
Editorial 

 

Caro Leitor,  

Após uma pausa de sete anos, a Fundação Escola Superior de Direito Tributário, 

comprometida com as finalidades propostas em seu Estatuto, retoma a edição de periódicos 

relacionados à área de tributação para apresentar o nono número de sua Direito Tributário em 

Questão – Revista da FESDT, agora em formato totalmente digital, com design atualizado e 

disponível online, de forma totalmente gratuita, adaptando-se ao conceito atual que nos 

permite acessar o conteúdo e desfrutar dos benefícios únicos do mundo conectado na internet, 

mantendo a qualidade conquistada desde o lançamento da primeira edição no ano de 2008.  

Fiel à linha mestra que pauta os objetivos da FESDT, os artigos selecionados expõem 

opiniões técnico-científicas que visam enriquecer o diálogo entre os operadores do Direito 

Tributário, contribuir para o desenvolvimento da ciência jurídica e para o aprimoramento das 

atividades profissionais desenvolvidas no âmbito da advocacia privada, da advocacia pública, 

das fazendas, do poder judiciário e dos cidadãos, enquanto contribuintes. Para tanto, contamos 

e somos gratos ao corpo de membros oriundos de todos os setores da sociedade supracitados 

que formam a FESDT e, voluntariamente, dedicam seu precioso tempo à tão nobre causa, sem 

os quais nada seria possível. 

Os artigos que ilustram esta edição, da lavra de renomados doutores com prestimosa 

vida acadêmica e carreiras que advêm da esfera pública e privada, desnudam temas de suma 

relevância e interesse social, fontes de reflexão e de lições oportuníssimas, tais como a 

necessária reforma tributária ora ensaiada no Congresso Nacional e de muito desejada pela 

sociedade, bem como toda sorte de desafios que devemos superar nesse novo mundo 

disruptivo, globalmente desigual e que anseia por soluções que nos permitam simplificar o 

sistema tributário, aumentar a eficiência do Estado, dar mais qualidade à arrecadação, ao 

orçamento e o gasto público e, principalmente, elevar a qualidade de vida de todos os 

cidadãos brasileiros. 

Boa leitura! 

 

Fábio Raimundi Rosane Danilevicz 

Presidente Coordenadora da Revista 

 

 

 

 


