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 Construída a partir da experiência acumulada em 
mais de duas décadas pela ABRADT — a qual tem sido 
um dos mais importantes fóruns de difusão e desen-
volvimento do pensamento cientí� co em matéria de 
Direito Tributário no Brasil —, a Revista ABRADT Fórum 
de Direito Tributário – RAFDT foi estruturada segundo os 
standards internacionais mais elevados de qualidade 
e responsabilidade no âmbito cientí� co. O sucesso da 
Revista mede-se por vários fatores: pelo seu Conselho 
Editorial, que congrega não apenas muitos dos mais 
importantes juristas nacionais na área, como também 
nomes de elevada inserção e reconhecimento interna-
cional; pelo excelente Corpo de Pareceristas, composto 
exclusivamente por Professores Doutores nas mais im-
portantes Universidades e Instituições de Ensino Supe-
rior do País; e, não menos importante, pelo volumoso 
número de submissões recebidas para publicação, as 
quais provêm dos diversos Estados da Federação e tam-
bém do estrangeiro. 
 A Revista ABRADT Fórum de Direito Tributário está 
aberta a artigos na área do Direito Tributário e a estudos 
interdisciplinares que discutam os problemas e princí-
pios da tributação no Brasil e no Mundo. Está aberta a 
receber não apenas artigos, mas também resenhas, e 
contribuirá também para divulgar os maiores avanços 
jurisprudenciais no seu âmbito de investigação. Com 
isso se espera criar um fórum privilegiado para pesquisa 
e inovação no âmbito do Direito Tributário.

E-mail para remessa de artigos e contribuições: 
revista@abradt.com.br
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