
 

 

Ata da Reunião da Comissão de Comissão Especial de Direito Tributário, realizada em 27 

de outubro de 2022 

 

Em 27 de outubro 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. IV Congresso de Direito Tributário 

a. O congresso acontecerá entre os dias 09 e 11 de novembro. 

b. Formato 100% online. 

c. Inscrição e programação – clique aqui 

 

2. Webinar 

a. Webinars organizados pela Comissão de Direito Tributário em 2022. 

I. 21/07 – O dever de motivação das decisões administrativas e as muletas retóricas (Diego Diniz) 

II. 13/10 – STF e STJ: Reviravoltas de posicionamentos em precedentes tributários (Andressa Senna) 

III. 18/10 – Coisa Julgada em Matéria Tributária (Lígia Regini) 

IV. 27/10 – A incidência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre o ganho de capital na sucessão 

causa mortis (Nereida Horta) 

V. 09 a 11/11 – IV Congresso de Direito Tributário 

VI. 30/09 – Manhã de Debates WIT Brazil - Organização Women in Tax Brazil - apoio da Comissão de 

Direito Tributário (Renata C. Cubas) 

 

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

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

 

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 raça e gênero.  

 

https://www.sympla.com.br/evento-online/iv-congresso-de-direito-tributario-oab-sp-2022/1763506?_gl=1*12ell25*_ga*NjY1Njc0OTgzLjE2NTY3MTIwMjk.*_ga_KXH10SQTZF*MTY2NjM4MTQ5OS4xMDMuMS4xNjY2MzgxNzUwLjAuMC4w
mailto:alan.santos@mattosfilho.com.br
mailto:quiroga@mattosfilho.com.br


3. Sugestões de membros para ingressar à comissão – mantemos 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.  

 

4. Reuniões mensais da Comissão de Direito Tributário – a próxima reunião da Comissão 

de Direito Tributário da OAB/SP acontecerá (remotamente), no dia 01/12 às 17:00h.  

 

 

A reunião foi encerrada aproximadamente às 17h40, 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 


