SEMINÁRIO TEMÁTICO
PROCESSO TRIBUTÁRIO – OAB 2ª FASE
Sábados: 08h às 12h30
I - Professor: Pedro Maia (Mestre em Direito Tributário pela PUC Minas)
II - Tema geral: Processo Tributário
III - Objetivos: Dar ao estudante uma visão global sobre os meios de defesa do contribuinte,
através da análise da legislação específica e das peculiaridades do Processo Tributário. O
Seminário terá como foco principal a preparação para a Segunda Etapa do Exame da OAB em
Direito Tributário.
IV - Temas específicos:
 Procedimento e Processo Administrativo Fiscal.
 Ações Judiciais em Matéria Tributária (Mandado de Segurança, Ação Declaratória, Ação
Anulatória, Ação de Consignação em Pagamento, Ação de Repetição de Indébito).
 Execução Fiscal (Embargos).
 Exceção de Pré-Executividade.
V - Metodologia: aulas expositivas e discussões em grupos sobre casos concretos. Elaboração de
peças processuais.
VI - Avaliação: Participação em sala, nas atividades e nos debates – 10 pontos em cada aula (total:
40 pts)
Elaboração de peças e estudo de caso (Simulados) – 30 pts cada (total: 60 pts)
VII - Carga horária: 18 horas
VIII - Cronograma: 04 encontros
Mês
Dias de aula
Março
23
Abril
06, 13
Maio
04
IX - Participantes: todos os alunos que já tenham cursado, ou que estejam cursando nesse
semestre, a disciplina Direito Tributário II e que tenham interesse em optar por Direito Tributário na
segunda etapa da OAB.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 01/03 a 15/03 de 2019, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 25/03 a 29/03 de 2019, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 195,00 (Cento e noventa e cinco reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de Maio .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos
de maio e junho de 2019.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá
efetuar o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas
as atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar

