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Dia Internacional das
Populações Indígenas

Desembargadores participam de
Congresso de Direito Tributário

O desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região (TRF5), e os
desembargadores federais Marcelo
Navarro (vice-presidente), Margarida
Cantarelli e Francisco Queiroz Cavalcanti
serão palestrantes do 10º Congresso
Internacional de Direito Tributário de
Pernambuco, que acontecerá de 6 a 8 de
outubro, no Recife. O evento vai destacar
a simplificação do Sistema Tributário, a
eficiência administrativa, o Direito
Tributário e o crescimento econômico, e
será realizado pelo Instituto Pernambu-
cano de Direito Tributário com apoio de
várias instituições nacionais e interna-
cionais. Também participarão do con-
gresso o ex-secretário da Receita Federal
do Brasil Everardo Maciel, o ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), João
Otávio de Noronha, e José Múcio

Monteiro, ministro do Tribunal de Contas
da União. Inscrições podem ser feitas no
site www.congressodireitotributario.com.br,
ou pelo telefone (81) 3423-1300

O TRF5 vai pagar R$ 34,6 milhões a
9.918 beneficiários. A quantia é referente
a revisões de aposentadorias, pensões e
outros benefícios. O Conselho da Justiça
Federal (CJF) aprovou a liberação de R$
302,8 milhões para que o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
quitasse os pagamentos. Em todo o País,
os Tribunais Regionais Federais
atenderão 53.206 pessoas.

Um ano, este é o prazo programado pela
Justiça da República Oriental do Uruguai
para revolucionar seu relacionamento
com a sociedade. A meta ambiciosa foi
apresentada pela delegação uruguaia que
participou da Conferência Mundial sobre
Transparência, Ética e Prestação de Con-
tas dos Poderes Judiciários, que terminou
na última quinta-feira (5), no Superior

Tribunal de Justiça (STJ). A ministra Nilza
Salvo, do Tribunal de Apelação do
Uruguai, cobrou uma conduta pró-ativa
dos membros do Poder Judiciário para se
comunicar melhor com a população.
Nilza também propôs a participação do
público nas atividades dos Tribunais, a
realização de mais audiências públicas e a
cooperação com as instituições de ensino.

O corregedor-geral
da Justiça Federal,
ministro Francisco
Falcão, presidirá
nos dias 12 e 13
deste mês, a sessão
da Turma Nacional
de Uniformização
de Jurisprudência
(TNU) dos Juizados
Especiais Federais (JEFs). O evento vai
acontecer às 10h, na sala da 1ª Seção do
STJ. A TNU é composta por juízes federais
provenientes das Turmas Recursais dos
Juizados, sendo dois de cada região da
Justiça Federal. Entre os membros da
TNU, está a juíza federal Joana Carolina
Lins Pereira, da 2ª Turma Recursal da
Seção Judiciária de Pernambuco.

Ministro Falcão vai
presidir sessão da TNU

Conselho libera
pagamento de INSS

Ministra uruguaia propõe Justiça mais próxima

Durante esta semana, o Setor de Apoio
ao Bem-estar e Qualidade de Vida
(SAbemQ) vai promover sessões de
degustação de café para que os
servidores da Corte participem da
escolha de um novo fornecedor de
máquinas de café expresso. A empresa
MTVENTURA, convidada pela SAbemQ,
vai disponibilizar seus produtos - cafés
expressos e longos feitos à base de
grãos – para prova. A demonstração
acontece das 11h às 18h, segunda,
terça, quinta e sexta-feira, no 8º andar
do edifício-sede do Tribunal. Outras
informações: 9462

Hora
do
cafezinho


