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Marcelo Navarro é eleito para compor 
lista tríplice do STJ

de Maio28
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Ministro 
Ricardo Villas Boas Cuêva

STJ

Kátia Maria Fernandes Salvatori
Seção de Taquigrafia
Sueli Lacerda Pinto
Subsecretaria de Recursos
Eliezer Moura Vasconcelos Filho
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Aniversariantes

JFSE promove 
treinamento sobre 
o Sistema PJe

Arquivo

Estagiária do TRF5 
apresenta trabalho 
na USP

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 

TRF5, desembargador federal Mar-
celo Navarro, foi escolhido, ontem 
(27), pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), para compor a lista 
tríplice daquela Corte, com nomes 
de membros dos Tribunais Regio-
nais Federais (TRFs), para concor-
rer à vaga aberta com a aposen-
tadoria do ministro Ari Pargendler. 
Com 20 votos, Navarro ficou em 
segundo lugar. Os desembargado-
res federais do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4), res-
pectivamente, Joel Ilan Parcionik 
(21 votos) e Fernando Quadros da 
Silva (18 votos) completam a lista 

que será enviada à presidente 
da República, para a escolha do 
novo ministro do STJ.
Perfil - Natural de Natal (RN), 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, 
52, foi procurador da República 
antes de chegar a desembarga-
dor federal do TRF5, em dezem-
bro de 2003, na vaga destinada 
ao Ministério Público Federal 
(MPF). Dedicou mais de 12 anos à 
carreira de procurador da Repú-
blica no Rio Grande do Norte, en-
tre fevereiro de 1991 e dezembro 
de 2003. Graduado em Direito 
pela UFRN, Navarro tem mestrado 
e doutorado em Direito pela PUC/
SP. No magistério, é professor dos 

cursos de graduação e pós-gradu-
ação em Direito, respectivamente, 
da UFRN e Uni-RN. 

Juízes federais, servidores e 
toda a comunidade jurídica 
estão convidados a enviar 
artigos e trabalhos científicos 
para a 8ª edição da Revista 
Jurídica da Seção Judiciária de 
Pernambuco (SJPE). A publi-
cação terá como temática o 
Novo Código do Processo Ci-

vil. O objetivo do periódico é pro-
mover a troca de conhecimentos 
entre a academia e o Judiciário. Os 
artigos devem ser enviados para 
o endereço de e-mail revista@
jfpe.jus.br, até o dia 30 de junho. A 
edição nº 8 possui como Diretor 
do Conselho Editorial o juiz fede-
ral Frederico Augusto Leopoldino 

A Justiça Federal em Sergi-
pe (JFSE) promove, no dia 3 
de junho, treinamento sobre 
o Sistema Processo Judicial 
eletrônico (PJe).  A capacita-
ção será realizada das 9h às 
12h, no auditório da JFSE, e 
tem como públicos-alvo pro-
curadores e assistentes dos 
ministérios públicos Federal 
e Estadual, da Advocacia Ge-
ral da União, da Procuradoria 
da Fazenda Nacional, além de 
defensores públicos da União. 
Serão disponibilizadas 120 
vagas. As inscrições podem ser 
feitas através de preenchimen-
to do formulário que se encon-
tra disponível no site da JFSE: 
www.jfse.jus.br.

O setor de Arquivo do Núcleo de 
Gestão Documental do TRF5 in-
forma que se encontra sem ramais 
telefônicos. Todos os contados de-
verão ser feitos através do e-mail: 
arquivo@trf5.jus.br.

A estagiária da Secretaria Admi-
nistrativa do TRF5, Dayana Matias 
da Silva, teve seu artigo aprovado 
para apresentação no “XII Con-
gresso USP de Iniciação Científica 
em Contabilidade”. Estudante de 
Ciências Contábeis na Universida-
de Federal de Pernambuco (UFPE), 
Dayana apresentará o texto “Lo-
bby Brasileiro: Análise do Perfil 
das Empresas que enviaram Com-
ment Letters ao IASB”. O congres-
so ocorre de 29 a 31 de julho de 
2015 e, este ano, tem como tema 
“Contabilidade e Controladoria no 
Século XXI”.

Koehler e como membros inte-
grantes os magistrados Nilcéa 
Maria Barbosa Maggi, Francisco 
Antônio de Barros e Silva Neto, 
Rodrigo Vasconcelos Coêlho de 
Araújo, Marcos Antônio Maciel 
Saraiva, Bernardo Monteiro Fer-
raz, Felipe Mota Pimentel de Oli-
veira e Luiz Bispo da Silva Neto.


