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Tema do Grupo

Número de Integrantes: Mínimo 10 Máximo 30

Data

28/03/2019

04/04/2019

11/04/2019

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – 2019

 Valéria Furlan

Conteúdo Programático

EVENTUAL PROCESSO SELETIVO OU REUNIÃO INAUGURAL

Reunião1 - I - Noções preliminares e II - Normas gerais do processo - 4 de abril (qui)

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 18:30

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 28/03/2019

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

Tem por objetivo específico analisar a nova legislação do Município de São Bernardo 

do Campo sobre o processo administrativo tributário em face das lições doutrinárias e 

da jurisprudência dos tribunais e em cotejo com a processo administrativo estadual e 

federal. Como objetivo maior, busca ampliar os horizontes do aluno, mediante 

reflexões e discussões próprias de cidadão-contribuinte e hábeis ao aprimoramento 

das práticas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico regional.

PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - Análise da Lei nº 6.734, de 6.12.18 do Município de São Bernardo 

do Campo

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão quinta-feira

Reunião2- II.a Dos Atos, Termos e Prazos processuais e II.b Dos Impedimentos e dos Prazos - 11 de abril (qui)

16:15

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos) 16:15

Grupo destinado aos alunos das séries

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série

Informar o critério de seleção

Entrevista

Avaliação escrita

Outro (especificar ao lado)

5ª série



Data Conteúdo Programático

10/05/2019

24/05/2019

06/06/2019

13/06/2019

01/08/2019

29/08/2019

05/09/2019

12/09/2019

17/10/2019

31/10/2019

05/11/2019

07/11/2019

Reunião10- V - Do Conselho Tributário Municipal - 12 de setembro (qui)

Reunião11- V - Do Conselho Tributário Municipal - 17 de outubro (qui)

Reunião14- Revisão final dos trabalhos feitos e entrega da lista dos aprovados do grupo ao Nuprajur -7 de 

novembro (qui)

Reunião12- VI - Medidas de controle e eficiência - 31 de outubro (qui)

Reunião13- VI - Medidas de controle e eficiência - 5 de novembro (qui)

Reunião8- IV.b Dos julgamentos dos processos administrativos tributários em primeira instância - 29 de agosto 

(qui)

Reunião9- IV.b Dos julgamentos dos processos administrativos tributários em segunda instância - 5 de setembro 

(qui)

Reunião3- II.c Da comunicação dos atos processuais e Das decisões e III - Dos procedimentos administrativos - 10 

de maio (qui)

Reunião4- III.a De iniciativa da Administração tributária e III.b De iniciativa dos Administrados - 24 de maio (qui)

Reunião5- III.c Processo administrativo tributário não contencioso e III.d Processo administrativo tributário 

contencioso - 06 de junho (qui)

Reunião6- III.e Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário 13 de junho (qui)

Reunião7- IV - Dos julgamentos dos processos administrativos tributários e IV.a Em primeira instância; Entrega da 

lista dos alunos responsáveis pela apresentação oral dos resultados da pesquisa do grupo - 1º de agosto (qui)


