Ata da Reunião da Comissão de Direito Tributário da OAB SP
Data: 23/02/2021 – 09h às 10h30.
Participantes:
Tathiane Piscitelli – Presidente da Comissão
Daniela Lara – Vice-Presidente da Comissão
Fernanda Possebon – secretária-geral da Comissão
Membros da Comissão
Tathiane abriu a reunião agradecendo a presença de todos e falando do Relatório das
Atividades de 2020 da Comissão e previsão de trabalhos em 2021 – eventos, artigos,
notas técnicas, pareceres da comissão.
Daniela ressaltou a importância de serem tratados, em 2021, de temas tributários que
interessem a grande massa de advogados, principalmente do interior, em relação a
taxas, tributos municipais (ITBI, ISS) e estaduais (ITCMD, IPVA).
Tathiane abriu para as subcomissões.
Subcomissão de Reforma Tributária – Fernanda Possebon
Fernanda Possebon falou dos trabalhos para a Subcomissão de reforma tributária, como
a nota técnica do Simplifica Já. Falou também do acompanhamento das propostas de
reforma que estão no Congresso diante da nova composição da mesa diretora,
presidentes das casas e das comissões.
Tathiane comentou da possibilidade de ser realizado webinar com o novo relator da
reforma no Congresso Nacional, quando for designado.
Subcomissão de Acompanhamento das ADI e RG no STF – Fernanda Pazello
Fernanda apresentou os trabalhos realizados em 2020 e o que pretende para 2021.
Vide apresentação em anexo (anexo 1).
Subcomissão de Tributação da Energia – Andréa Mascitto
Andréa comentou os trabalhos efetuados pela subcomissão em 2020, principalmente
eventos e publicação de artigos, além das reuniões mensais do grupo.
Em 2021, há intenção do grupo em focar nas questões de tributação da energia limpa
(fotovoltaica, solar) e de trabalhar uma forma de isenção para carros elétricos via

SEFAZ/SP. Daniela sugeriu trabalhar um texto para levar ao Confaz. Tathiane sugeriu
trabalhar com o grupo de reforma tributária. Stael comentou sobre livro recentemente
publicado sobre tributação da energia dos coordenadores: Denise Lucena e Paulo
Caliendo.
Subcomissão de Compliance Tributário – Ana Cláudia Leme
Ana comentou dos trabalhos de 2020 e o que pretende realizar em 2021, principalmente
evento com a Comissão de Compliance da OAB.
Subcomissão de Tributação da Economia Digital – Daniel Paiva
Daniel comentou sobre os trabalhos de 2020 e o que o grupo pretende para 2021.
Eventos com publicação de artigos na sequência que consolidam o que foi debatido.
Foco na discussão de criptoativos com a intenção do BACEN de criar moeda digital
brasileira.
Coluna da Comissão para publicação de artigos
Fernanda Pazello e Andréa comentaram da necessidade de termos um canal de
publicação de artigos da Comissão.
Inicialmente se pensou em uma coluna no JOTA, mas o ideal é termos uma plataforma
gratuita.
Raquel Preto explicou que a OAB/SP vai lançar, em breve, o Jornal da Advocacia,
totalmente digital e gratuito. A ideia é a comissão ter uma coluna específica para
publicação de artigos.
Também será efetuado contato com o Migalhas.
A reunião encerrou-se às 10:40h.
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