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Dia de São Geraldo
Dia do Teatro

reforma tributária 
é tema constante 
nos debates polí-

ticos e econômicos. De 
acordo com dados da 
Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), o 
“Impostômetro” alcan-
çou, terça-feira passada 
(13), R$ 1 trilhão em 
impostos pagos pelos 
brasileiros somente em 2011. O 
Brasil tem 63 impostos, taxas e 
contribuições que são cobrados 
no dia a dia do cidadão. O mo-
mento é oportuno para a realiza-
ção do XI Congresso Internacional 
de Direito Tributário de Pernam-
buco, que acontece no Recife, de 
21 a 23/09, reunindo renomados 
juristas e aplicadores do direito 
tributário, com o tema “O Sistema 
Tributário e Mercado: Repensan-
do o Estado Fiscal Brasileiro”. Os 
desembargadores federais Mar-
celo Navarro e Edilson Nobre, do 
TRF5, participarão do evento, que 
também conta com os ministros 
João Otávio de Noronha (STJ), 
Ricardo Villas-Boas Cueva (STJ) e 

José Antonio Dias Toffolli (STF). 
Marcelo Navarro palestra dia 21, 
às 17h, sobre “Liminar em manda-
do de segurança e ações caute-
lares como medida de suspensão 
da exigibilidade do crédito”. Já o 
desembargador Edilson Nobre Jú-
nior palestrará no dia 22, às 15h30, 
em mesa sobre “Segurança jurí-
dica no procedimento tributário”, 
na qual abordará o tema “Juros 
moratórios, SELIC e outros acrés-
cimos sobre tributos. Incidências 
nos casos de multas. O regime dos 
juros nos casos de conversão dos 
depósitos em renda da fazenda 
pública”.  Programação completa 
no site: http://www.congressodi-
reitotributario.com.br.

A Seção de Malotes do TRF5 
lembra aos servidores que a 
paralisação dos Correios não 
alterou o horário de entrega de 
remessas, que deve ser até às 
14h, para que as correspondên-
cias sigam no mesmo dia. Con-
tudo, a Empresa de Correios e 
Telegráficos (ECT) informou que 
a entrega de algumas modalida-
des de correspondências, como 
telegramas, Sedex, e-Sedex, Pac 

Desembargadores do TRF5 
debatem Reforma Tributária

e objetos internacionais, pode-
rá sofrer atrasos. A ECT faz um 
alerta para as posta-
gens nas modalidades 
Sedex Hoje e Sedex 10 
e as captações do Dis-
que Coleta, tanto via 
internet, quanto pelos 
telefones da Central de 
Atendimento dos Cor-
reios, que estão tempo-
rariamente suspensas.

Os juízes federais Germana de 
Oliveira Moraes (JFCE) e Walter 
Nunes da Silva Junior (JFRN) inte-
gram o corpo docente da segun-
da turma deste ano do curso so-
bre gestão para o funcionamento 
de varas criminais e de execução 
penal, cuja nova fase será inicia-
da hoje, com a participação de 
180 juízes federais credenciados 
pela Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados (EFAM). A capacitação é 

realizada no modelo a distância, 
via internet, e visa comprometer 
os magistrados das varas crimi-
nais de toda a Justiça Federal 
com a execução do Plano de 
Gestão de Varas Criminais e com 
a capacitação dos servidores das 
varas para a utilização do manu-
al correspondente. O curso faz 
parte de uma parceria da EFAM 
com o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e o Centro de Estu-
dos Judiciários (CEJ).
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