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Edilson Nobre e Cid Marconi palestram em evento sobre Direito Tributário

Concurso para Juiz 
Federal Substituto

Estágio de Nível Superior

Senado aprova indicação de Marcelo Navarro 
para ministro do STJ 
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Aniversariantes

O plenário do Senado Federal 
aprovou, ontem (2), a indi-

cação do presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5, desembargador federal Mar-
celo Navarro, para ocupar o cargo 
de ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), com 65 votos a 
favor, dois contra e uma absten-
ção. De acordo com o senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), “Navarro 
está acima dos partidos políticos e 
foi validado pela sua competência 
técnica”. Mais cedo, antes de ser 
referendado pelo Plenário, o de-
sembargador foi sabatinado pela 
Comissão de Constituição e Justiça 
da Casa e, ao fim desta, aprova-
do por unanimidade - 26 votos. 

“Sinto-me feliz e 
honrado. Agora é 
aguardar a nomea-
ção”, disse o futuro 
ministro – o que 
caberá à presidente 
da República, Dilma 
Rousseff. O desem-
bargador foi indi-
cado, no último dia 
17/08, para integrar 
o STJ e deverá ocu-
par a vaga destinada a juiz fede-
ral de Tribunal Regional Federal, 
decorrente da aposentadoria do 
ministro Ari Pargendler. 
Sabatina – A pedido do senador 
Aécio Neves (PSDB-MG), Dantas 
avaliou o uso da delação premia-

da, a qual considerou positiva, por 
incorporar um instrumento mo-
derno e necessário ao combate ao 
crime organizado. “Mas é preciso 
que a colaboração seja corrobo-
rada por outras provas robustas 
para embasar a condenação”, 

Os desembargadores federais 
Edilson Nobre e Cid Marconi 
participam, até amanhã, do XIV 
Congresso Internacional de Di-
reito Tributário de Pernambuco 
- “Tributação: desafios e opor-
tunidades em tempos de crise”, 

(4), às 14h, o desembargador Cid 
Marconi compõe a mesa de de-
bates sobre temas polêmicos em 
matéria tributária nos tribunais 
administrativos e judiciais. Depois, 
ele integrará, também, a mesa das 
conferências do Congresso. Do 

evento, promovido 
pelo Instituto Pernam-
bucano de Estudos 
Tributários, participam 
magistrados, advo-
gados e professores 
especialistas no tema.

A Seção de Acompanhamento de 
Estágio de Nível Superior informa 
que, em virtude do fechamento 
da folha de pagamento dos esta-
giários, todos os requerimentos 
de descanso remunerado e des-
ligamento só poderão ser en-

ponderou. O senador 
Álvaro Dias (PSDB-PR) 
o indagou sobre o uso 
dos mecanismos da 
mediação, conciliação e 
arbitragem para acelerar 
o andamento de pro-
cessos no Judiciário. “O 
estudante de Direito é 
preparado para o due-
lo, para a disputa, não é 
formado para atingir o 

melhor acordo. Essa cultura pre-
cisa se formar e surgir ainda nas 
faculdades”, observou Dantas. A 
conduta do desembargador foi 
elogiada pelos senadores Eduardo 
Amorim (PSC-SE) e Fátima Bezerra 
(PT-RN). 

no Mercure Recife Mar Hotel Con-
ventions, no Recife (PE). O desem-
bargador Edilson Nobre profere, 
hoje, a palestra “A base de cálculo 
das contribuições sobre a folha 
de salários e a jurisprudência dos 
Tribunais Superiores”. Amanhã 

A Comissão do XIII Concurso Pú-
blico para provimento de Cargos 
de Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região retificou o edital do certa-
me, informando que a data prová-
vel para divulgação do resultado 
da prova escrita P2 será dia 19 de 
outubro. A sessão pública de di-
vulgação do resultado provisório 
deverá ocorrer, às 14h, na Sala das 
Turmas, no 2º andar do TRF5.

tregues ao setor até o dia 20 de 
setembro, mesmo que as férias 
e a rescisão sejam para períodos 
posteriores a essa data. Caso 
contrário, esses procedimentos 
serão realizados, obrigatoria-
mente, no mês seguinte.


