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Inscrições abertas 
para conciliador

Marcelo Navarro participa de debate sobre Direito Tributário

VII Jornada de Direito Civil: prazo para envio 
de propostas termina no dia 10 de julho
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Jornada de Direito Civil 
devem enviar propos-
tas para a Secretaria 
do Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ) até o 
dia 10 de julho. Pro-
movido pelo Centro 
de Estudos Judiciários 
(CEJ) e pela Escola 
Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam), com o apoio 
da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), o evento será re-
alizado nos dias 28 e 29 de setem-
bro, no Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF), em Brasília. O interessado 

poderá apresentar, no máximo, 
três proposições, independente-
mente dos temas que integram 
cada comissão de trabalho. Cada 
proposta de enunciado abrangerá 
uma das seguintes matérias: Par-

te Geral; Responsabilidade Civil; 
Obrigações; Contratos; Coisas; 
Família e Sucessões.
Comissão Científica - O diretor 
da Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe), desembar-
gador federal Rogério Fialho, está 
entre os integrantes da Comissão 
Científica, composta, ainda, pelo 
ministro aposentado do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Ruy Rosa-
do de Aguiar Júnior, que é o co-
ordenador-geral do evento; pelo 
ministro do STJ Paulo de Tarso 
Vieira Sanseverino; e os professo-
res Ana de Oliveira Frazão, Gusta-
vo José Mendes Tepedino, Otavio 
Luiz Rodrigues Junior e Paulo R. 
Roque A. Khouri. 

O presidente do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5, desembar-
gador federal Marcelo Navarro, fará 
uma palestra, hoje (25), na 4ª Jornada 
de Debates sobre Contencioso Tributá-
rio – Administrativo e Judicial, sobre “O 
Novo CPC – Contribuições Previdenciá-

rias: Impactos do Novo Código de Pro-
cesso Civil no Contencioso Tributário”. 
Promovido pela Associação Brasileira 
de Advocacia Tributária – ABAT, o even-
to começou ontem e conta, também, 
com palestras dos ministros Luiz Alber-
to Gurgel de Faria e Napoleão Nunes 

Maia Filho, ambos do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), e do professor, advo-
gado, escritor e jurista Ives Gandra da 
Silva Martins, entre outros advogados 
e juristas. A 4ª Jornada termina hoje, às 
18h, no auditório da Fecomercio, em 
São Paulo (SP).

Em ritmo junino - Na última terça-feira (23), véspera de São João, 
a equipe do gabinete do desembargador federal Rogério Fialho 
aproveitou para se confraternizar. Com comidas e trajes típicos, os 
estagiários e servidores improvisaram um arrasta-pé.

A servidora da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI), 
Ana Cláudia Oliveira, solicita a do-
ação de lençóis e cobertores para 
serem distribuídos entre morado-
res de rua, que sofrem com o frio 
durante o inverno. A campanha faz 
parte das ações do Grupo Espírita 
Missionários da Luz. O prazo para 
entrega das doações se encerra no 
dia 1º de julho. Ana Cláudia avisa 
aos interessados em doar que fará 
a coleta das doações, basta cha-
má-la por meio do ramal 9368. Ela 
lembra, ainda, que a campanha de 
doações de vasilhames continua.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) está com inscrições abertas 
para seleção de conciliadores dos 
Juizados Especiais Federais, sedia-
dos em Maceió. As vagas são para 
cadastro de reserva. A função de 
conciliador, na condição de auxiliar 
do Juízo, não é remunerada e o 
vínculo terá duração de dois anos. 
O certame é direcionado a estu-
dantes ou bacharéis em Direito. Os 
estudantes devem estar matricula-
dos em alguma faculdade da capi-
tal de Alagoas e cursar, no mínimo, 
o 5º período do curso de Direito. 
As inscrições vão até o dia 3/07 e 
devem ser realizadas presencial-
mente, no edifício sede da JFAL, 
das 9h às 18h. Outras informações 
podem ser obtidas pelo site da 
JFAL (www.jfal.jus.br).


