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Eventos realizados pela Comissão:

•

4.9.2019: Seminário de Direito Tributário e do Contencioso Tributário da OAB/SP

O evento contou com transmissão ao vivo:
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https://www.youtube.com/watch?v=OEGd984qdYI

•

6.11.2019: 1° Congresso de Direito Tributário da OAB/SP

O evento contou com transmissão ao Vivo:
http://informaticaoabsp.wixsite.com/congressotributario/congresso-ao-vivo

•

2.12.2019: MP do Contribuinte Legal – Transação Tributária no âmbito Federal

-3-

Eventos que a Comissão representou a OAB/SP: N/A
Palestras que a Comissão Representou a OAB/SP: N/A
Reuniões das Comissões: 30.10.2019 – 1ª Reunião da Comissão Especial do
Contencioso Tributário da OAB/SP, promovida após a comunicação da nomeação dos
integrantes para a Comissão. A Reunião teve como objetivo apresentar os objetivos da
Comissão para o final deste ano e 2020 e estruturar os projetos para 2020. Também se
discutiu os seminários a serem realizados pela Comissão em parceria com a Comissão
Especial de Direito Tributário, novas ideias para a Comissão e a periodicidade das
reuniões.
Cartilhas: N/A
Projetos: os projetos em andamento da Comissão Especial de Contencioso Tributário
da OAB/SP para o ano de 2020 são:

•

Divisão da Comissão em Grupos de Trabalho, quais sejam: (i) Contencioso
Administrativo Municipal; (ii) Contencioso Administrativo Estadual (TIT/SP); (iii)
Contencioso Administrativo Federal (CARF); (iv) Contencioso Judicial –
Execuções Fiscais; e (v) Contecioso Judicial – processos judiciais. Também
haverá Grupos de Trabalho em conjunto com a Comissão Especial de Direito
Tributário, quais sejam: (vi) Métodos Alternativos de Solução de Conflitos
Tributário; (vii) Responsabilidade Tributária; (viii) aplicação de Súmulas e
Repetitivos pela jurisprudência dos Tribunais Inferiores; (ix) acompanhamento
das ADIs e dos casos em repercussão geral de interesse da área tributária que
estão em trâmite no STF.

•

Cada grupo de trabalho será composto por 2/3 coordenadores. Cada
coordenador permanecerá sob essa função por um período de 1 (um) ano, sendo
possível a prorrogação por 1 (um) ano adicional.

•

Reunião mensal dos grupos de trabalho.

•

Cada Grupo de Trabalho será responsável pela realização de 1 (um) evento e 2
(dois) ou mais artigos por ano.
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•

Cada Grupo de Trabalho ficará responsável por elaborar 1 (uma) cartilha com
informações práticas sobre seu tema de especialização.

o

A cartilha ficará disponível para consulta no site da OAB/SP e na página
da Comissão, e terá como objetivo auxiliar jovens advogados e/ou
advogados com pouco acesso à informação / estrutura de qualidade.

•

Reuniões Gerais da Comissão: 3.2.2020, 4.5.2020, 3.8.2020 e 2.11.2020.

Processos em Andamento: N/A
Outros assuntos:

•

30.8.2019: Nota Pública – Apoio à MP 893/2019

“A Comissão de Contencioso Tributário da OAB SP vem a público externar seu integral
apoio à iniciativa da senadora Soraya Thronicke, autora da Emenda à MP 893/19, que
propõe sejam incluídos direitos inéditos aos conselheiros representantes dos
contribuintes do CARF.
Apesar de possuírem uma série de obrigações nos julgamentos dos processos
administrativos, até hoje esses representantes não possuem direitos inerentes ao cargo,
tais como equiparação da remuneração, licença-maternidade remunerada e férias,
dentre outros.
A alteração da legislação assegura aos conselheiros a observância de preceitos
fundamentais da dignidade humana, que deveriam ser observados pelo Estado, além
de valorizar o profissional e contribuir com a qualidade dos julgamentos do Tribunal
Administrativo.”
São Paulo, 27 de dezembro de 2019.
________________________
Luiz Roberto Peroba Barbosa
Presidente da Comissão Especial de Contencioso Tributário da OAB/SP
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