
 
 

COMISSÃO DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

TRIÊNIO 2022/2024 

Revista de Direito Tributário OAB/CE 

                Edital nº. 02/2022 

 

 

 
Estimados leitores e autores, 

Submissões abertas 

Comunicamos que a Revista de Direito Tributário OAB/CE 

inicia o seu processo de submissão de artigos de opinião, para a sua segunda edição on-

line, no período de 17 de outubro de 2022 a 17 de novembro de 2022.                                   

Sentimo-nos honrados em receber vossas colaborações para análise editorial. 

Diretrizes para submissão 

 
1. A submissão dos artigos de opinião poderá ser realizada por advogados e, em 

coautoria com esses, bacharéis ou graduandos do curso de Direito. 

2. O conteúdo submetido à publicação deve ser pertinente à área tributária de 

interesse da sociedade em geral, sendo priorizadas matérias voltadas a 

comentários de jurisprudência e legislação especializada. 

3. Os artigos de opinião submetidos passarão por uma avaliação prévia do Comitê 

Editorial e Executivo, que verificará a sua pertinência temática com a linha 

editorial da Revista; 

4. Após avaliação prévia, o Comitê Editorial e Executivo decidirá pela publicação 

ou não do artigo, considerando critérios temáticos e metodológicos. 

5. É permitida a publicação de um artigo por autor em cada volume da Revista, salvo 

se o artigo for elaborado em coautoria; 

6. Os autores serão informados, por e-mail, sobre o andamento da verificação e 

aprovação editorial do artigo de opinião submetido. Ressaltamos que no e-mail 

de aceite do artigo serão enviadas as informações de contato do revisor de 

português recomendado pela Comissão de Direito Tributário do Ceará, para 

revisão final antes da publicação do artigo, ficando a cargo do autor os custos 

com a revisão gramatical editoração, que são de 55,00 reais. 

7. A Revista será publicada no próprio site da OAB na aba Comunicação – cartilhas 

e publicações https://oabce.org.br/comunicacao/publicacoes/; 

8. Os trabalhos devem ser submetidos em formato Word 97 ou superior (padrão 

DOC) que deverá ser enviado ao e-mail: 

revistadireitotributariooabce@gmail.com; 

https://oabce.org.br/comunicacao/publicacoes/
mailto:revistadireitotributariooabce@gmail.com
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9. O texto deve ter no máximo 1400 palavras, utilizando-se como referência as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), porém ajustadas 

às regras de formatação específicas abaixo: 

 

Fonte: Times New Roman; 

Sobre os autores, 10;  

Texto do artigo, 12; 

Espaçamento entre linhas, simples; 

Entre os parágrafos, 12 pts. 

Obs: Informações importantes que devem ser seguidas com o 

modelo do template, cadastrar seu currículo lattes, criar seu nº 

Orcid e enviar e-mail que possamos nos comunicar. 

 

 Link do template do artigo de opinião: 
 

https://docs.google.com/document/d/14QZGGGWXII9S7d_SYLOojbrGeA6c- 

Swy/edit?usp=sharing&ouid=111699167430193143844&rtpof=true&sd=true 
 

Realizar cadastro no currículo Lattes e criar nº Orcid: 

 

Plataforma para cadastrar currículo Lattes: 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio 
 

Link para criar o nº Orcid: 
 

https://orcid.org/register 
 

* Dados pessoais devem ser informados no campo sobre os autores, conforme definido 

no template, devendo ser assinados autorização e consentimento para uso de dados, nos 

termos da LGPD. 

 

                                                         Atenciosamente, 
Hamilton Gonçalves Sobreira 

Presidente da Comissão de Direito Tributário 

 

Líslie De Pontes Lima Lopes 

1ª Vice-Presidente da Comissão de Direito Tributário 

 

Elisberg Francisco Bessa Lima 

2º Vice - Presidente da Comissão de Direito Tributário 

 

Helder Braga Arruda Junior 

Secretário Geral da Comissão de Direito Tributário 
 

Fernando Augusto De Melo Falcão 

Secretário Geral Adjunto da Comissão de Direito Tributário 
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Editora Chefe da Revista de Direito Tributário OAB/CE  
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Editora Executiva da Revista de Direito Tributário OAB/CE 
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Editora Executiva Revista de Direito Tributário OAB/CE 
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