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EDITAL DE SELEÇÃO 

GRUPO DE ESTUDOS 

“OBSERVATÓRIO DE TESES TRIBUTÁRIAS” 

OTT/MACK 2022.02 

 

Com a ciência da Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (FDIR-UPM), o grupo de estudos e pesquisa 

"OTT/MACK" faz saber aos Corpos Discentes e Docentes que estão abertas, para o 2º 

semestre de 2022, as inscrições destinadas a alunos da graduação da Faculdade de Direito 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos seguintes termos:  

O grupo de pesquisa em formação é de caráter permanente, instituído na forma do 

regulamento das atividades complementares da Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (FDIR-UPM), nos termos de seu Regimento próprio, sendo 

coordenado pelas Professora Doutora Mariana B. Baeta Neves Matsushita e Professora 

Doutora Martha Leão.  

As atividades de estudo e pesquisa do OTT/MACK terão, como principais objetos, 

(i) as decisões tomadas pelos tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça), com repercussão na área do direito tributário, (ii) as decisões do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e demais tribunais administrativos relevantes, 

(iii) as deliberações do Congresso Nacional sobre matéria tributária e (iv) temas relevantes 

de teoria geral do direito tributário. 

Para tanto, os alunos serão divididos em núcleos temáticos, com a finalidade de 

estreitar a pesquisa e possibilitar aos membros do grupo o foco em produções acadêmicas 

direcionadas aos temas dos respectivos núcleos. 

Os núcleos serão coordenados pelas Professoras Doutoras Mariana B. Baeta Neves 

Matsushita e Martha Leão, com auxílio dos pesquisadores e membros antigos do OTT-

Mack. Os núcleos de pesquisa serão os seguintes: (i) Análise da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal; (ii) Análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) 

Análise da jurisprudência dos Tribunais Administrativos em matéria tributária. 
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I -Objetivos do Grupo:  

 

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

dos tribunais administrativos, bem como sobre os atores envolvidos na 

formação do litígio tributário;  

(ii) Produzir informação sobre as deliberações do Congresso Nacional sobre 

matéria tributária e qual o impacto social, econômico e político fiscal destas 

deliberações; 

(iii) Analisar juridicamente as decisões mais relevantes dos tribunais superiores e 

dos tribunais administrativos; 

(iv) Analisar o eventual impacto das decisões dos tribunais sobre a sociedade, a 

economia e a política fiscal; 

(v) Analisar criticamente aspectos relevantes da teoria geral do direito tributário; 

(vi) Produzir artigos para a publicação em revistas acadêmicas; 

(vii) Produzir seminários expondo as pesquisas realizadas no decorrer do semestre. 

 

II-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; 

(iii) Participar de competições em âmbito nacional e internacional; 

(iv) Produzir conteúdo informativo sobre as decisões dos tribunais superiores, dos 

tribunais administrativos e das deliberações do Congresso Nacional; e 

(v) Participar ativamente das discussões sobre matéria tributária que ocorrem no 

bojo da sociedade civil. 

 

Público: Egressos e Discentes da faculdade de direito da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.  Comunidade em geral com interesse na temática.  
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O grupo funcionará de forma híbrida, com encontros presenciais e encontros virtuais, 

transmitidos pelo Zoom ou YouTube.  

  

Calendário de encontros (sujeito a alterações): 20/08/2022; 07/09/2022; 

22/10/2022 e 05/11/2022. Além destas datas fixas, ocorrerão encontros intermediários 

para que os núcleos discutam suas atividades e resultados de suas pesquisas. 

 

III - Dos requisitos para Participação aplicáveis apenas aos Discentes da 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Para participação no grupo, o discente deverá demonstrar, por meio de 

preenchimento de formulário disponibilizado pela coordenação do OTT/MACK, a sua 

experiência em direito tributário. Os critérios de admissão consistem alternativamente em: 

(i) ter finalizado o sétimo semestre da graduação em direito na UPM; ou (ii) comprovar, por 

meio de experiências profissionais, a familiaridade com as discussões sobre direito 

tributário. Tais critérios serão demonstrados por meio de carta de apresentação dos alunos. 

 

LINK PARA INSCRIÇÕES: https://forms.gle/wEsRDZgb426FZMpd6   

 

IV – Concessão de horas de pesquisa 

 

Aos discentes integrantes do grupo OTT/MACK serão atribuídas até 30h de 

pesquisa por semestre desde que compareçam a 75% dos encontros e participem ativamente 

das pesquisas realizadas pelo núcleo escolhido pelo aluno. A escolha do núcleo ocorrerá no 

primeiro encontro do semestre (20 de agosto de 2022). 

Conforme informado, os encontros deste semestre serão realizados de forma híbrida, 

com encontros presenciais e outros virtuais. A coordenação do OTT-Mack informará, 

previamente, como acontecerá cada encontro, por meio de aviso no grupo de WhatsApp. 

Nos encontros presenciais, a presença será aferida às 10:00, por meio de chamada dos 

presentes. Já nos encontros virtuais, a presença será aferida ao final do encontro, com a 

relação de pessoas que estejam online no momento (aqueles que entrarem após este horário 

serão considerados ausentes naquele encontro).   

https://forms.gle/wEsRDZgb426FZMpd6
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É importante frisar que a concessão de horas de pesquisa somente se dará mediante 

a participação ativa das pesquisas do núcleo e a participação em pelo menos 75% dos 

encontros do semestre. Não haverá concessão de horas complementares aos alunos da UPM 

que somente assistirem as reuniões e não cumprirem os requisitos mínimos. 

 

São Paulo, 08 de agosto de 2022.  

 

 

Prof.ª Dr.ª Mariana B. Baeta Neves Matsushita  

  

Prof.ª Dr.ª Martha Leão    

 


