DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL E COMPARADO
Laboratório de Metodologia II
2022.2
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Profissional
Prof. Dr. Victor Borges Polizelli
Prof. Dr. 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 a 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
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de pesquisa dos alunos matriculados, a fim de contribuir com o desenvolvimento acadêmico da
pesquisa.

AVALIAÇÃO
A avaliação será dividida entre a participação nas aulas (50% da nota) e a apresentação
do projeto de pesquisa e a entrega da sua versão preliminar (50% da nota).
É exigida a frequência mínima de 75% para a aprovação.
Os projetos de pesquisa devem ser apresentados em aula, nas datas indicadas abaixo.
Cada aluno deverá elaborar uma apresentação, em PowerPoint ou programa similar, a
ser utilizada no dia. A apresentação deverá indicar: (1) título; (2) orientador e linha de pesquisa
que pertença; (3) formato a ser adotado (artigo ou dissertação); (4) pergunta(s) de pesquisa; (5)
justificativa da escolha do tema; (6), principais pontos a serem analisados; (7) sumário preliminar.
A apresentação deve ser entregue, por e-mail, aos professores até o dia 09/setembro
(para aqueles que apresentam no dia 10/set) e 23/setembro (para aqueles que apresentam no
dia 24/set).
Todas as apresentações serão disponibilizadas aos demais alunos pelo one drive para que
efetuem a leitura antes das aulas respectivas.
Após a apresentação (poderá durar entre 10 a 15 min.), cada projeto será analisado pelas
professoras e pelos demais alunos (os debates poderão durar entre 15 e 20 min.). A participação
de todos os alunos é essencial para o bom resultado dos debates.
Os alunos terão até o dia 15/novembro para entregar uma versão preliminar do projeto
de pesquisa. O projeto de pesquisa deverá seguir o modelo indicado pela coordenação – esse
modelo consta no one drive.

Apresentações do dia 10/setembro
Fernanda Foizer Silva Furiati
Guilherme Manier Carneiro Monteiro
Marcelo Gonçalves Massaro
Nilma Sampaio Amaral
Apresentações do dia 24/setembro
Ana Luíza Lima Benatti de Oliveira
Lucas Lobo Pereira
Marcelo Henrique Santos Justo
Thales Maciel Roliz
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PROGRAMA
AULA 1

‘COMO ESTRUTURAR A DISSERTAÇÃO/ARTIGO? ‘E APRESENTAÇÃO

DATA

DE VERSÃO PRELIMINAR DO PROJETO DE PESQUISA

Temas
abordados

Estruturação da dissertação/artigo (início da aula) e
apresentação de trabalhos e debates (restante da aula)

Metodologia
Professores
Responsáveis
Leitura
obrigatória

Aula expositiva, apresentação de trabalhos e debates.
Prof. Victor Polizelli e Prof. Leonardo Aguirra de Andrade

AULA 2
Temas
abordados
Metodologia
Professores
Responsáveis

APRESENTAÇÃO DE VERSÃO PRELIMINAR DO PROJETO DE PESQUISA
Apresentação de trabalhos e debates

10/09/2022

PINTO JR., Mario Engler (2019). Pesquisa jurídica aplicada no Mestrado
Profissional. In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina
(coords.). Metodologia da pesquisa em direito: técnicas e abordagens para
elaboração de monografias, dissertações e teses. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
pp. 37-52.
Leitura
QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; ACCA, Thiago dos Santos (2013). Como
complementar respondo cientificamente a uma questão jurídica controversa? QUEIROZ,
Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina (orgs.) (2013). Metodologia
jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo:
Saraiva, pp. 83-99.
DATA
24/09/2022

Apresentação de trabalhos e debates
Prof. Victor Polizelli e Prof. Leonardo Aguirra de Andrade

PROFESSORES
Professor Dr. Victor Borges Polizelli
Professor do Mestrado Profissional em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento do
IBDT. Coordenador do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário Internacional do
IBDT. Editor da Revista de Direito Tributário Internacional Atual do IBDT. Doutor e Mestre em
Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP. Graduado em Direito na FADUSP e
Contabilidade na FEA-USP.
Sócio de KLA – Koury Lopes Advogados.
Contatos: vpolizelli@ibdt.org.br / vpolizelli@klalaw.com.br
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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.
Contatos: leonardo.andrade@andrademaia.com / leonardo.aguirra@gmail.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Secretaria Acadêmica do IBDT
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277 - 9º andar, Centro – São Paulo / SP
CEP: 01317-000
Horário de Atendimento: 9h às 18hs
Telefone: (11) 3105-8206, ramais 1110/1111
E-mail: secretaria@ibdt.org.br
Biblioteca do IBDT
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antonio, 290 7º andar cj. 71/72 e 75 a 78
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
Nove Endereço – Instituto Brasileiro de Direito Tributário
A nova sede do IBDT, com toda a sua estrutura física, está em construção e será alterada para
novo endereço em 2022. Mais informações serão enviadas pela Secretaria Acadêmica
oportunamente. Os contatos de comunicação não serão alterados.
Endereço: Rua Padre João Manuel, 755, 4º andar, Cerqueira César, São Paulo – SP.
CEP 01411-001
Site: http://mestrado.ibdt.org.br/
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