
    COMISSÃO DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: 

I - Elaborar estudos sobre o direito tributário com vistas ao contribuinte e 

difundi-los no meio social; 

II - Traçar análises de direito comparado, visando o aprimoramento do sistema 

tributário em todas as esferas federativas; 

III - Quando necessário, atuar junto ao Conselho de Contribuintes Municipal, ao 

Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Paraná - CCRF, e ao 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF em Brasília-DF; 

IV - Promover o entendimento, sendo mediadora entre contribuintes e entidades 

tributantes; 

V - Prestar consultas de interesse público e profissional, quando solicitada; 

VI - Elaborar e propor políticas arrecadatórias e fiscalizatórias comprometidas 

com a justiça social; 

VII - Promover e participar de seminários, debates, projetos, convênios, e de 

toda forma interdisciplinar de participação social; 

VIII - Promover o intercâmbio com órgãos afins, principalmente outras 

Comissões, fazendo assim um movimento articulado dos estudos, pareceres e 

propostas; 

XIX - Encaminhar a coordenadoria das Comissões, estudos e pareceres realizados 

no âmbito da Comissão, visando contribuir com a produção e publicação institucional. 

 

REUNIÕES/ENCONTROS: 

I – As reuniões da Comissão de Direito Tributário serão realizadas na sede da 

OAB-PG, sempre na última terça-feira de cada mês; 

II – As reuniões terão duração de 1h30min (18h às 19h30); 

III – Em cada reunião será realizada uma exposição por um membro da Comissão 

ou convidado externo, sobre assunto pertinente ao direito tributário, que será 

divulgado na reunião antecedente; 

IV – Após a exposição, será aberto para discussão entre os membros; 

V – Em seguida, os membros poderão levar temas de seu interesse para 

compartilhar entre os demais membros. 

 

 



MEMBROS: 

I – Poderão participar como membros da Comissão de Direito Tributário: 

a) Advogados regularmente inscritos na OAB; 

b) Procuradores, Juízes, Promotores; 

c) Estagiários. 

 

EVENTOS: 

I – A Comissão de Direito Tributário realizará 1 (um) evento a cada semestre; 

II – Referido evento poderá ser realizado por meio de uma palestra aberto à 

comunidade jurídica, tendo como palestrante um profissional da área tributária, com 

vasta experiência, ou por meio de uma atividade que envolva a sociedade. 


