoria Analítica do Direito, que compara as regras do Direito e as regras dos jogos, ressaltando o 
parecido dos diferentes tipos de regras e de seus caracteres estruturais. Traz uma reflexão em torno dos distin-
tos tipos de regras que aparecem no ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, trata-se de dar uma resposta 
sobre o modo pelo qual essas regras se relacionam entre si. Obra de Teoria Comunicacional do Direito, que 
entende o direito como um fenômeno de comunicação, ou seja, o direito como texto.

Gregorio Robles é Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de las Islas Baleares y Profesor 
de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia de Salamanca.

ISBN 978-85-99349-55-7 • 2011 • Brochura: 16x23 cm • 483 g • 310 páginas

Gregorio Robles

R$ 173,00Responsabilidade Tributária do Sócio e do Administrador: Normas Jurídi-
cas, Fatos Jurídicos e Prova

Descreve a fenomenologia da incidência das normas que dispõem sobre a responsabilidade tributária dos só-
cios e administradores. Então, delimita os requisitos para a constituição dos fatos jurídicos da responsabilidade 
tributária dos sócios, nos termos prescritos pelo ordenamento jurídico brasileiro.

José Eduardo Silvério Ramos é Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-65-99287-90-9 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 405 g • 262 páginas

José Eduardo Silvério Ramos

R$ 121,00Responsabilidade Tributária

 Sistematiza as normas jurídicas veiculadoras da responsabilidade tributária, com foco na sucessão de socieda-
des em virtude da fusão, incorporação, cisão e aquisição de estabelecimentos; responsabilidade pessoal dos ad-
ministradores; grupos econômicos e a Lei da Liberdade Econômica (Lei n° 13.874/2019) e, as normas intro-
duzidas pelo Código Civil de 2002, que tratam da responsabilidade dos sócios, acionistas e administradores.

Maria Rita Ferragut é Livre-docente em Direito Tributário pela USP.

ISBN 978-85-8310-141-3 • 2020 • 4ª Edição • Brochura: 16x23 cm • 529 g • 336 páginas

Maria Rita Ferragut

R$ 115,00Relação Jurídica Tributária

 A relação jurídica tributária é uma relação em que o objeto consiste numa prestação em dinheiro. Trata-se, 
pois de obrigação de dar (dinheiro ou algo que nele se possa exprimir), com estrutura jurídica de vínculo 
entre sujeitos equivalente às relações jurídicas de direito privado. Então, esta obra cuida de interpretar e 
aferir as circunstâncias possíveis ao Direito na atribuição de relações jurídicas em ordem à tributação.

Daniela de Andrade Braghetta é Doutora e Mestre pela PUC/SP. Professora do IBET, PUC-SP/COGE-
AE, FAAP e EPD. Autora do livro: “Tributação no comércio eletrônico à luz da Teoria Comunicacional 
do Direito” e coautora de diversos livros e artigos em revistas especializadas. Advogada

ISBN 978-85-8310-140-6 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 365 g • 224 páginas

Daniela de Andrade Braghetta
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R$ 109,00Restituição de Tributo Inconstitucional

Analisa a relação jurídica na qual a Fazenda Pública deve restituir valores indevidamente pagos pelo contri-
buinte a título de tributo recolhido com base em lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. 

Thais De Laurentiis é Mestra em Direito Tributário pela USP.

ISBN 978-85-8310-043-0 • 2015 • Brochura: 16x23 cm •0 g • 360 páginas

Thais De Laurentiis

R$ 135,00Restituição do Indébito Tributário: Legitimidade ativa nas incidências 
indiretas

Analisa o artigo 166 do CTN, identificando o fundamento de validade do direito à restituição do indébito 
tributário.

André M. Darzé é Doutora e Mestra em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-050-8 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 466 páginas

Andréa Medrado Darzé Minatel

R$ 88,00Revogação em Matéria Tributária

Estudo aprofundado do instituto da “revogação”, que aborda temas como: relação entre revogação, validade, 
vigência e aplicação; revogação e conflito entre normas; revogação expressa e revogação tácita; revogação, 
anulação e possibilidade de anulação de norma revogada e, costume e revogação. 

Tárek Moysés Moussalem é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-85-99349-01-4 • 2ª Edição • 2011 • Brochura: 16x23 cm • 490 g • 330 páginas

Tárek Moysés Moussallem

R$ 97,00Responsabilidade Tributária Solidariedade e Subsidiariedade

Examina a temática da Responsabilidade Tributária sob duas perspectivas: estática e dinâmica. Tudo dando 
especial enfoque aos casos de solidariedade e subsidiariedade, servindo como roteiro para enfrentamento 
das muitas dissensões doutrinárias e jurisprudenciais sobre a sujeição passiva nos tributos.

André M. Darzé é Doutora e Mestra em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-99349-36-6 • 2010 • Brochura: 16x23 cm • 718 g • 466 páginas

Andréa Medrado Darzé Minatel
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R$ 113,00As Sanções no Direito Tributário

Traça as regras-matrizes sancionatórias, examinando os critérios material (o ilícito tributário), espacial (deter-
minação geográfica de ocorrência do ilícito) e temporal (notas que indicam circunstância de tempo de sua 
ocorrência), bem como os critérios do consequente, o quantitativo (com a determinação da base de cálculo 
e alíquota que mensurem o débito tributário sancionatório) e o pessoal (delimitando as pessoas envolvidas 
na relação sancionatória)

Maria Ângela Lopes Paulino Padilha é Mestre e Doutora em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-039-3 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 554 g • 416 páginas

Maria Ângela Lopes Paulino Padilha

R$ 100,00Substituição Tributária no ICMS

Discorre sobre a substituição tributária, sua constitucionalidade, seus fundamentos e limites à luz do Cons-
tructivismo Lógico-Semântico, a partir de três aspectos: o sintático, o semântico e o pragmático. Parte dos 
dispositivos constitucionais, da Lei Complementar 87/96 e dos convênios e protocolos em matéria de ICMS 
para a construção da regra-matriz de incidência do ICMS devido por substituição tributária (ICMS-ST).

Jacqueline Mayer Da Costa Ude Braz é Doutora e Mestre na área de concentração Direito Econômico, Fi-
nanceiro e Tributário na Universidade de São Paulo (USP), Pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto 
Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Professora do IBET. Advogada.

ISBN 978-85-8310-138-3 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 525 g • 352 páginas

Jacqueline Mayer Da Costa Ude Braz

R$ 299,00Suanê: Artebiografia

Trata-se da biografia e catalogação da produção artística de Lúcia Suanê Carvalho Nóbrega. Uma Arte-
biografia como gênero literário e fonte de história e cultura, retratando a sua arte em constante mutação 
ao longo das sete décadas de atividade da artista. 

Francisco de Sales Gaudêncio é Doutor em História pela USP e advogado.

Hernani Maia Costa é Pesquisador e Doutor em História pela USP.

ISBN 978-85-8310-120-8 • 2019 • Capa dura: 16x23 cm • 2200 g • 328 páginas

Hernani Maia Costa e Francisco de Sales Gaudêncio

R$ 109,00Stock Options: Os planos de opções de ações e sua tributação

Demarca a natureza jurídica dos Stock Options Plans e analisa as peculiaridades do fenômeno da incidência 
fiscal e previdenciária e, particularmente quanto a esta última, das intensas conexões da matéria tributária 
com o tema e o problema da remuneração.

Thiago Taborda Simões é Mestre e Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-067-6 • 2016 • Capa dura: 16x23 cm • 480 g • 192 páginas

Thiago Taborda Simões



C at á l o g o  N o e s e s

Editora Noeses40

R$ 121,00O Tempo e o Tributo

A obra discorre sobre a relação entre o tempo e o Direito, utilizando-se do referencial metodológico do cons-
tructivismo lógico-semântico. Em seguida, faz estudo semiótico do critério temporal da regra-matriz de incidên-
cia tributária, apontado seus aspectos teóricos e práticos. Ao final, dedica especial atenção aos aspectos polêmicos 
que envolvem casos concretos: a determinação do critério temporal do ISS e do ITBI; a substituição “para frente” 
no ICMS e a tributação pelo imposto sobre a renda dos lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior.

Cristiane Pires é Mestre em Direito Tributário, Financeiro e Econômico pela Faculdade de Direito da USP.

ISBN 978-85-8310-110-9 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 481 g • 310 páginas

Cristiane Pires

R$ 243,00Tecnologia, Direito e Tributação : A Tributação de Aplicações na Inter-
net por Impostos Sobre o Consumo no Brasil

O Autor descreve as Aplicações Over-the-Top, o histórico no Brasil e no mundo, o desenvolvimento técnico e 
tecnológico que permitiu seu surgimento, sua importância social e econômica, sua natureza jurídica, sua classifi-
cação em diversas espécies e, por fim, se podem ser alcançadas pela tributação no Brasil, pelo ICMS e ISS.

José Eduardo de Paula Saran é Doutorando em Direito Financeiro pela USP. Mestre em Direito Tributário 
pela PUC/SP. Master em Administração Tributária e Fazenda Pública pelo Instituto de Estudíos Fiscales e 
Universidad Nacional de Educación a Distancia da Espanha. Especialista em Direito Tributário pelo IBET.

ISBN 978-65-89888-31-4 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 600 g • 388 páginas

José Eduardo de Paula Saran

R$ 107,00O Tempo Jurídico e a Homologação Tácita

A obra trata das relações entre Direito e tempo, contextualizando o tema histórica e juridicamente, com vistas 
a definir e classificar o “tempo jurídico”. Discorre sobre a “homologação” a partir da definição do conceito 
(semanticamente), seguida da análise estrutural das normas jurídicas onde se alojam a “homologação expres-
sa” e a suposta “homologação tácita” (sintaticamente) e, por último, como são empregadas pela doutrina e 
pela jurisprudência (pragmaticamente). Ao final, sustenta que a homologação tácita é fato jurídico (antece-
dente) de uma das normas de decadência, conforme o art. 150, § 4º, CTN.
Sílvia Regina Zomer é Mestre e Doutora em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-117-8 • 2019 • Brochura: 16x23 cm • 338 g • 204 páginas

Sílvia Regina Zomer

R$ 127,00A Superposição de Discursos Vencedores

Volta-se à tese de que a jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, em matéria tributária, tem 
natureza retórica e como tal se configura como um discurso vencedor, que, por sua própria essência, é inter-
cambiável ao longo do tempo, sem que isso revele qualquer lesão ao princípio da segurança jurídica.

Tatiana Aguiar é Doutora e Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.

ISBN 978-85-8310-072-0 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 410 g • 224 páginas

Tatiana Aguiar
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R$ 196,00Teoria Comunicacional do Direito – Diálogo entre Brasil e Espanha – Vol I

Trata-se de coletânea de artigos de autores brasileiros e espanhóis, que se utilizam da Teoria Comunicacional 
para explicar o fenômeno jurídico.
Gregorio Robles é Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de las Islas Baleares.
Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC/SP e da USP.

ISBN 978-85-99349-54-0 • 2011 • Capa dura: 16x23 cm • 2053 g • 626 páginas

Paulo de Barros Carvalho e Gregório Robles (Coord.)

R$ 183,00Teoria da Nulidade no Processo Penal

Constrói uma teoria geral da nulidade no processo penal, cujo propósito é reunir elementos comuns 
unificadores do procedimento de produção normativa de nulidade e de sua consequência jurídica, com 
vistas a possibilitar maior previsibilidade na atividade judicial de controle dos atos viciados no curso da 
persecução penal estatal. 
Rosmar Rodrigues Alencar é Doutor em Direito (PUC/SP), Professor Adjunto da UFAL.

ISBN 978-85-8310-064-5 • 2016 • Capa dura: 16x23 cm • 1185 g • 688 páginas

Rosmar Rodrigues Alencar

R$ 207,00Teoria Comunicacional do Direito – Diálogo entre Brasil e Espanha – Vol II

Trata-se do segundo volume da coletânea de artigos de autores brasileiros e espanhóis, que lado a lado dialogam, 
como se estivessem conversando mesmo, face a face, sobre a Teoria Comunicacional do Direito e sua relação 
com o Constructivismo Lógico-Semântico, tecendo as enormes afinidades que os aproximam em termos de 
fundamentos filosóficos e sob o ponto de vista metodológico. Os temas estudados envolvem os conceitos apli-
cáveis a todas as áreas do direito, tais como: ordenamento, norma jurídica, direitos, validade, prova, dentre outros.
Gregorio Robles é Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de las Islas Baleares.
Paulo de Barros Carvalho é Professor Emérito e Titular da PUC/SP e da USP.

ISBN 978-85-8310-081-2 • 2017 • Capa Dura: 16x23 cm • 2000 g • 626 páginas

Paulo de Barros Carvalho e Gregório Robles (Coord.)

R$ 202,00Teoria da Norma Jurídica: Interpretação Concretizadora e as Relações 
Tributárias

A obra volta-se à construção da norma jurídica tributária, apontando a necessidade de interpretação con-
cretizadora para implicação das relações tributárias e como as decisões judiciais interferem no processo de 
positivação do Direito Tributário.

Adriano Luiz Batista Messias é Doutorando e Mestre em Direito Tributário PUC/SP.

ISBN 978-65-99051-38-8 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 521 g • 348 páginas

Adriano Luiz Batista Messias
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R$ 117,00Teoria do Precedente Judicial: A Justificação e a aplicação de regras 
jurisprudenciais

O autor integra a teoria dos precedentes judiciais e as mais desenvolvidas teorias contemporâneas da argu-
mentação jurídica, com o fito de compreender o papel e a força do precedente judicial na argumentação 
jurídica.

Thomas da Rosa de Bustamante é Professor Adjunto da UFMG. Honorary Lecturer da Universidade de Aber-
deen (Reino Unido).

ISBN 978-85-99349-70-0 • 2012 • Brochura: 16x23 cm • 528 g • 610 páginas

Thomas da Rosa de Bustamante

R$ 155,00Teoria e Pratica das Presunções no Direito Tributário

Corresponde a um profundo trabalho de pesquisa e reflexão sobre o instituto das “Presunções”, revigoran-
do o tema segundo as contribuições da análise filosófica de teoria de linguagem, da semiótica e da teoria 
geral do direito, com o fim específico de fundamentar uma teoria da ciência positiva das presunções no 
direito tributário.

Florence Haret é Doutora em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo.

ISBN 978-85-99349-42-7 • 2010 • Brochura: 16x23 cm • 1361 g • 900 páginas

Florence Haret

R$ 257,00Teoria Geral do Direito Tributário

Doutrina clássica do Direito Tributário Brasileiro, que revolucionou as estruturas do raciocínio jurídico, pro-
moveu alteração profunda nos rumos da doutrina brasileira e, ensejou um regresso vigoroso à Teoria Geral e à 
Filosofia do Direito.

Alfredo Augusto Becker foi jurista e poeta.

ISBN 978-85-8310-100-0 • 2018 • 7ª Edição • Brochura: 16x23 cm • 1000 g • 762 páginas

Alfredo Augusto Becker

R$ 152,00Teoria da Proibição de BIS IN IDEM no Direito Tributário

Propõe a definição do conceito, da estrutura e do alcance do postulado ne bis in idem: a origem e a evo-
lução da proibição de bis in idem; o panorama geral do bis in idem na jurisprudência do STF e as funções 
da proibição do bis in idem, separando-as em campos de aplicação: material (direito material tributário), 
sancionatória (direito sancionador tributário) e processual (direito processual).
Fabio Brun Goldschmidt é Doutor em Derechos y Garantías del Contribuyente pela Universidade de 
Salamanca.

ISBN 978-85-9310-024-9 • 2014 • Brochura: 16x23 cm • 828 g • 536 páginas

Fabio Brun Goldschimidt



C at á l o g o  N o e s e s

43Editora Noeses

R$ 148,00Teoria Institucional da Praticabilidade Tributária

Trata a praticabilidade tributária como uma instituição instrumental que integra o sistema jurídico com o 
fim de, racionalmente, por razões de eficiência ou de economicidade, tornar coerente a execução das regras-
-matrizes de incidência em geral, sem tolher a dignidade da pessoa humana.

Eduardo Morais da Rocha é Pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa.

ISBN 978-85-8310-061-4 • 2016 • Capa dura: 16x23 cm • 855 g • 480 páginas

Eduardo Morais da Rocha

R$ 317,00Tributação: Democracia e Liberdade – Homenagem à ministra Denise 
Arruda Martins

Há íntima relação entre tributação, democracia e liberdade. O estudo do vínculo existente entre os institutos 
em questão é objeto das reflexões dos autores, os quais buscaram à luz do sistema constitucional brasileiro, em 
sua acepção mais abrangente - tanto no que concerne aos princípios e regras constitucionais, como no concer-
nente aos tributos in specie -, apresentar suas construções e conclusões a propósito do tema, em contribuição à 
evolução de ideias relativas à justiça fiscal e à justiça social a partir da tributação.

Betina Treiger Grupenmacher é Pós-doutora pela Universidade de Lisboa.

ISBN 978-85-8310-017-1 • 2014 • Capa dura: 16x23 cm • 1941 g • 1490 páginas

Betina Treiger Grupenmacher (Coord.)

R$ 202,00Os Terceiros na Sujeição Passiva Tributária e o Alterlançamento

O Autor constrói o sentido do “alterlançamento”, como outra espécie do gênero “sujeição passiva tributá-
ria”, na qual os terceiros colaboram com a administração tributária para constituir créditos tributários alheios.

Henrique Mello é Doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP – Largo São Francisco); Master di secondo livello em Direito pela Uni-
versità degli Studi di Genova; Professor de Direito Tributário no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários 
(IBET); Coordenador do IBET em São José do Rio Preto; Advogado Tributarista.

ISBN 978-65-990513-9-5 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 585 g • 386 páginas

Henrique Mello

R$ 138,00Tratado Brasil-Santa Sé

O 6º livro da UJUCASP cuida do Acordo entre Brasil e Santa Sé, firmado após longo exame pelas suas 
Chancelarias, com abordagem de seus aspectos jurídicos por consagrados doutrinadores de Direito e Te-
ologia. O Acordo Brasil-Santa Sé ainda não foi inteiramente compreendido, principalmente por algumas 
autoridades do Ministério Público e do Judiciário, que desconhecem sua extensão, sua razão de ser e a 
distinção entre o direito nacional e o direito canônico.

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho são, respectivamente, Presidente da UJUCASP e 
Vice-Presidente da UJUCASP.

ISBN 978-85-8310-105-5 • 2018 • Brochura: 16x23 cm • 480 g • 320 páginas

Ives Gandra da Silva Martins e Paulo de Barros Carvalho



C at á l o g o  N o e s e s

Editora Noeses44

R$ 138,00Tributação das Securitizadoras de Títulos e Valores Mobiliários

A obra investiga os regimes tributários de apuração pelo lucro real e lucro presumido, que compõem a base 
de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, in-
terferindo também na sistemática de recolhimento das Contribuições ao PIS e à Cofins (regime cumulativo 
e regime não cumulativo), de forma a sustentar a faculdade das securitizadoras de títulos e valores mobiliários 
a se submeterem, desde que atendidas as regras de exceção dispostas no art. 14 da Lei 9.718/98, a ambos os 
regimes, não estando obrigada ao regime de apuração e recolhimento de tributos pelo lucro real.
Rafael Correa Fuso é Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP. Doutor em Direito Tributário pela 
PUC-SP. Advogado.

ISBN 978-85-8310-088-1 • 2017 • Brochura: 16x23 cm • 566 g • 368 páginas

Rafael Correia Fuso

R$ 113,00Tributação das Sociedades Cooperativas

A obra debate a tributação do cooperativismo no Brasil, partindo da análise dos princípios constitucionais, 
para em seguida analisar as prescrições da Lei nº 5.764/71.

Guilherme Frederico de Figueiredo Castro é Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP. Pós-graduado em 
Direito Tributário pelo IBET. Pós-graduado em Direito Constitucional pela PUC-SP. Graduado em Direito 
pela UNIDERP. Professor da UCDB. Atualmente é sócio-proprietário do escritório Assis, Castro, Vigo e Stuart 
Advogados S/S.

ISBN 978-85-8310-086-7 • 2017 • Brochura: 16x23 cm • 432 g • 272 páginas

Guilherme Frederico de Figueiredo Castro

R$ 145,00Tributação de Lucros no Exterior

Trata da tributação de lucros no exterior, em especial, da incidência de IRPJ no reflexo positivo no patrimô-
nio da controladora brasileira derivado dos lucros auferidos por sua controlada sediada em país com o qual 
o Brasil possui acordo de bitributação.

Bruce Bastos Martins é Doutorando e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP. Professor do IBET. 
Advogado.

ISBN 978-65-990513-7-1 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 415 g • 224 páginas

Bruce Bastos Martins

R$ 127,00Tributação Atual da Renda

Obra coletiva cujos estudos voltam-se à análise dos reflexos da Lei 12.973/2014 sobre a tributação da renda.

Daniele Souto Rodrigues é Doutora em Direito Tributário pela USP. 

Natanael Martins é Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-040-9 • 2015 • Brochura: 16x23 cm • 447 g • 358 páginas

Daniele Souto Rodrigues e Natanael Martins (Coord.)
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R$ 133,00Tributação de Software

Tem por objeto primordial abordar a incidência do ICMS-Mercadoria e do ISS sobre um conjunto específico 
de negócios jurídicos com programas de computador, mormente as licenças de uso concedidas no âmbito do 
comércio eletrônico direto, mediante a transmissão de dados pela Internet, definindo, assim, se tais transações 
consubstanciam materialidades destes impostos estadual e municipal.

Maria Ângela Lopes Paulino Padilha é Doutora e Mestre pela PUC/SP. Especialista em Direito Tributário 
pelo IBET/SP. Professora dos Cursos de Direito Tributário do IBET e da COGEAE-PUC/SP. Autora do 
livro “Sanções no Direito Tributário”, publicado pela Editora Noeses. Advogada.

ISBN 978-85-8310-134-5 • 2020 • Brochura: 16x23 cm • 706 g • 462 páginas

Maria Ângela Lopes Paulino Padilha

R$ 68,00Tributação dos Serviços de Comunicação

Trata-se de obra coletiva, voltada à discussão de temas fundamentais para a delimitação do conceito 
constitucional de “prestação de serviços de comunicação”, para fins de tributação. Assim, são abordados: 
CONDECINE, substituição tributária em celulares, incidência de PIS e COFINS em roaming, tributação 
dos softwares dos smartphones, incidência de ICMS, dentre outros.

Antônio Reinaldo Rabelo Filho é Mestre em Direito Tributário PUC-SP.

ISBN 978-85-99349-28-1 • 2009 • Capa dura: 16x23 cm • 857 g • 486 páginas

Antonio Reinaldo Rabelo Filho (Coord.)

R$ 138,00Tributação do Mercado de Seguros, Resseguros e Previdência  
Complementar

Analisa, sob a perspectiva do Constructivismo Lógico-Semântico, as normas tributárias incidentes sobre o 
seguro, o resseguro e os planos de previdência privada, preocupando-se com a tributação incidente sobre as 
receitas e lucros (ou superávit) das entidades que são partes necessárias nesses contratos: seguradoras, ressegu-
radoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar.

Julia de Menezes Nogueira é Mestre e Doutora em Direito Tributário pela PUC-SP.

ISBN 978-85-8310-079-9 • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 688 g • 400 páginas

Julia Nogueira

R$ 115,00A Tributação dos Serviços de Comunicação

A obra delineia os contornos da incidência do ICMS-Comunicação, bem como discorre sobre os conflitos 
de competência entre Estados e Municípios na tributação dos serviços de comunicação (ICMSxISSQN).

André Mendes Moreira é Professor Adjunto de Direito Tributário dos cursos de graduação, mestrado e 
doutorado da Faculdade de Direito da UFMG; Doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP; 
Mestre em Direito Tributário pela UFMG; Diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário e Ad-
vogado.

ISBN 978-85-8310-058-4 • 2ª Edição • 2016 • Brochura: 16x23 cm • 633 g • 416 páginas

André Mendes Moreira
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R$ 112,00Tributar na Era da Técnica

A obra discorre sobre fundamentos aptos a autorizar o uso de definições de agências reguladoras na inter-
pretação das normas jurídicas tributárias.

Lucas Galvão de Britto é Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP. Professor nos cursos de 
Especialização em Direito Tributário da PUC-SP e do IBET.

ISBN 978-85-8310-095-9 • 2018 • Brochura: 16x23 cm • 365 g • 224 páginas

Lucas Galvão de Britto

R$ 190,00Um Novo IVA? : Os Tributos Sobre o Consumo e a Economia Digital

A Autora discorre sobre os desafios atuais e futuros do IVA - Imposto sobre Valor Agregado na nova econo-
mia digital. Aponta a necessidade de modificação da estrutura do IVA, como imposto sobre consumo, para 
que esse tributo esteja apto a incidir sobre o consumo do Século XXI, com observância aos princípios da 
neutralidade e da eficiência.

Melissa Guimarães Castello é Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Doutora em Direito pela 
PUC-RS. Mestre em Direito pela Universidade de Oxford (título revalidado pela UFRGS).

ISBN 978-65-89888-14-7 • 2021 • Brochura: 16x23 cm • 524 g • 348 páginas

Melissa Guimarães Castello

R$ 170,00Uma Teoria Retórica da Norma Jurídica e do Direito Subjetivo

Trata-se da construção de uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. A obra destina-se a to-
dos os interessada em filosofia e filosofia do direito, com ênfase em hermenêutica e teoria da linguagem jurí-
dica em geral. Os estudiosos da dogmática também acharão novos subsídios para pensar soluções de conflitos.

João Maurício Adeodato é Livre-docente pela Faculdade de Direito da USP.

ISBN 978-85-8310-031-7 • 2ª Edição • 2014 • Capa dura: 16x23 cm • 780 g • 454 páginas

João Maurício Adeodato

R$ 175,00Tributação Federal no Agronegócio

O objetivo desta obra inédita é analisar a incidência da tributação federal sobre a atividade do agronegócio, que 
ocupa posição importante no cenário econômico nacional, fazendo um enlace constante com os problemas 
cotidianos que essa temática provoca.

Leonardo Furtado Loubet é Mestre e Especialista em Direito Tributário pela PUC-SP. Professor do IBET. 
Professor de Direito Tributário da Graduação e da Pós-Graduação da Universidade Católica Dom Bosco 
(Campo Grande). Professor de Direito Tributário da ATAME – Cursos de Pós-Graduação (Goiânia e 
Cuiabá). Membro do Comitê Jurídico da Sociedade Rural Brasileira. Advogado.

ISBN 978-85-8310-083-6 • 2017 • Brochura: 16x23 cm • 1000 g • 736 páginas

Leonardo Furtado Loubet
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R$ 79,00A Validade Juridica - Pré e Pós Giro Linguístico

Examina a validade da norma jurídica por meio de uma relação com a filosofia da linguagem. Discorre 
sobre como os conceitos trabalhados por Ludwig Wittgenstein ajudam a entender as perspectivas da teo-
ria da validade em Hans Kelsen e Herbert L. A. Hart, que são representativas da validade entre os juristas 
atuais.

Sônia Maria Broglia é Mestra em Filosofia do Direito e do Estado pela PUC/SP.

ISBN 978-85-99349-05-2 • 2007 • Capa dura: 16x23 cm • 538 g • 246 páginas

Sônia Maria Broglia Mendes

R$ 125,00Vilém Flusser e Juristas - Comemoração dos 25 Anos do Grupo de 
Estudos de Paulo de Barros Carvalho

Obra coletiva editada em comemoração aos 25 anos do grupo de estudos de Paulo de Barros Carvalho. 
Composta por 30 artigos, divididos em 4 eixos temáticos: Língua é realidade; Língua cria realidade; Língua 
forma realidade e, Língua propaga realidade. 

Jerson Carneiro é Mestre em Direito Constitucional pela PUC-SP. 

Florence Haret é Doutora em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo.

ISBN 978-85-99349-31-1 • 2009 • Capa dura: 16x23 cm • 1049 g • 760 páginas

Florence Haret e Jerson Carneiro (Coord.)
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Congresso Nacional de Estudos Tributários

II Congresso - Segurança Jurídica na Tributação e Estado de Direito
2005 • ISBN 978-85-99349-16-8

III Congresso - Interpretação e Estado de Direito
2005 • ISBN 978-85-99349-09-0

 R$ 60,00

 R$ 92,00

VII Congresso - Direito Tributario e os Conceitos de Direito Privado
2010 • ISBN 978-85-99349-43-0

 R$ 138,00

XI Congresso - O Direito Entre a Forma e o Conteúdo
2014 • ISBN 978-85-8310-034-8

 R$ 150,00

IV Congresso - Tributação e Processo
2007 • ISBN 978-85-99349-10-6

 R$ 92,00

VIII Congresso - Derivaçao e Positivação no Direito Tributário
2011 • ISBN 978-85-99349-68-7

 R$ 150,00

XII Congresso - Direito Tributário e os Novos Horizontes do Processo
2015 • ISBN 978-85-8310-054-6

 R$ 161,00

XV Congresso - 30 Anos da Constituição Federal e o Sistema Tributário Brasileiro
2018 • ISBN 978-85-8310-115-4

 R$ 161,00

V Congresso - Direito Tributário Linguaguem e Metodo
2008 • ISBN 978-85-99349-24-3

 R$ 115,00

IX Congresso - Sistema Tributário Nacional e a Estabilidade da Federação Brasileira
2012 • ISBN 978-85-99349-93-9

 R$ 138,00

XIII Congresso - 50 Anos do Código Tributário Nacional
2016 • ISBN 978-85-8310-080-5

 R$ 184,00

XVI Congresso - Constructivismo Lógico-semântico e os Diálogos Entre Teoria e Prática
2019 • ISBN 978-85-8310-142-0

 R$ 184,00

VI Congresso - Sistema Tributário Brasilerio e a Crise Atual
2009 • ISBN 978-85-99349-32-8

 R$ 115,00

X Congresso - Sistema Tributário Brasileiro e as Relações Internacionais
2013 • ISBN 978-85-8310-009-6

 R$ 150,00

XIV Congresso - Racionalização do Sistema Tributário
2017 • ISBN 978-85-8310-092-8

 R$ 140,00

XVII Congresso - Texto e Contexto no Direito Tributário
2020 • ISBN 978-65-992879-3-0

XVIII Congresso - Meio Século de Tradição
2021 • ISBN 978-65-89888-29-1

 R$ 184,00

 R$ 200,00


