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Desembargador federal Benedito
Gonçalves é indicado para o SJT

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
indicou, no dia 31 de julho, o nome do desembargador federal
Benedito Gonçalves, integrante da 5ª Turma Especializada
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para compor o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) na vaga aberta com a
aposentadoria do ministro José Delgado, destinada a membros
de tribunais regionais federais.

Com a indicação da Presidência da República, agora
o desembargador federal aguarda a marcação da data de
sua sabatina no Senado Federal. Para ser nomeado ministro
do STJ, o indicado deve ser aprovado em sabatina na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do
Senado Federal e, posteriormente, no Plenário daquela Casa.

Carioca, Benedito Gonçalves é
formado em Direito pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro,
com especialização em Direito
Processual Civil pelo Centro de
Estudos Judiciários do Conselho de
Justiça Federal, em convênio com a
Universidade de Brasília, e mestrado
pela Universidade Estácio de Sá. Juiz
de carreira, Benedito Gonçalves chegou à
magistratura em 1988, alcançando o cargo de desembargador
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região por merecimento,
em dezembro de 1998. (Fonte: TRF-2)

Emarf promove 5º encontro de
debates sobre Direito Tributário

Dando continuidade
ao “Ciclo de Debates de
Direito Tributário”, a Escola
da Magistratura Regional
Federal (Emarf) da 2ª Região
apresentará, no dia 08 de
agosto, das 09h30 às 12h30
- em parceria com o Grupo
de Debates Tributários do
Rio de Janeiro (GDT) -,
“Temas de PAT Conexos ao
Judiciário”. Na ocasião,
Sérgio André Rocha falará

sobre a “Constituição do
Crédito Tributário pelo
Contribuinte e Processo
Administrativo Fiscal”. Em
seguida, Breno Ladeira
Kingma abordará a “Res-
tituição de Indébito Admi-
nistrativa e Judicial - Ques-
tões Controversas na Juris-
prudência”. O evento será
realizado no Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região
(Rio) e será transmitido
por videoconferência para
a Seção Judiciária do
Espírito Santo.

Além do Tribunal
Regional Federal da 2ª Re-
gião, o ciclo de debates conta
com apoio da Associação dos
Juízes Federais do Brasil

(Ajufe) e das Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro
e do Espírito Santo, e integra
a programação de 2008 do
Curso de Aperfeiçoamento e
Especialização (CAE) para
magistrados federais da 2ª
Região.

As inscrições são
gratuitas e o evento é aberto
ao público. Juízes federais
devem se inscrever através
do módulo do CAE na inter-
net: www.trf2.gov.br/emarf.
Já os servidores e demais
interessados no Espírito
Santo têm a opção de fazer
a inscrição pelo telefone (27)
3183-5187 ou e-mail
nucleoemarf.es@jfes.jus.br.
(Fonte: TRF-2).

Leilão em

São Mateus

A Subseção Judiciária
de São Mateus
realizará no dia 19 de
agosto segunda praça
de leilão que levará à
arrematação pública
bens móveis e imóveis.
O certame começará
às 14 horas, no fórum
da Justiça Federal do
município, localizado
na Rua Coronel
Constantino Cunha,
1334, Bairro de
Fátima. Os editais
estão disponíveis na
página da Justiça
Federal na internet
(www.jfes.jus.br),
campo “notícias”.


