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RESOLUGAO GFD n* 101, de 13 de janeiro de 2017. 
  

Dispêe sobre a consolidacao das mormas € 
procedimentos financeiros da Faculdade de Direito 

de Sao Bernardo do Campo, Autarguia Municipal. 

O PROF. DR. RUI DÉCIO MARTINS. Diretor em Exercicio da Faculdade 
de Direito de Sao Bernardo do Campo, usando das atribuicoes gue lhe sio conferidas por lei. 

Considerando a necessidade de se consolidar as normas procedimentais de 

cunhio financeiro da Faculdade: 

RESOLVE: 

SECAOI 

A DAS ANUIDADES E MENSALIDADES ESCOLARES 

  

Art. 1%- As anuidades escolares e demais mensalidades cobradas para os 
cursos ministrados pela Faculdade podero ser divididas em parcelas por ato do Diretor, gue fixara 
os valores e formas de pagamento. observada a Lei Orcamentaria Anual e demais mormas 

regulamentares, 

Art. 2% As parcelas da anuidade do curso de Bacharelado em Direito terao 
set vencimento fikado no dia 10 (dez) de cada meês: as mensalidades dos cursos de Pos-Graduacao, 
no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês: e os demais cursos e eventos realizados pela Faculdade terao 
seus vencimentos fixados pelo Chefe da Secao de Finaneas. 

$ 1“ O pagamento da primeira parcela da anuidade da curso de 

Bacharelado em Direito e da primeira mensalidade do cursao de Pés-Graduacao sao condicoes 

essenciais para a efetivacao da matricula inicial ou subseguente nos referidos cursos. A matricula ou 

inserigao nos demais cursos e eventos realizados pela Faculdade obedecer aos critérios 
estabelecjdos nos respectivos regulamentos. 

$ 2% - E condico essencial para a liberac&o financeira de ex-alunas gue 
prestarem novo vestibular ou reguererem matricula nos cursos de pés-graduaco ministrados pela 
Faculdade. a regularizacao de débitos de guaisguer origens, contraidos junto a& Instituicao, 

observadas as regras constantes nesta Resolucao, 

$ 3% O reguerimento e efetivacdo de matricula ou rematricula fora de 

prazo no implica em prorrogagao do prazo de vencimento dos) boleto(s). gerado(s) nos termos do 

capul deste artigo; 

$ 4% O(s) boleto(s) reguerido(s) por alumos com situardo de matricula 

tancada no ano letivo anterior ao da rematricula terd(do) seu(s) vencimento(s) fixado(s) nos terms 

do capur deste artigo. independentemente da data em gue a rematricula for efetivamente realizada: 

$ $% As parcelas da anuidade escolar dos alunos do curso de Bacharelado 
em Direito referentes aos meses gue antecederem sua matricula inicial. guando esta ocorrer a partir 
da segunda chamada de vestibular ou por transferência externa. terao seus vencimentos fixados da 
seguinte forma: a primeira parcela da anuidade escolar vencer na ato da matricula e cada uma das 
demais. no prazo de guinze dias. contados do vencimento da parcela anterior.
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Art. 3% O pagamento de gualguer parcela da anuidade ou mensalidade 
escolar ap6s o prazo de seu vencimento implicaré a cobranca de juros legais e da multa 
correspondenie a 2% (dois por cento) do valor do débito. 

Art. 4%- A Talta de treguëncia as aulas nao exclui a obrigatoriedade da 
pagamento das parcelas da anuidade ou mensalidade escolar, cobradas para os cursos ministrados 
pela Faculdade. caso o aluno continue matriculado. 

An. 5% A parcela da anuidade ou mensalidade escolar serê integralmente 
devida alé o més em gue for regularmente protocolizado o reguerimento de cancelamento ou 
trancamento de matricula. 

Art. 6%- As anuidades das disciplinas cursadas em regime de adaptacao ou 
dependéncia serao cobradas desde gue criada Turma Fspecial especificamente para este fim. 

$ 1*- Ouando nêo criada Turma Especial para freguëncia as disciplinas 
cursadas em regime de adaptacao ou dependéncia. referidas disciplinas nao serao cobradas. exceto 
para os alunos retidos na 5* série aprovados em todas as disciplinas da série da Graduacao. mas 
retidos em dependéncia(s) de sêrie(s) anteriores, gue pagarao a($) anuidade(s) desta(s) 
proporcional(is) 4 guantidade de disciplinas cursadas. mesmo se em Turmas Regulares, 

$ 2%- A critério exclusivo da Faculdade o aluno matriculado em Turma 
Especial podera cursar disciplinas em regime de adaptacao ou dependéncia em Turma Regular das 
series gue compêem o curso de Graduacao, porém nao serd desonerado do pagamento de gue trata 0 
“caput” deste artigo. 

$ 3% O aluno matriculado em mais de uma adaptacdo ou dependéëncia em 

Turmas [speciais cujos hordrios sejam concomitantes. fica desobrigado do pagamento da(s) 
anuidade(s) da(s) disciplina(s) gue motivar(em) a mudanca de Turma devido ao conflita de hordrio. 

medjante reguerimento do aluno, 

Art. 7%- Serd cobrada como dependência cada uma das seguintes 
pendéncjas: 1 rabalho de Conclusao de Curso. Atividades Complementares e Fstégio Obrigatêrio 
para alunos gue se rematricularem ma 5* série com pendéncia de componentes curriculares 
obrigatorios do Curso de Graduacao em Direito. 

$1” A obrigacao financeira advinda de cada uma das pendências acima 
mencionadas cessa a partir do més subseguente ao de sua conclusao. 

$ 2% As pendências a gue se refere o artigo 7” nao serëo cobradas coma 

dependéncia guando o aluno for retido ma $* sêrie por reprovagao nas disciplinas do Cursa de 
Bacharelado em Direito. 

Art. 8% O aluno matriculado nos Cursos de Pés-Graduacao gue reguerer e 
obtiver deferimento de prorrogacao do prazo para entrega do Trabalho de Conclusêo de Curso 
pagara o valor de | (uma) mensalidade vigente 4 época do reguerimento. 

ly



  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 
  

SECAO TN 

DA REDUCAO DA ANUIDADE ESCOLAR PELO APROVEITAMENTO DE 
DISCIPLINAS 

  

Art. 9% Terd direito 4 reducdo da parcela da anuidade escolar. 
independentemente de reguerimento. o aluno gue. em razao de aproveitamento de disciplinas. cursar 
ate 3 (trés) disciplinas da série do Curso de Bacharelado em Direito em gue estiver matriculado no 
ano letivo em gue for aplicada a reducao, a(s) gual(is) sera(3o) cobrada(s) na forma de anuidadel(s) 
de dependéncia ou adaptacao. 

$ 17- Nao se aplica a redueao a gue se refere ao “caput” deste artigo ao 
aluno gue, independentemente de sua situacao acadêmica, cursar 4 (guatro) ou mais disciplinas da 
série no ano letivo. 

$ 27- As disposicêes previstas no artigo 6” nao se aplicam as disciplinas da 
série em gue o aluno obtiver reducao da anuidade escolar pelo aproveitamento de disciplinas. 

$ 4% O aluno gue obtiver alteragao de sua situaco académica no decorrer 
do ano letivo por alteragao de nota referente ao ano letivo anterior, terd direito & reducao do valor da 
parcela da anuidade escolar. cujos efeitas retroagirao a 1“ de janeiro de cada ano. desde due se 
enguadre na hipêtese prevista neste artigo. 

$ 4% A Pratica Juridica cursada nas #s e 5%s séries do Curso de 
Bacharelado em Direito na0 serd computada para fins da reduco de gue trata este arligo. mas, serd 
cobrada como dependéncia guando o aluno obtiver a redugao da parcela da anuidade escolar. 

$ 5% A primeira parcela da anuidade escolar sera cobrada integralmente. 
cabendo 4 Secao de Finangas restituir a diferenca entre o valor pago inicialmente e o valor reduzido. 
independentemente de reguerimento. 

SECAO II 

DA CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO 

Art. 10- Havendo disponibilidade. previa e legal. de recursos financeiros 
e ortamentarios. a Faculdade podera conceder bolsas de estudo e outros beneficios financeiros aos 
alunos. ex-alunos e servidores da Autarguia. 

Art. |1- A concessia a gue se refere o artigo anterior observara as normas 
é procedimentos concernentes a cada programa. 

$ 1%- Os ew-alunos da Faculdade matriculados mos cursos de PAs- 
Graduacao promovidos por esta Instituicao terao desconto de 10% (dez por cento) do valor das 
mensalidades do curso, observado o limite previsto na Lei Orcamentéria da Faculdade vigente a 
época, desde gue ocorra pagamento pontual das mesmas. sob pena de perda do desconto da parcela 
paga (ora de prazo. 

$ 2%- Caso haja mais ex-alunos matriculados do gue disponibilidade 
orcamentdria para concessao de desconto nas mensalidades, o critério para concessao do beneficio 
financeiro de gue trata o $ 1” deste artigo serd o da anterioridade na efetivacdo da matricula. 
mediante reguerimento do ex-aluno. 

L
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$ 3%- O aluno de POs-Graduagao nêo podera acumular os descontos a gue 
se relere o pardgrafo amterior com outros beneficios financeiros concedidos pela Faculdade. 
Constatado o actimulo. o aluno deverd optar pelo beneficio gue pretenda manter. 

Art 12- As bolsas de estudo somente podero ser autorizadas apês a 
manifestagdo da Secio de Financas e. guando o beneficio a ser concedido implicar em despesa 
orcamentdria para a Autarguia, a Secao de Contabilidade deverd manifestar-se guanto 4 
disponibilidade financeira e orcamentaria. 

SECAO IV 

DOS PRECOS PUBLICOS COBRADOS PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
PRESTADOS PELA AUTAROUIA 

Art. 13- Serdo cobrados pregos piblicos para os seguintes servicos 
prestados pela Faculdade: 

I-  cépia verografica: R$ 0.20 (vinte centavos): 

II-  impressao em preto e branco: R$ 0.30 (trinta centavos): 

I-  reguerimento de prova substitutiva: R$ 27.00 (vinte e sete reais: 

IV- reguerimento de transferëncia de periodo ou de turma. de 
compensardo de auséncias (motivos diversos), licenga-gestante, abono de faltas. aproveitamento de 
disciplinas. pedidos diversos e 2" via de cartao de identificacio do aluno: R$ 17.00 (dezessete reais). 

V-  contetido programatico: serd cobrado o valor da impressio em 
preto e branco. conforme o numero de folhas impressas: 

VI- segunda via de diploma: R$ 184,00 (cento e oitenta e guatro reais: 

VII- apostilamento de diploma: R$ 90.00 (noventa reais): 

VIII apressamento de diploma: R$ 112.00 (cento e doze reais). 

IX-  ex-alunos: reguerimentos diversos, atestados e outros documentos: 
R$ 17.00 (dezessete reais). 

8 1”- Os edlculos elaborados pela Secëo de Financas para fins de fixacio 
de preco puablico poderao ser arredondados. 

$ 27- Os valores previstos nos ineisos | e II sergo reajustados pela Secao 
de Finangas sempre gue necessêrio 4 manutengao das despesas com os respeclivos Custeios. 

$ 3%- Os pregos plblicos relativos as insericêes para concurso piblico, 
proeessos seletivos, vestibulares. transferëncias externas. guando realizados pela Faculdade. e os 
Cursos ée eventos de curta duraao e demais servicos prestados pela Autarguia. nao especificados na 
Lei Orcamentria Anual e nesta Resolucao, serio fixados pela Secao de Financas. guando nao 
Hiverem seu valor estabelecido por outra norma regulamentadora. 

Art. 14- Os alunos ficam isentos de cobranga dos seguintes doeumentos: 

d
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I-.. reguerimento de revisêo de prova: 

II-  recurso de revisao de prova: 

II- atestados. declarag6es e certidoes: 

[V-  histêrico escolar: 

V-  boletim escolar: 

VI- reguerimento de transferëência de periodo ou turma de disciplina 
cursada em regime de dependência ou adaptagao: 

VII- reguerimento de trancamento. renovacao ou cancelamento de 
matricula: 

VIII reguerimento de cancelamento de inscricao de curso ou evento de 
curta duracao; 

IX- reguerimento de nova oportunidade de realizacio de prova devido ao 
afastamento com compensacao de ausência, licenga gestante. crenca religiosa e& abono de faltas: 

X- reguerimentos de revisao ou parcelamento de débitos: 

XI-  reguerimentos de compensagao de ausência guando estes vierem 
acompanhados por atestados médicos (doenca ou gravidez) do aluno. atestados médicos de 
acompanhamento para tratamento de saide, hospitalar ou domiciliar. de pai. mae. cénjuge ou filhos, 
ou atestados de ébito de pai, mae. cênjuge. filhos. irmaos ou avés, com vinculo devidamente 
comprovado: 

XII- reguerimentos de restituicao de valores; 

XIII formuldrio para relatar ocorréneias na catraca: 

XIV- formuldrio para passe escolar: 

XV- formuldrio para bolsa de estudos: 

XVI- atualizacêo de cadastro. 

Art. 15- Ao ex-aluno aplicam-se as isencoes previstas nos incisos VIL X 
a XII e XVI do artigo anterior. ficando isento. tambeém. das seguintes cobrancas: 

L- reguerimento de cancelamento de vinculo: 

IT- primeira via do certificado de concluso do curso: 

H1- primeira via de diploma: 

LV- atestado de comparecimento 4 Faculdade para tratar de assuntos de 
Seu interesse: 

V- certificado de participagëio em eventos e cursos de curia duracao 
ministrados pela Faculdade.
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An. 16- Ficam isentos de cobranca os reguerimentos formulados pelo 
Centro Académico X.X de Agosto e pela Assocjacao Atlética XX de Agosto. 

SECAO V 

DOS PRECOS PUBLICOS COBRADOS PELA AUTORIZACAO E PERMISSAO DE USO 
DE DEPENDENCIAS DA FACULDADE 

Art. 17- O Diretor poderd outorgar autorizacio ou permissao de uso de 
dependéëncias da Faculdade por terceiros. mediante o pagamento do preco puablico correspondente. 

Art, 18- O preco pela outorga de autorizacao de uso. guando em carater 
precarissimo. sera fixado por ato do Diretor. em expediente administrativo. podendo, inclusive. ser 
dispensada a cobranca. obedecidas as disposicêes legais. 

Art, 19- A autorizagao ou permissao de uso serd concedida através de 
Resolucao. exceto guando em carater precarissimo. e seu preco serd apurado pela Secao de Financas. 
na torma da legislacao aplicdvel. podendo ser dispensada sua cobranca. nas termos da lei. 

Art. 20- As solicitacêes para utilizacao de dependências da Faculdade 
deverdo ser encaminhadas 4 Diretoria, especificando a finalidade da solicitacao. local pretendido. 
data e periodo de utilizagao e identificag&o da entidade ou pessoa reguerente. 

Art. 21- É condicao essencial para assinatura do Termo de Recebimentoe 
Responsabilidade o recolhimento antecipado do prega piblico devido., guando nio isenta a cobranca. 

Art. 22- O recolhimento do preco publico relativo & permissio de uso 
outorgada através de processo licitatério obedecerd ds regras e condicêes estabelecidas no edital de 
licitacao. 

Art. 23- Pela utilizacio dos espacos de propriedade da Faculdade ser&o 
cobrados. por dia: 

l- Anfiteatro da Faculdade. com 500 m7: R$ 3.846,69 (trés mil, 

oitlocentos & guarenta e seis reais e sessenta e nove entavos) 

(I- Auditorios. com 100 m7: R$ |.389.34 (um mil. trezentos e oitenta &e 

nove reais € trinta e guatro centavos): 

II Sala 19 e Forinho da Faculdade, com SOm? cada: R$ 941.47 

(noverentos e guarenta e um reais e guarenta e sete centavas) por espago: 

IV-  Sala 20 da Faculdade. com 9) m": R$ 990.40 (novecentos & 
noventa reais e guarenta centavos): 

V-  Salas 3. d e 5 da Faculdade. com 60 m* cada: R$ 593,60 
(guinhentos & noventa e irês reais e sessenta centavos) por sala- 

VI- (8 Salas do Prédio Barentz. com 95m" cada: R$ 989,87 
(novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) por sala: 

VII- 'Terreno da Faculdade. localizado na Avenida Sao Paulo com Rua 

do Tunel. s/n. em So Bernardo do Campo. com 63.372.02 m*: R$ 8.437.57 (oito mil. guatrocentose 
trinta e sete reais e cinguenta e sete centavos).
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$ 1 Admite-se o. fracionamento do preco piblico dos Espacos 
discriminados nos incisos 1 e I! para a utiliza€ao por hora. 

$ 2% O preco publico do espago discriminado no jmciso VI serd 
proporcional 4 metragem de terreno utilizada. 

$ 3% Os valores serao atualizados pelo IGPM-FGV (Indice Geral de 
Precos do Mercado da Fundacio Getdlio Vargas) conforme indice acumulado mos tltimos doze 
meses. 

SECAO VI 

DA RESTITUICAO DE VALORES 

Art, 24- Somente serdo restituidos valores pagos se verificada a ocorrêneia 
das seguintes hipoteses: 

|- desistência da matricula nos cursos regulares de Graduacao ou Pos- 
Graduacao ministrados pela Faculdade. desde gue reguerida antes do inicio do ano letivo. com a 
devolugao da(s) parcela(s) da anuidade ou mensalidade escolar j4 paga(s). podendo a Faculdade reter 
importência nao superior a 4% (guatro por cento) do valor eduivalente 4 semestralidade do curso. 

IT - desistência da matricula efetivada nos cursos regulares de Graduacio 
ou de Pos-Graduacëo. desde gue reguerida apés o inicio do ano letivo e cancelada antes do 
Reguerente freguentar a primeira aula a ser ministrada imediatamente apos a efetivaco da matricula. 
com a devolutao da(s) parcela(s) da anuidade ja paga(s). podendo a Faculdade reter importancia nêo 
superior a 4% (guatro por cento) do valor eguivalente 4 semestralidade do curso. 

IT - nao eletivacao da matricula: 

IV- desistência formal de inseric&o em curso ou evento de curta duracao. 
desde gue comunicada. no minimo. com 72 (setenta e duas) horas de antecedéncia: 

V- recolhimento ineguivocadamente indevido, 

Paragrafo unico- NOS caso$ OMissos. as restituicêes dependem de 
autoriza(ao expressa do Diretor. 

Art. 25- Fica delegada 4 Chelia da Segao de Finangas a competëncia para 
autorizar a restituicdo dos valores até o limite previsto no inciso IT do artigo 24 da Lei Federal n" 
8.666. de 21 de junho de 1993. 

SECAO VII 

DA INADIMPLÊNCIA E DO PARCELAMENTO 

Art. 26- Considera-se inadimplente o aluno, ex-aluno, permissiondrio e 
demais usuarios dos servicos prestados pela Faculdade gue nao efetuar o pagamento de gualguer 
parcela da anuidade. mensalidade escolar, acordo de parcelamento de débito ou de divida ativa. bem 
como os demais pregos pablicos cobrados pela Autarguia em sua data de vencimento. 

$ 1% O aluno ja matriculada, salvo guando inadimplente. ter direito 4 
renovacao de matricula.
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$ 2% O aluno inadimplente gue firmar acordo de parcelamento de divida 
ativa tera direito a renovagëo de matricula desde gue pague a primeira parcela do ajuste e nao lenha 
parcelas vencidas oriundas de acordos anteriormente firmados. 

$ 3% O permissiondrio inadimplente sujeita-se as sanc6es administrativas e 
demais condicêes impostas no Termo de Recebimento e Responsabilidade e no respectivo processo 
de compra e/ou servico ou expediente administrativo correspondente. 

Art. 27- Os débitos decorrentes do Curso de Bacharelado em Direito ou 
Pos-Graduacao no inseritos em divida ativa poderio ser parcelados mo decorrer do exercicio 
financeiro. em uma Unica oportunidade, desde gue observadas as seguintes condicêes: 

I- Bacharelado em Direito: parcelamento dos débitos nao inscritos em 
divida ativa em até 7 (sete) prestacêes, mensais e sucessivas, respeitado o valor minimo de cada 
parcela eguivalente a 2% (dois por cento) da anuidade escolar do Curso de Bacharelado em Direito 
vigente 4 época do parcelamento: 

I— Pés-Graduacdo: parcelamento do valor correspondente a. no maximo. 
uma semestralidade. em até 3 (trés) prestac6es mensais e sucessivas, respeitado o valor minimo de 
cada parcela eguivalente a 4% (guatro por cento) da anuidade escolar do Curso de Bacharelado em 
Direito vigente 4 época do parcelamento. 

Pardgrafo unico. O vencimento das parcelas oriundas de parcelamentos de 
débitos ndo inscritos em divida ativa na0 ultrapassard o exercicio financeiro a gue se refere. 

Art. 28- Considera-se inadimplente o servidor ou ex-servidor publico gue 
nao efetuar o pagamento de verbas rescisérias ou outras decorrentes de seu vinculo com a 
Instituicao. seja ele estatutdrio ou nao. 

Paragrafo Unico, O parcelamento desses débitos obedecerd 4s normas 
vigentes e. na ausência de norma especifica. aplica-se o disposto no artigo 40 desta Resolucao. 

SECAO VIII 

DA DiVIDA ATIVA 

Art. 29- A cobranta judicial da Divida Ativa desta Autarguia Municipal & 
regida pela Lei n* 6.830. de 22 de setembro de 1980 e. guanto ao pracedimento interna, pela presente 
Resolucaa. 

Art. 30- As parcelas da anuidade e mensalidade escolar. bem como os 
demais precos piblicos nao guitados no decorrer do ano sero jnseritos em Divida Ativa no Gltimo 
dia do exercicio finamceiro correspondente, com os acréscimos de gue trata o artigo 3% desta 
Resolucao. ap6s apurada sua liguidez e certeza. 

Pardgrafo Unico- A Divida Afiva serd inscrita com os valores 
correspondentes ao principal, corrigido monetariamente, acrescido de multa e juros de mora. 

Art. 31-O registro da insericêo da divida de gue trata o artigo antecedente 
sera efetivado pela Secao de Finangas por meio do Termo de Insericêo da Divida Ativa. devendo 
conter os seguintes dados para gue-seja constituido de forma regular: 

I- o nome da devedor e, sempre due possivel, o domicilio ou a 
residéncia;
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(1 -o valor origindrio da divida. bem como o termo inicial e a forma de 
calcular os juros de mora e demais encargos previstos: 

(1 -a origem. a natureza e o fundamento da divida; 

IV - a indicacao. se for o caso, da sujeicao da divida a atualizacao 
monetaria, bem coma o respectiva fundamento legal e o termo inicial para o calculo: 

V -a data e o niimero da inscricao no Registro de Divida Ativa: 

VI - o nimero do processo administrativo de gue se orieinat o credito. 

Art. 32- A Certidao de Divida Ativa é 0 titulo executivo para instrugao do 
procedimento de cobranga judicial de Divida Ativa, extraida em face dos eréditos da Autarguia 
imseritas na forma da Lei. 

Art 33-A Secao de Finantas compete; 

| - mstaurar processo administrativo concernente a cobranta dos créditos 
da Divida Ativa de gue trata o presente instrumento normativo; 

II- inscrever, em registro proprio. como Divida Ativa, os créditos 
exigiveis pelo transcurso do prazo para pagamento apés apurar a sua certeza e liguidez. promovendo 
as medidas necessêrias para tanto: 

I1— manter atualizado o cadastro de devedores, procedendo as 
comunicacëes legais; 

IV- realizar as baixas e guitag6es da Divida Ativa: 

V- formecer. a pedido. certidao de guitacao de Divida Aftiva e. 
compulsoriamente, Declaracao Anual de Ouitacio de Débitos: 

VI- receber os devedores prestando-lhes esclarecimentos sobre a origem 
da divida. o seu montante e a possibilidade de solucao amigavel; 

V1II- efetjvar a cobranca extrajudicial da Divida Ativa: 

IX- formalizar o Termo de Confissao e Parcelamento de Divida Ativa 

cobrada extrajudicialmente. 

Art, 34- Ao Consultor Técpnico Juridico compete: 

I- promovera cobranca judicial da Divida Ativa: 

I- elaborar as minutas. padrao dos Termos de Confissao e Parcelamenta 
de Divida Ativa cobrada extrajudicialmente: 

(1-formalizar os Termos de Confissêo e Parcelamento de Divida Ativa 

cobrada judicialmente. 

Art. 33- Estando o débito do aluno do Curso de Bacharelado em Direito ja 
inserito em Divida Ativa e em cobranca administrativa, este, devidamente atualizado. poderd ser 
dividido em até 18 (dezoito) parcelas, mensais e sucessivas. sobre as guais incidirdo juros de |% (um 
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dividido em até 18 (dezoito) parcelas. mensais e sucessivas, sobre as aguais incidirao juros de 1% (um 
por cento) ao més, mediante lavratura de Termo de Confissao e Parcelamento de Divida Aftiva. 
observado o valor minimo de cada parcela eguivalente a 2% (dois por cento) da anuidade escolar do 
Curso de Bacharelado em Direito vigente & época do parcelamento, 

Art. 36- Os reguerimentos de parcelamento administrativo de Divida Ativa 
dos alunos do Curso de Graduagao somente poderëo ser deferidos se jnexistir outro Termo de 
Confissao e Parcelamento de Divida Ativa com parcelas vencidas. 

Art. 37-0 parcelamento administrativo de débito inserito em divida ativa 
do aluno dos Cursos de POs-Graduacdo obedecerd aos seguintes critérios: 

I- parcelamento em até 3 (três) parcelas mensais e suCessivas: 

I1- valor minimo de cada parcela eguivalente a 4% (guatro por cento) da 
anuidade escolar do cursa de Bacharelado em Direito. 

Art. 38- Os reguerimentos de parcelamento administrativo de Divida Ativa 
dos alunos dos Cursos de Pés-Graduacao somente poderao ser deferidos se inexistir outro Termo de 
Confissao e Parcelamento de Divida Ativa com parcelas vencidas. 

Art. 39- Nao ser concedido ao aluno o reparcelamento de débito ja 
reconhecido em Termo de Confissêo e Parcelamento de Divida Ativa, 

Art. 40- O ex-aluno poderd reguerer o parcelamento de divida ativa, a 
consolidagao e o reparcelamento de débitos reconhecidos em Termo de Confissao e Parcelamento de 
Divida Auva descumprido ou no. desde gue estes sê encontrem em fase de cobranca administrativa. 
o gual podera ser deferido em uma tinica oportunidade, observado o valor minimo de cada parcela, 
eguivalente a: 

| - 2% (dois por cento) da anuidade escolar do Curso de Bacharelado em 

Direito. guando se tratar de ex-aluno do Curso de Bacharelado em Direito:e 

l1- 4% (guatro por cento) da anuidade escolar do Curso de Bacharelado em 
Direito. guando se tratar de ex-aluno dos Cursos de Pés-Graduacao. 

Art. d1- Os débitos inscritos em divida ativa e gue se encontrem em 
cobranta judicial poderdo ser consolidados e reparcelados mediante o pagamento da primeira parcela 
com valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total do débito e o restante em parcelas 
due observem o valor minimo eguivalente a 4% (guatro por cento) da anuidade escolar do Curso de 
Bacharelado em Direito. 

Art. 42- A Divida Ativa relacionada a permissêo de uso podera ser 
parcelada administrativamente em até 4 (guatro) parcelas. mediante autorizagao expressa do Diretor. 

Art. 43- A Faculdade poderd utilizar-se de empresas especializadas em 
cobranga ou camaras de arbitragem durante o processo administrativo de recuperagao extrajudicial 
de débitos. inscritos ou nao, em divida ativa. 

Art. 44- A Faculdade poderd encaminhar a protesto a Certidao de Divida 
Ativa inserita e titulos de crédito nêo pagos em suas respectivas datas de vencimento.
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DISPOSICOES TRANSITORIAS E GERAIS 

Art. 45- Ouando o prazo para pagamento expirar em dia gue nao haja 
expediente bancario. o vencimento fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia Gtil 
subseguente. 

Ar. d6- No serao aceitos pagamentos com chegue nos caixas da 
Faculdade. exceto para atender demanda diferenciada e/ou periodos especificos. devidamente 
autorizados pela Chefia da Secio de Financas. 

Art. 47- Atié 30 de abril de 2017 as regras constantes nos artigos 35 a 40 
desta Resolucao serao aplicaveis aos parcelamentos de débitos cobrados judicialmente. 

Art. 48- Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicacio, ficando 
revogadas as disposic6es em contrrio, especialmente a Resolucao GFD n" 84, de 14 de dezembro de 
2015. 

Sao Bernardo do Campo. 13 de janeiro de 2017. 
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