
 
 

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS - NPEA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

GRUPO DE PESQUISA  

 

A Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC), por meio de seu Núcleo de Pesquisa e 

Estudos Avançados (NPEA), faz saber que estão abertas as inscrições para seleção dos 

integrantes do Grupo de Pesquisa a seguir indicado, consoante os termos abaixo 

descritos:  

 

GRUPO DE PESQUISA 

“A tributação indireta sobre o consumo na sociedade 

contemporânea”  

 

1 - As informações específicas do Grupo de Pesquisa, incluindo a indicação de seu(s) 

coordenador(es), objeto de estudo/pesquisa, número de integrantes, regras e prazos de 

inscrição/seleção e horários de encontros, estão detalhadas no anexo.  

  

2 - As inscrições deverão ser realizadas nos termos fixados no anexo deste Edital, 

observados os prazos e requisitos estabelecidos.  

 

3 – Na hipótese de omissão no anexo da data e do horário de realização da seleção, os 

interessados deverão, após a realização da respectiva inscrição, procurar o coordenador 

do Grupo de Pesquisa para o devido agendamento. 

 

4 - Casos omissos referentes às questões regulamentadas por este edital serão dirimidos 

pela Comissão Interna de Pesquisa, em deliberação com a Diretoria e a Coordenação do 

Curso, devendo eventual solicitação ser formulada em requerimento enviado à 

secretaria da Faculdade de Direito Milton Campos. 

 

Nova Lima, 24 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Profª. Tereza Cristina Monteiro Mafra 

Diretora da Faculdade de Direito Milton Campos 



 
 

 

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS - NPEA 

EDITAL DE SELEÇÃO – GRUPO DE PESQUISA 

Fevereiro/2022 

NOME DO GRUPO: 

Tributação indireta do consumo na sociedade contemporânea 

 

PROFESSOR(ES) COORDENADOR(ES): 

Frederico Menezes Breyner 

 

NÚMERO DE VAGAS: 12 

 

QUEM PODE SE INSCREVER:   

- Alunos de graduação da Faculdade de Direito Milton Campos e membros externos 

nos termos da regulamentação da Faculdade de Direito Milton Campos. 

- Observação: Os integrantes do Grupo de Pesquisa que ingressaram por editais 

anteriores não continuarão automaticamente vinculados ao grupo, e sua participação 

demanda nova inscrição e aprovação. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 07/03/2022 a 09/03/2022 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 

1. Carta de intenção de participação no grupo de pesquisa abordando os seguintes 

pontos: 

a) razões do interesse em participar do grupo de pesquisa, especificamente o interesse 

pelo tema a ser trabalhado conforme exposição constante do tópico “Breve descrição 

do grupo e das atividades” constantes deste edital; 

b) disponibilidade para realizar pesquisa e participar dos encontros; 

c) breve histórico da vida acadêmica, informando período e curso (se o candidato já 

for graduado, informar o ano, curso e instituição de graduação) e enfatizando a 

participação passada e atual em atividades de estágio, monitoria, pesquisa, extensão, 



 
 
dentre outras; 

 

TIPO DE SELEÇÃO DATA E HORÁRIO 

DA REALIZAÇÃO 

DATA DA 

DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO 

(     )  PROVA ESCRITA                                      

 

 

(     ) ENTREVISTA                                             

 

 

(X) ANÁLISE DE 

CURRÍCULO                       

10 a 14 de março de 

2022 

 

14 de março de 2022 

 

TEXTO(S) INDICADO(S) PARA PROVA: 

DERZI, Misabel Abreu Machado. BREYNER, Frederico Menezes. Princípio da 

legalidade e os custos de conformidade na instituição de deveres instrumentais. In: 

SOUZA, P. D. (Coord./Org./Ed.). Racionalização do sistema tributário. São Paulo: 

Noeses, 2017. Disponível em: https://www.ibet.com.br/wp-

content/uploads/2018/06/Misabel-Derzi.pdf 

 

PAULSEN, Leandro; MELLO, Omar. ISS: Constituição Federal e LC 116 

Comentadas. São Paulo: Editora Saraiva, 2020, Comentários aos artigos 3º e 4º da 

Lei Complementar nº 116, de 2003. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590876/.. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DO GRUPO E DAS ATIVIDADES: 

A pesquisa tem por objeto a tributação indireta do consumo no sistema brasileiro, nos 

termos do projeto de Linha de Pesquisa de mesmo nome integrante do grupo “Poder de 

tributar e seus impactos na sociedade contemporânea: fundamentos e perspectivas”, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu da Faculdade de Direito 

Milton Campos. No ano de 2022 a pesquisa se concentrará no Imposto sobre Serviços 

https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Misabel-Derzi.pdf
https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Misabel-Derzi.pdf


 
 
de Qualquer Natureza (ISSQN) de competência municipal, e terá por objetivo analisar 

essa base tributária sob as perspectivas da rigidez da distribuição de competências 

tributárias na Constituição de 1988 e a rejeição a conflitos entre os Municípios e 

demais entes federativos, das constantes alterações das transações no âmbito da 

economia digital; dos impactos dessa incidência sob os princípios de justiça 

distributiva (capacidade econômica, igualdade e solidariedade) e da segurança jurídica 

na caracterização do contribuinte e do aspecto espacial do imposto (conflitos de 

competência tributária entre municípios). A pretensão é de que dos encontros resultem 

a realização de seminários registrados em anais eletrônicos e a produção de artigos a 

serem publicados nos veículos disponíveis. A pesquisa promoverá a integração entre a 

graduação e a pós-graduação strictu sensu da Faculdade de Direito Milton Campos. 

 

 

DIA E HORÁRIO DOS ENCONTROS: 

Os encontros serão realizados quinzenalmente, às quartas-feiras, às 11:20h. A data do 

primeiro encontra será divulgada oportunamente aos aprovados. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail 

frederico.breyner@animaeducacao.com.br até o dia 9 de março de 2022, constando do 

assunto do e-mail “Inscrição - Grupo Tributação Indireta sobre o Consumo – 2022/1º”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


