
 
 

 

 

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

realizada em 28 de julho de 2022 

 

Em 28 de julho 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. Confirmação da criação dos comitês temáticos; 

 

b. Foram definidos coordenadores (e alguns casos subcoordenadores) para cada um 

destes comitês; 

 

c. Algumas demandas são recebidas via OAB/SP; a demanda será direcionada ao(s) 

o(s) coordenador(es) de seu determinado comitê e posteriormente compartilhe com a 

comissão para estudar o assunto; 

 

d. Os comitês podem/devem conversar entre si. É esperado que, se possível, produzam 

trabalho, sugiram eventos, seminários, acompanhem projetos de lei, façam visitas em 

nome da Comissão etc. – sempre passando pela aprovação do Presidente da 

Comissão; 

 

e. Após a reunião foram sugeridos outros comitês temáticos (compartilharei 

posteriormente os novos comitês); 

 

f. Compartilharei posteriormente a lista com todos os comitês criados, assim como cada 

um dos membros que ingressaram. 

 

g. Formulário para ingressar nos comitês: https://forms.office.com/r/50Mw0YvdkZ 

 

 

2. Webinar 

 

a. Listamos parte dos temas para os webinares que foram sugeridos pelos membros da 

Comissão; 

 

https://forms.office.com/r/50Mw0YvdkZ


b. A presidência definirá os temas que serão exibidos, assim como as datas previstas 

para exibição; 

 

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

quando visto necessários. 

 

d. Formulário para sugestão de temas: https://forms.office.com/r/5MS9buncJC 

 

3. Congresso 

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

dias. Ainda não temos definida toda a programação. Compartilharemos mais detalhes 

posteriormente.  

 

 

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 18h02, 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 

https://forms.office.com/r/5MS9buncJC

