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8 	PROCESSO TRIBUTÁRIO 

3.5 Legalidade, 38 3.3 	t 

3.6 Razoabilidade, 39 3.4 	c 

3.7 Proporcionalidade, 40 
ii 

3.8 Publicidade, 42 4 	Process 
 

4 	Princípios vetores da condução de procedimentos administrativos, 43 4.1 

4.1 A peculiar classificação do "mero procedimento". Atividade 
4.2 

1 
administrativa típica, 43 

4.2 Oficialidade, 45 4.3 	1 

4.3 Inquisitoriedade, 46 4.4 	1 

4.4 Cientificação, 46 4.5 

4.5 Busca pela verdade real, 47 
4.6 Subordinação hierárquica, 49 4 	PROCESSO 

4.7 Dever de fundamentação, 50 
1 	Noçõe 

5 	Princípios do processo, 50 
1.1 

5.1 Princípios inerentes aos processos administrativo e judicial, 50 
1.2 

5.2 Princípios peculiares ao processo administrativo, 58 
1.3 

5.3 Princípios peculiares ao processo judicial, 62 1.4 
6 	Quadro esquemático, 66 

2 Ações 
3 	PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, 68 2.1 

Espécies e fundamentos, 68 2.2 
2 	Lançamento tributário, 69 3 	Ações 

2.1 	Noções iniciais, 69 3.1 
2.2 	As várias espécies de lançamento, 71 3.2 
2.3 	O procedimento preparatório do lançamento por declaração, 72 3.3 
2.4 	O procedimento preparatório do lançamento por 3.4 

homologação, 73 3.5 
2.5 	O procedimento nos casos de lançamento de ofício, 75 

36 
2.6 	O ato de lançamento. Natureza e requisitos, 89 

37 
2.7 	Apreensão de mercadorias e devido processo legal, 93 3.8 
2.8 	A decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o 3.9 lançamento, 95 

3 	Outras espécies de procedimentos, 111 
A çoe 

3.1 	Reconhecimento de isenções ou imunidades, 111 
3.2 	Homologação de compensações ou deferimento de 4. 2 

restituições, 116 
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10 	PROCESSO TRIBUTÁRIO 

4.3 Ação direta de inconstitucionalidade, 440 
4.4 Ação declaratória de constitucionalidade, 442 
4.5 Jura novit curia e as ações de controle concentrado de 

constitucionalidade, 443 
4.6 Participação de terceiros na ADI e na ADC, 444 
4.7 Controle concentrado de constitucionalidade e leis 

municipais, 445 
4.8 Medida cautelar nas ações de controle concentrado de 

constitucionalidade, 445 
4.9 Efeitos da decisão que declara, em tese, a inconstitucionalidade 

de ato normativo, 446 
5 	Ações da coletividade, 450 

5.1 Ação popular, 450 
5.2 Ação civil pública, 454 

Bibliografia, 457 

Índice remissivo, 471 A solicitac 
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deste Processo 
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me enche de oi 
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tários da Ord 


