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No dia 16 de maio de 2019, às nove horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, reuniu-se a comissão responsável pelo 

julgamento dos Prêmios CAPES de Tese 2019 e Prêmio UFMG de Teses de 2019, Profa. Dra. Karine 

Salgado, Prof. Dr. Roberto Luiz Silva e Prof. Dr. Emilio Peluso Neder Meyer. A Prof. Karine declarou 

aberta a sessão de deliberação sobre a escolha da melhor tese produzida no PPGD/UFMG durante o 

ano de 2018. Ela destacou que oito teses foram registradas para candidatar-se aos prêmios. O Prof. 

Emilio observou que a definição do resultado deveria observar os requisitos previstos na CHAMADA 

PPGD – PRÉ-SELEÇÃO – PRÊMIO CAPES DE TESES E PRÊMIO UFMG DE TESES – EDIÇÃO 2019 e, mais 

especificamente, no Edital nº 6/2019, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), PRÊMIO CAPES DE TESE 2019. Destacou o Prof. Emilio que o item 4.2, I, do Edital nº 

6/2019 da CAPES conteria os itens obrigatórios da ata, quais sejam: a) Número de teses inscritas para 

seleção no Programa de Pós-Graduação; b) Nome de todos os membros da comissão, com mínimo de 

três participantes; c) Assinatura de pelo menos um membro da comissão; d) Indicação da tese 

selecionada e justificativa da escolha. Mencionou o Prof. Emilio também que o item 3.2 do Edital nº 

6/2019 da CAPES indica as atribuições da comissão de avaliação: I. Verificar a adequação das teses 

inscritas aos critérios e ao elevado patamar de qualidade exigido para a premiação; II. Decidir pela 

desclassificação das teses inscritas, se não atenderem aos critérios de seleção definidos neste Edital; 

III. Selecionar para indicação apenas uma tese vencedora; IV. Elaborar uma ata da reunião. Também foi 

informado pelo Prof. Emilio que todas as teses, para concorrerem ao prêmio CAPES, devem atender ao 

item 1.4 do Edital nº 6/2019: I. Estarem disponíveis na Plataforma Sucupira da CAPES; II. Terem sido 

defendidas em 2018; III. Terem sido defendidas no Brasil, mesmo em casos de cotutela ou outras formas 

de dupla diplomação; IV. Terem sido defendidas em Programa de Pós-Graduação que tenham tido, no 

mínimo, 3 (três) teses de doutorado defendidas em 2018. Além disso, informou o Prof. Emilio que o 

item 1.5 do Edital nº 6/2019 informa os critérios a serem considerados pela comissão de avaliação no 

seu julgamento: a originalidade do trabalho; sua relevância para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural, social e de inovação. Em seguida, a Profa. Karine enfatizou ter sido cumprido o 

requisito de, no mínimo, três teses defendidas no programa de Pós-Graduação, já que haviam, para o 

presente certame, oito teses de doutorado inscritas. A banca, então, deliberou por avaliar cada uma 

das teses segundo os critérios do item 1.5 do Edital nº 6/2019 e verificou que nenhuma delas deveria 

ser desclassificada. O Prof. Emilio destacou que os membros da banca já tiveram acesso prévio a todos 

documentos de inscrição e teses concorrentes nos prêmios, o que permitia a cada um julgar cada uma 

das teses segundo os critérios do Edital nº 6/2019. Após considerar a originalidade do trabalho; sua 

relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e de inovação, a banca 

deliberou pela indicação da tese “TEORIA CRÍTICA DO DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL”, de 

Tarcísio Diniz Magalhães, orientada pela Profa. Dra. Misabel de Abreu Machado Derzi. A justificativa é 

que, de modo original, a tese aborda uma temática atual, qual seja, a da governança tributária global e 
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sua legitimidade. A tese tem elevadas chances de contribuir para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural, social e de inovação, uma vez que discute problemas de taxação que têm claros 

efeitos sobre o problema candente da desigualdade. A tese trabalhou com vasta bibliografia nacional e 

estrangeira, demandou análise documental e foi desenvolvida com a troca de insumos de pesquisa 

entre mais de uma instituição. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a sessão 

às onze horas e trinta minutos. Para constar, eu, Emilio Peluso Neder Meyer, Professor do Corpo 

Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito, lavrei a presente ata, a qual é assinada pelos 

membros presentes. 

 

 

Belo Horizonte, 16 de maio de 2019. 
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