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1. EVENTO: Simpósio ICMS Mercadorias – 14/08 

2. EVENTO: XVI Congresso Paranaense de Direito Administrativo – 25 

a 28/08 

3. EVENTO: I Congresso de Direito Processual – 28 a 30/10 

 

   
Simpósio ICMS Mercadorias – 14/08 
 

O Simpósio ICMS Mercadorias promoverá um encontro com 

informações pertinentes e valiosas relacionadas ao Direito Tributário. O evento 

tem como objetivo: 

 Promover debates de temas jurídicos e econômicos sobre as operações 

relacionadas ao ICMS; 

 Fomentar o intercâmbio cultural entre empresas e comunidade 

acadêmica, possibilitando a troca de experiências entre os profissionais 

e autoridades da área; 

 Reduzir a insegurança jurídica das operações do comércio e de sua 

logística por meio da discussão de temas relevantes do Direito 

Tributário. 

 

Para mais informações, clique aqui. 

 

http://www.iob.com.br/simposio-icms/index.php


 



 

 

XVI Congresso Paranaense de Direito Administrativo – 25 a 28/08 
 

Estão abertas as inscrições para o XVI Congresso Paranaense de 

Direito Administrativo, que ocorrerá em Curitiba, de 25 a 28 de agosto! 

Além de contar com palestras de renomados juristas sobre temas atuais e 

controversos, integrará o tradicional concurso de artigos, cuja premiação 

será a publicação do trabalho vencedor na Revista A&C (estrato B1 - Qualis) 

e o título "Prêmio Adilson Abreu Dallari". Informações no site do Instituto 

Paranaense de Direito Administrativo - IPDA: www.ipda.net.br.  

 

 

 

I Congresso de Direito Processual – 28 a 30/10 

 
Entre os dias 28 e 30 de outubro, o Instituto Paranaense de Direito 

http://www.ipda.net.br/


Processual, realizará o I Congresso de Direito Processual, em Curitiba. 

Consulte a programação do evento aqui. 

 

As inscrições para o congresso são gratuitas a todos os 

participantes. 

O Congresso tem uma carga horária total de 49 h/a composta 

por todas as conferências que serão realizadas durante o evento. 

Considerando que existem conferências que acontecem 

simultamente em locais diferentes, será fornecido certificado digital via e-mail 

em até 15 dias após o evento, com a carga horária correspondente às 

conferências em que o participante confirmou sua presença mediante 

assinatura de lista que será disponibilizada em cada local. 

Clique aqui para realizar sua inscrição.  

 

http://congresso.direitoprocessual.org/programacao-2/
http://congresso.direitoprocessual.org/inscricoes/

