
 

 

 

COMO A ORIENTAÇÃO BIBLIOGRÁFIA EM UM TCC  

EM DIREITO TRIBUTÁRIO PODE TE AJUDAR? 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. As aulas particulares de orientação bibliográfica sob medida para o TCC – 3. 
Conteúdo do pacote de aulas de orientação bibliográfica de TCC – 4. Condições do pacote de aulas – 5. 
Benefícios e vantagens do pacote de aulas de orientação bibliográfica – 6. Agende uma reunião gratuita. 

 
 

1.  Introdução 

 A escolha de um tema e sua delimitação, a revisão de literatura, a identificação do estado da 

arte e a escolha de um marco teórico são tarefas importantes para o sucesso de um TCC em Direito. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que essas são tarefas complexas, demoradas e arriscadas, 

especialmente para um aluno-pesquisador que não possui ainda uma larga experiência ou bagagem 

científica suficiente na área, e mais difícil ainda se for na complexa área do direito tributário. 

 Um professor-orientador pode introduzir mais rapidamente o aluno nessas tarefas 

bibliográficas, facilitando o aprendizado, tornando o trabalho mais eficiente e preciso. Tudo começa 

com a busca, aquisição e seleção das melhores e mais adequadas fontes de pesquisa bibliográfica. 

A tarefa não é simples nem desimportante, já que há uma grande variedade de publicações na área 

do Direito, porém muitas delas sem a necessária qualidade ou pertinência com a questão-problema 

focada pela pesquisa de TCC do aluno-pesquisador. 

Por essas razões se identifica aqui a necessidade e utilidade de uma forte e segura 

orientação por parte de um professor experiente e atualizado na área de pesquisa. Tendo em mente 

essas questões e para atender às necessidades sentidas por alunos da área do Direito que estejam 

interessados na realização de um TCC em direito tributário, eu disponibilizo aulas de orientação 

bibliográfica para acelerar e otimizar o sucesso do aluno-pesquisador quanto à busca, seleção e 

organização das fontes de sua pesquisa, especificamente a bibliografia, e assim permitir o posterior 

sucesso na revisão da literatura, na identificação do estado da arte e na construção do marco teórico. 

Neste artigo do meu Blog vou informar e explicar sobre o pacote de aulas particulares de 

orientação bibliográfica de pesquisa em TCC, aulas essas que objetivam oferecer abordagem sobre 

a melhor bibliografia em direito tributário, dedicada ao tema escolhido pelo aluno para sua pesquisa. 

A obtenção de uma bibliografia bem selecionada é essencial para as tarefas bibliográficas da 

elaboração de um TCC. Para conhecer mais sobre essas tarefas, como a revisão de literatura, 

estado da arte, marco teórico e outras tarefas típicas do TCC em Direito, leia meu artigo aqui no 

Blog: Revisão de literatura, estado da arte e outras tarefas do TCC em Direito, além de outros 

artigos relacionados à pesquisa em Direito disponíveis também no Blog. 
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2. As aulas particulares de orientação bibliográfica sob medida para o TCC 

Neste artigo do Blog vou abordar o pacote de aulas de orientação bibliográfica, mas lembro 

que há outros dois pacotes disponíveis para orientação em TCC: o pacote de orientação, e o pacote 

completo, que soma a orientação com a bibliografia sob medida aqui abordada. São então 3 pacotes, 

melhor identificados abaixo: pacotes 1, 2 e 3. 

Observo primeiramente que esta oferta de aulas é por tempo limitado, e que as condições 

aqui apresentadas valem apenas para este período de junho-julho de 2022. Portanto, alerto que 

ofertas futuras de aulas de TCC poderão vir em outras condições, diferentes das aqui apresentadas. 

Repisando, informo que a oferta de vagas que estou realizando é para três (03) pacotes 

diferentes de orientação de TCC, que são alternativos e complementares, relacionados abaixo: 

i) pacote 1, que compreende a orientação de TCC em 18h, compreendendo aulas de 

orientação, avaliações, correções e treinamento para banca; 

ii) pacote 2, explicado neste artigo do Blog, e que compreende a bibliografia orientada de 

TCC em 12h, ou seja, um pacote de aulas de orientação bibliográfica para que o aluno 

conheça com mais rapidez e precisão qual é o estado da arte de seu tema na doutrina, e 

para que assim o TCC do aluno possa contar com a melhor revisão bibliográfica, com 

excelentes fontes de pesquisa e assim alcance melhores resultados; 

iii) pacote 3, que é o pacote completo de TCC, soma do pacote 1 + pacote 2, com 30h. 

O presente artigo do Blog serve para explicar o pacote 2 (acima), que compreende um 

conjunto de aulas particulares de orientação bibliográfica sob medida para TCC em direito tributário 

(graduação ou especialização), para elaboração de monografia ou artigo científico. 

O pacote inclui aulas on-line de orientação bibliográfica sobre o tema escolhido para o TCC 

do aluno, com material didático selecionado pelo Professor (textos/trechos de livros e artigos). Serve 

ao TCC de graduação ou de especialização em direito tributário. 

O pacote de aulas inclui a preparação da bibliografia pelo Professor e sua equipe, que farão a 

busca, aquisição de obras e seleção de trechos dentre os melhores livros e artigos sobre o tema do 

TCC do aluno, compreendendo entre 15 até 25 obras, totalizando de 400 até 500 páginas, que serão 

digitalizadas e entregues ao aluno por e-mail, para acompanhamento das aulas e uso no TCC.  

Dentre as páginas que serão selecionadas e enviadas ao aluno encontram-se a capa e 

contracapa dos livros que servirão como fonte bibliográfica e assim precisam ser depois 

referenciados pelo aluno ao escrever seu artigo ou monografia. 

As aulas ensinam os melhores critérios de seleção de bibliografia científica para o tema 

específico de interesse do aluno (os melhores autores e obras), para que o TCC possa contar com 

excelentes fontes bibliográficas. 
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O pacote de aulas de orientação bibliográfica economiza o tempo do aluno e oferece uma 

aprendizagem de qualidade, com leituras bem selecionadas, treinando no aluno a habilidade de 

crítica da doutrina/revisão da literatura, tão importante para a elaboração do TCC. 

O trabalho é personalizado e exclusivo para o aluno. As aulas são individuais e se adaptam 

conforme as necessidades identificadas.  

As aulas particulares de orientação bibliográfica aqui são realizadas de modo colaborativo e 

com obediência às diretrizes do orientador institucional do aluno (da sua faculdade), sem conflitos.  

As aulas de orientação bibliográfica irão auxiliar na organização das fontes bibliográficas para 

o trabalho de TCC, estimulando a produtividade do aluno e a qualidade na feitura da pesquisa, e 

esse acompanhamento pode ajudar a trazer conforto e reduzir assim a ansiedade do estudante com 

a realização do seu trabalho de conclusão de curso. 

O objetivo final é o de transformar o que seria uma tarefa solitária, longa e desgastante, em 

uma experiência rica, prazerosa, compartilhada e repleta de sentido, criando condições para o 

melhor êxito nessa atividade de intenso treinamento das competências jurídicas. 

 A contratação de um professor particular de pesquisa pode funcionar concomitantemente com 

a orientação institucional proporcionada pela faculdade. Para saber mais sobre a orientação de TCC 

de modo geral, leia também o artigo do Blog intitulado “Uma introdução à pesquisa científica em 

Direito”, e se precisar de um pouco mais de inspiração e orientação para começar a elaborar seu 

TCC, leia também meu artigo “Decálogo da pesquisa científica em Direito” aqui no Blog. 

 

3. Conteúdo do pacote de aulas de orientação bibliográfica de TCC  

 O pacote de aulas particulares de TCC aqui apresentado é composto dos seguintes blocos de 

horas-técnicas ou sessões de trabalho, parte delas on-line com o aluno, parte off-line pelo Professor. 

 

• 4 aulas de orientação (on-line/webcam), em reuniões entre Professor e aluno sobre a 

bibliografia sob medida para o TCC do aluno. 

(1h cada aula, totalizando 4h) 

Na 1ª aula iniciaremos as orientações sobre:  

i) identificação das necessidades do aluno para o TCC (graduação ou especialização);  

ii) a escolha do tema para o TCC em direito tributário; 

iii) explicação sobre a forma e os critérios de pesquisa da bibliografia; 

iv) análise da possível execução/prazo para aulas (e entrega da bibliografia). 
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Nas demais aulas serão abordadas as questões: 

i) quem são os melhores autores/escritores sobre o tema do TCC; 

ii) quais são algumas das melhores obras (livros e artigos) sobre o tema para o TCC; 

iii) quais são as melhores revistas/editoras sobre o tema; 

iv) quais são os critérios e fontes de busca para a seleção da bibliografia; 

v) comentários/crítica sobre as obras escolhidas/trechos selecionados para o TCC; 

vi) eventuais sugestões do Professor para aquisição/compra de livros pelo aluno. 

 

• 8 sessões preparatórias off-line (realizadas pelo Professor, sem a presença do aluno), 

compreendendo a pesquisa, busca/aquisição e seleção da bibliografia usada para as aulas. 

O aluno recebe de bônus (grátis) neste pacote: 

• 1 sessão (1h) de suporte off-line ao aluno para solução de dúvidas por e-mail/whatsapp 

sobre a bibliografia do TCC, durante/após as aulas (validade: até 3 meses da contratação);  

•  Seleção da bibliografia-base sob medida para o TCC e comentários nas aulas, contendo: 

i) seleção dos melhores trechos/textos de artigos e de livros físicos e/ou digitais publicados no 

Brasil, somando no mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 (vinte e cinco) obras;  

ii) o limite total de páginas para estudo somará no mínimo 400 até o máximo de 500 páginas;  

iii) digitalização/envio dos textos em arquivo PDF por e-mail ao aluno, para acompanhamento 

das aulas de análise bibliográfica, em prazo razoável e suficiente estipulado/agendado pelo 

Professor (prazo médio de 20 dias contados da contratação); 

 

Eis um quadro-resumo deste pacote de aulas de orientação bibliográfica de TCC: 

 

 

Pacote 12 Horas 

 

  4h aulas-orientação (on-line/webcam) sobre a bibliografia 

obtida sob medida para o TCC do aluno 

  8h sessões de busca, aquisição, seleção, digitalização e 

envio de bibliografia (off-line pelo Professor e equipe) 

Bônus 1 Hora   1h sessão suporte off-line (e-mail e Whatsapp)  

Bônus (PDFs)   Trechos de 15-25 obras (400-500 págs. total) digitalizadas 
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4. Condições do pacote de aulas 

 

Reunião on-line 

gratuita 

O aluno que desejar pode agendar com antecedência uma reunião on-line (20-30 

min) gratuita para conhecer mais sobre a proposta, sem compromisso. Para 

agendar, basta solicitar por e-mail: rcp@rodrigopetry.com.br 

Primeira aula  

(agendamento) 

A primeira aula é agendada no ato da compra, pela Plataforma da Hotmart, 

empresa parceira que disponibiliza o maior portal de cursos on-line do Brasil, onde 

está hospedado o pacote. 

Demais aulas  

(agendamento) 

As demais aulas são agendadas posteriormente com o Professor, por e-mail. 

Reagendamento O aluno poderá reagendar horário já marcado para aula, desde que informe com 24 

horas de antecedência, sob pena de ser mantida e cobrada a aula já agendada. 

Certificado Certificado: o aluno que cumprir todas as etapas de orientação poderá receber um 

certificado de participação (carga horária de 4h-aula). 

 

Respeito aos  

direitos autorais 

• Não serão fornecidas cópias substanciais nem integrais de livros ou de revistas, 

em respeito ao direito autoral (Lei nº 9.610/1998). 

• No caso de ser relevante o estudo do texto substancial ou integral de um livro, o 

aluno será orientado a adquirir/comprar a obra nas livrarias/editoras. A compra de 

bons livros é útil e importante para o aluno, ajuda a financiar a produção científica 

dos autores e assim impulsiona o progresso do País. 

• O material selecionado/disponibilizado neste serviço é de uso exclusivo do aluno 

orientado pelo Professor, não podendo ser cedido a terceiros. 

 

 

 

Fontes e avaliação  

da bibliografia 

• O pacote de aulas oferecido pelo Professor utiliza fontes de pesquisa bibliográfica 

on-line (internet) e física (biblioteca do Professor), que disponibilizam milhares de 

títulos, entre livros (desde clássicos ou alguns até raros, além de livros didáticos, 

especializados e lançamentos), e algumas revistas jurídicas nacionais.  

• A biblioteca é constantemente atualizada com a aquisição/compra de obras sobre 

diversos temas do direito tributário, e as aulas de TCC impulsionam novas 

compras, de forma a poder atender às exigências de pesquisas em temas de 

graduação/especialização na área. 

• O pacote de aulas oferece o estudo de um número-limite de obras bibliográficas, 

portanto, não se trata de estudo exaustivo de todas as publicações sobre o tema. 

• A avaliação do Professor sobre qualidade das obras, autores e editoras nas aulas 

de orientação bibliográfica é fruto de rigor científico e honestidade intelectual. 

 

mailto:rcp@rodrigopetry.com.br
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5. Benefícios e vantagens do pacote de aulas de orientação bibliográfica 

1) Aprenda como elaborar uma excelente bibliografia 

para o seu TCC em direito tributário; 

8) Obtenha trechos selecionados de livros de difícil 

acesso, já esgotados, raros ou recém-lançados; 

2) Conheça os melhores autores e obras sobre o 

tema do seu TCC em direito tributário; 

9) Amplie sua capacidade de leitura e de pesquisa em 

direito tributário; 

3) Estude com os melhores livros e artigos, sob 

orientação de um Professor; 

10) Aprofunde seus conhecimentos em direito 

tributário com um Professor experiente; 

4) Receba uma coleção de textos selecionados sob 

medida para sua monografia; 

11) Acelere seu aprendizado científico-jurídico; 

5) Faça mais rápido o longo e difícil trabalho de 

revisão de literatura do seu TCC; 

12) Comece com mais facilidade e ânimo a redação 

do seu TCC; 

6) Tenha um professor para dialogar e avaliar 

cientificamente as obras escolhidas; 

13) Acumule uma valiosa bagagem de pesquisa sobre 

o tema; 

7) Ganhe segurança quanto aos fundamentos 

bibliográficos de sua pesquisa; 

14) Tenha um material organizado para elaborar 

melhor sua monografia; 

 15) Incremente seu currículo ganhando um certificado 

de orientação bibliográfica. 

 

6. Agende uma reunião gratuita 

Para conhecer mais sobre a proposta do Professor e receber uma descrição complementar 

do conteúdo do pacote de aulas e suas condições, agende uma reunião on-line com o Professor 

(gratuita e sem compromisso), enviando uma mensagem com sua solicitação de agendamento para: 

e-mail: rcp@rodrigopetry.com.br ou no Whatsapp: 041 9 9282-7014. 
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