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Evento sobre improbidade se encerra hoje

Comitê Gestor de Planejamento, Orçamento e Finanças 
realiza primeira reunião
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“Ciclo de Estudos: Im-
probidade Administra-

tiva”, promovido pela Escola 
da Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), que teve iní-
cio ontem, no Pleno do TRF5, 
prossegue durante todo o dia  
de hoje, com quatro palestras. 
O vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Edil-
son Nobre, fará uma palestra, 
às 10h40, intitulada “O Art. 11 
da Lei de Improbidade à Luz 
do princípio da segurança jurídica”. 
O evento também contará com pa-
lestras do procurador da República 
no Rio Grande do Norte Ronaldo Pi-
nheiro de Queiroz, sobre “A prescri-
ção nas ações de improbidade”, do 
juiz federal Vinícius Costa Vidor, so-
bre “O elemento subjetivo nas ações 
de improbidade administrativa”, e 
do procurador regional da Repúbli-
ca Wellington Cabral Saraiva, sobre 
“Prerrogativa de foro em ações de 
improbidade administrativa”. 
Primeiro dia - Durante a abertura 
do ciclo de estudos, o diretor da 
Esmafe, desembargador federal 
Marcelo Navarro, salientou a im-
portância da discussão do tema 
para a formação dos profissionais 

do Direito. Primeiro palestrante do 
evento, o desembargador federal 
Paulo Roberto de Oliveira Lima, em 
sua exposição sobre “Conceito de 
improbidade, na Lei e na realidade”, 

fez uma abordagem interca-
lando a teoria com exemplos 
concretos de julgamentos 
de casos sobre o assunto. 
“A Lei de Improbidade par-
tiu do pressuposto que nós 
somos um País de ladrões. É 
preciso se fazer uma análi-
se muito criteriosa de onde 
está a improbidade efetiva. 
A impressão que se tem, 
quando se lê jornais e revis-
tas, é de que só há desones-

tos no País. Não é uma ideia ver-
dadeira. Não se deve começar uma 
investigação, seja penal ou civil, 
partindo do pressuposto de que o 
investigado é desonesto”, enfatizou. 

Os membros do Comitê Gestor 
de Planejamento, Orçamento e 
Finanças estarão reunidos, de 26 
a 28/11, na sede do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília 
(DF). O diretor da Subsecretaria 
de Orçamento e Finanças (SOF), 
Sebastião Campelo, é o represen-
tante do TRF5 no referido Comitê. 

No encontro, o primeiro desde que 
o Comitê foi instituído, serão deba-
tidos assuntos relativos à proposta 
orçamentária, créditos adicionais, 
Sipes, programação financeira, 
passivos, entre outros. Já no úl-
timo dia, a discussão será sobre 
assuntos relativos à execução or-
çamentária e financeira. Além dos 

membros titulares do Comitê, 
também participarão do encon-
tro os servidores responsáveis 
pela execução financeira dos tri-
bunais. Do TRF5, o representan-
te da referida área é o servidor 
Marcone Correia de Araújo (do 
Núcleo de Execução Orçamentá-
ria e Financeira da SOF).

Com o slogan “É você quem tira 
esses sonhos do papel”, os Cor-
reios iniciaram a campanha “Pa-
pai Noel dos Correios”, que vai 
presentear milhares de crianças 
carentes. Pensando em fazer da 
solidariedade um ideal, a Justi-
ça Federal no Ceará (JFCE) está 
convidando os magistrados e 
servidores a se engajarem na 
campanha. As doações devem 
ser entregues até o dia 29/11, 
no Serviço Social, no 6º andar. 


