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APRESEN' 

A ideia da obra foi a de proceder a Ul1 

jurídico da imunidade e isenção tributárias 
tico a uma minuciosa análise do pensame 
nossos tribunais. 

Cuidou-se da conceituação específica ( 
entre estes e outros afins, além do enfrentaI 
citam dúvidas, como a problemática que er 
e aos serviços de transportes. 

A obra contou com a participação de jl 
tema, o que viabilizou uma análise polifad 
à imunidade e isenção tributárias. 

Forçoso o agradecimento, ademais, à g 
integrantes da Escola Superior da Procura~ 
que tornaram a obra mais completa. 

Impossível, ainda, não creditar a impor 
tes Fiscais de Rendas do Estado de São Pal 
puderam fornecer elementos da atividade pr, 

Finalmente, cumpre assinalar que o livr 
por integrantes da Procuradoria-Geral d( 
destaque a participação da Procuradora d~ 
Bruce, que tornou possível a concretização 

Revela-se ao público, assim, obra na ( 
com profundidade e percuciência, reveland( 
imunidade e isenção tributárias. 
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