
 

 

Ata da Reunião da Comissão de Comissão Especial de Direito Tributário, realizada em 

25 de agosto de 2022 

 

Em 25 de agosto de 2022, às 17:00 horas, realizou-se reunião ordinária da Comissão de 

Comissão Especial de Direito Tributário, via plataforma digital Zoom. Com mediação do 

Presidente da desta comissão Prof. Dr. Roberto Quiroga Mosquera. 

 

Na pauta da reunião, foram discutidos os seguintes pontos: 

 

1. Comitês Temáticos 

a. Exibição dos comitês que foram criados até o momento: 

▪ Pareceres;  

▪ Reforma Tributária;  

▪ Contencioso Estratégico;  

▪ Contencioso administrativo federal;  

▪ Contencioso administrativo estadual e municipal;  

▪ Métodos alternativos de solução de conflitos (transações, arbitragens etc.);  

▪ Tributação no Setor de Energia 

▪ Tributação da Economia Digital 

▪ Precedentes em Matéria Tributária 

▪ Tributação e Direitos Humanos 

▪ Tributos (IR, ICMS, PIS/COFINS, ISS, ITBI, ITCMD, IPVA) Definir coordenador destes 

comitês – deixamos em aberto para os que quiserem se voluntariar na coordenação 

– enviar candidatura via e-mail. 

 

b. Os comitês podem/devem conversar entre si (escolham o canal que melhor funcione 

a vocês - WhatsApp, e-mail, vídeo conferências etc.). É esperado a proatividade dos 

comitês, se possível, produzam trabalhos, sugiram eventos, seminários, acompanhem 

projetos, façam visitas em nome da Comissão etc. – sempre passando pela 

aprovação do Presidente da Comissão. 

 



c. Apresentação do comitê “Precedentes em matéria tributária” – Andressa Senna 

(coordenadora). PS: aos demais comitês, sintam-se à vontade para apresentar 

algum material durante as reuniões, caso entendam necessário. 

 

 

d. Compartilharei à comissão, um arquivo em paralelo a lista com todos os comitês 

criados, assim como cada um dos membros que ingressaram – atualizado 

semanalmente, caso se aplique.  

 

e. Caso tenha interesse em ingressar algum dos comitês, por favor, fazer a solicitação 

via e-mail alan.santos@mattosfilho.com.br e quiroga@mattosfilho.com.br  

 

 

2. Webinar 

a. Lista dos primeiros temas a serem exibidos 

 

➢ O papel da advocacia no combate ao racismo (responsável: Isadora Catarina) 

➢ Modulação de efeitos em matéria tributária (responsável: Lígia Regini) 

➢ Coisa Julgada e os Temas 880-885 do STF (responsável: Lígia Regini) 

➢ Transação e Negócio Jurídico Processual em matéria tributária - Disseminação de 

boas práticas e efetividade (responsáveis Flavia Koiffman e Daniella Zagari) 

➢ Criminalização indevida de matéria tributária - Atos de constrangimento ilegal de 

sócios e diretores enquanto perdura o contencioso judicial (Flavia Koiffman) 

 

Aos responsáveis pelos temas: Definir mediador; convidar e definir 2 ou 3 debatedores; 

sugestões de data; manter o horário das 17h às 18h, se possível.  

 

Se possível, manter a diversidade de gênero e identidade sexual.  

Os eventos devem acontecer até dezembro de 2022. 

 

b. Webinares extraordinários, além dos que já foram sugeridos, serão considerados, 

quando visto necessários. 

 

c. Caso tenha interesse em sugerir algum tema, favor fazer a solicitação via e-mail 

alan.santos@mattosfilho.com.br e quiroga@mattosfilho.com.br  



3. Congresso 

Organizaremos um Congresso ainda no 2º semestre. Será um Congresso de 2 ou 3 

dias. Possivelmente no mês de outubro. Compartilharemos mais detalhes 

posteriormente.  – Responsáveis Fernando Zilveti e Roberto Quiroga.  

 

4. Sugestões de membros para ingressar à comissão – deixamos em aberto a 

possiblidade dos membros já ingressantes sugerirem nomes de novos membros para 

ingressar à comissão. Levando em consideração a mantermos em mente a 

diversidade racial e de gênero.  

 

5. Reuniões mensais da Comissão de Direito Tributário – foi definido que a Comissão 

de Direito Tributário da OAB/SP se reunirá (remotamente ou presencialmente) uma 

vez por mês, sendo na última quinta-feira de seus respectivos meses, mantendo o 

horário das 17h.  

 

 

A reunião foi encerrada às 17h45, com a assinatura do presente na lista entregue à Secretaria 

das Comissões. 

 

 

 

 

 

 

 

Ata: Alan Ramos dos Santos 

 

 

Roberto Quiroga Mosquera 

Presidente da Comissão Especial de Direito Tributário 


