DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL E COMPARADO
Laboratório de Metodologia III
2022.2
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Profissional
Professor Rodrigo Maito da Silveira
Professor Leonardo Aguirra de Andrade
EMENTA
A disciplina pretende (a) fornecer aos alunos aparato conceitual que será o ponto de partida
tanto para a estruturação da pesquisa de mestrado, quanto para redação de projetos de
pesquisa; (b) desenvolver o aparato crítico do aluno para que perceba falhas e acertos
metodológicos em textos jurídicos próprios ou de outros autores.

METODOLOGIA
A disciplina parte da ideia de que o direito é um saber prático e, portanto, a pesquisa jurídica
em sua perspectiva doutrinária elabora pesquisa que, direta ou indiretamente, auxilia na
resolução de problemas jurídicos concretos.
Participação em aula
Em todas as aulas, os alunos são incentivados a dar a sua opinião sobre os temas propostos para
engrandecer as discussões. Lembramos que, para tanto, é essencial que haja a preparação prévia
às aulas com a leitura, ao menos, da bibliografia obrigatória indicada – toda a bibliografia
(obrigatória e facultativa) será disponibilizada no one drive. Esperamos, desse modo, criar um
ambiente em que todos possam contribuir para os debates. Além disso, considerando o enfoque
metodológico dessa disciplina, a sua intenção prática será a apresentação e o debate dos projetos
de pesquisa dos alunos matriculados, a fim de contribuir com o desenvolvimento acadêmico da
pesquisa.
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AVALIAÇÃO
A avaliação será dividida entre a participação nas aulas com debate efetivo sobre os
trabalhos dos colegas (50% da nota) e a apresentação da introdução do trabalho do aluno e a sua
entrega na sua versão preliminar (50% da nota).
É exigida a frequência mínima de 75% para a aprovação.
A introdução do trabalho deverá ser apresentada em aula, nas datas indicadas abaixo.
Antes do debate de cada introdução, cada aluno terá entre 5-10 minutos para expor suas
principais ideias retratadas na introdução previamente entregue e os desafios que têm
enfrentado no trabalho, como forma de introduzir o debate. Além disso, cada colega ficará
responsável pelo papel de “revisor” da introdução de um outro colega (conforme tabela que
preencheremos por email), fazendo críticas mais detalhadas desta logo depois da apresentação
do autor (essa revisão servirá de critério para nota de participação). Depois disso, abrimos o
debate a todos.
A introdução deve ser entregue, por e-mail, aos professores até o dia 30/09/2022 (para
aqueles que apresentam no dia 08/10/2022) e 14/10/2022 (para aqueles que apresentam no dia
22/10/2022). O cumprimento desse prazo é fundamental para que todos os alunos possam ler
de forma antecipada as introduções dos demais.
O número esperado de páginas da introdução é de 8-10 páginas para aqueles que
escolheram o formato dissertação, e de 4-6 para aqueles que escolheram o formato artigo
científico.
Todas as introduções serão disponibilizadas aos demais alunos pelo one drive para que
efetuem a leitura antes das aulas respectivas.
A participação de todos os alunos é essencial para o bom resultado dos debates.
Apresentações do dia 08/10
Adriano Mattos Da Costa Ranciaro
Fabio Luiz Gomes Gaspar de Oliveira
Gustavo Carrile da Silva
João Victor de Nadai Francisco
João Victor Ribeiro Aldinucci
Apresentações do dia 22/10
Mariana Dourado Prates
Nijalma Cyreno Oliveira
Thaís Tod Dechandt
Tiago Luiz de Moura Albuquerque
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PROGRAMA
AULA 1
Temas
abordados
Metodologia
Professores
Responsáveis
Leitura
obrigatória

APRESENTAÇÃO DE INTRODUÇÃO DO TRABALHO

AULA 2
Temas
abordados
Metodologia
Professores
Responsáveis
Leitura
obrigatória

APRESENTAÇÃO DE INTRODUÇÃO DO TRABALHO

Apresentação dos trabalhos e debates

DATA
08/10/2022

Aula expositiva, apresentação de trabalhos e debates.
Prof. Rodrigo Maito e Leonardo Aguirra de Andrade
Introduções previamente enviadas pelos colegas.

Apresentação dos trabalhos e debates

DATA
22/10/2022

Aula expositiva, apresentação de trabalhos e debates.
Prof. Rodrigo Maito e Leonardo Aguirra de Andrade
Introduções previamente enviadas pelos colegas.

PROFESSORES
Rodrigo Maito da Silveira
Doutor e Mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo. Diretor do Instituto
Brasileiro de Direito Tributário – IBDT. Membro do Conselho Jurídico do SINDUSCON. Professor
de Direito Tributário da pós graduação lato sensu da Faculdade de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie e do Mestrado Profissional em Direito Tributário Internacional e
Comparado do IBDT. Sócio de Dias Carneiro Advogados.
Contato: rms@diascarneiro.com.br
Prof. Leonardo Aguirra de Andrade
Professor Colaborador do Mestrado Profissional em Direito Tributário Internacional e
Comparado do IBDT. Doutor e Mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela
Faculdade de Direito da USP. LLM Georgetown University Law Center. Sócio do escritório
Andrade Maia Advogados
leonardo.andrade@andrademaia.com
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Secretaria Acadêmica do IBDT
Endereço: Rua Padre João Manoel, nº 755, Cerqueira César, 4º andar.
CEP 01411001
Horário de Atendimento: 9h às 18hs
Telefone: (11) 3105-8206, ramais 1110/1111
E-mail: secretaria@ibdt.org.br e cursos@ibdt.org.br
Site: https://ibdt.org.br/
Biblioteca do IBDT
Endereço: Rua Padre João Manoel, nº 755, Cerqueira César, 4º andar.
CEP 01411001
Site: https://ibdt.org.br/site/biblioteca/
Horário de Atendimento: 9h às 18hs
Telefone: (11) 3105-8206 r. 1104 e 1105
E-mail: biblioteca@ibdt.org.br e biblioteca2@ibdt.org.br
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