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EDITAL DE SELEÇÃO 

GRUPO DE PESQUISA 

“OBSERVATÓRIO DE TESES TRIBUTÁRIAS – MACKENZIE” 

OTT/MACK 2019.02 

 
Profas. Responsáveis: Professora Doutora Mariana Barboza Baeta Neves Matsushita e 

Professora Doutora Martha Toribio Leão. 

 
Linha de Pesquisa: Poder Econômico e seus limites jurídicos. 

 
 
Objetivos do Grupo: 

(i) Produzir informação sobre a construção das agendas dos tribunais e sobre os 

atores envolvidos na formação do litígio tributário; 

(ii) Analisar juridicamente as decisões mais relevantes dos tribunais superiores, 

tomadas em plenário; e 

(iii) Analisar o eventual impacto das decisões do tribunal sobre a sociedade, a 

economia e a política fiscal. 

 
Resultados Esperados: 

(i) Fomentar pesquisas acadêmicas no âmbito    do  direito   tributário e 

constitucional tributário; 

(ii) Analisar as decisões jurídicas em matéria tributária sob o prisma da 

segurança jurídica; e 

(iii) Participar de competições em âmbito nacional e internacional. 
 
 
Critério para atribuição de hs/Número de hs: Aos discentes integrantes do grupo 

OTT/MACK serão atribuídas 40h de pesquisa por semestre desde que compareçam a 75% 

dos encontros e apresentem trabalho escrito (artigo científico) ou apresentação de 

seminário, nos moldes a serem indicados no 1º encontro. 

 
Integrantes: Discentes da faculdade de direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Critérios de Admissão: 

(i) Estar cursando a partir do 7º semestre da graduação, ou, se cursando semestres 

inferiores, que possuam experiência profissional, ou estágio, em direito 

tributário. 

(ii) Análise curricular; e 

(iii) Aprovação em prova escrita, e, eventualmente, em entrevista. 
 
 
Reuniões: As reuniões presenciais serão realizadas quinzenalmente, aos sábados pela 

manhã, em horário a ser definido. 

 
Processo Seletivo: 
 

(i) Realização de prova escrita com a elaboração de um texto dissertativo sobre temas 

que envolvam noções gerais de direito tributário, a ser realizada no dia 08 de 

agosto de 2019, às 12h na Faculdade de Direito, no prédio 24, 2º andar, na sala a 

ser designada pela Secretaria da Faculdade de Direito. 

 

(ii) Serão dispensados da realização da prova prevista no item anterior, os alunos que 

já tenham realizado a seleção no primeiro semestre deste ano e que tenham sido 

aprovados para ingresso no Grupo, desde que comuniquem formalmente o 

interesse em se manter por meio do email observatoriodeteses@gmail.com, até 

dia 07/08/2019. 

 
Inscrição: Para realizar a inscrição no OTT/MACK os discentes deverão enviar currículo 

para o endereço eletrônico observatoriodeteses@gmail.com, até o dia 07/08/2019 às 

23:59, sendo certo que todos os currículos enviados intempestivamente serão 

desconsiderados. 
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Programação (sujeita a alterações): 

 

 

 
São Paulo, 31 de julho de 2019 

 

DATA TEMA 
17.08.2019 
 

Quebra do sigilo de dados bancários 

31.08.2019 
 

Reforma tributária - propostas 

21.09.2019 Relação jurídico-tributária de trato continuado e efeitos da coisa 
julgada após decisão de constitucionalidade do STF (necessidade 
ou não de ação rescisória) 
 

05.10.2019 Parecer Normativo COSIT 04/2018 – responsabilidade tributária 
por “interesse comum” 
 

26.10.2019 Ação Civil Pública contra fabricantes de cigarro – possibilidade 
de criação de nova fonte de financiamento para o SUS 
 

09.11.2019 EC n. 95/2016 – limitação de gastos públicos no STF – 
Professora Fúlvia Helena Costa 
 


