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TERÇA

"A
TRF5 teve expediente 
alterado na última 
sexta-feira (21/06) 

Magistrados são coautores de livro
sobre improbidade administrativa

Café da manhã junino

Esmafe celebra acordo com Escola 
do Ministério Público da União

JFCE realiza 4° 
Leilão Unificado

Aniversariantes
Gustavo Henrique Coelho Hahnemann
Subsecretaria do Plenário
Maria Auxiliadora M. da Silva
Setor Médico

ção 
para 

apuração de 
ato de impro-
bidade admi-
nistrativa e o 
seu cabimen-
to frente aos 
agentes polí-
ticos” e “A tutela cautelar na ação 
de improbidade” são os temas 
tratados pelos desembargadores 
federais Edilson Nobre (vice-presi-
dente do TRF5) e Francisco Barros 
Dias (corregedor), respectivamen-
te, no livro “Improbidade Adminis-
trativa – Aspectos Processuais da 

Os terceirizados da limpe-
za organizaram, na manhã 
da última sexta-feira (21), 
um café da manhã com 
comidas típicas de São 
João. Cada participante 
levou um prato e, para 
dar início à integração, 
fizeram uma prece agra-
decendo a Deus.

Lei 8.429/92”, lançado, em março 
passado, pela Editora Atlas. A 
obra traz, ainda, trabalhos “Tutelas 
sumárias e afastamento dos agen-
tes públicos na Lei nº 8.429/92”, 
do juiz federal Francisco Glauber 
Pessoa Alves e “Tutela de evidên-
cia e tutela de urgência na ação de 

improbi-
dade admi-
nistrativa”, 

do juiz federal 
Eduardo 
José da 
Fonseca 
Costa. O li-
vro foi ela-

borado com o objetivo de debater 
problemas e oferecer soluções 
para a melhor adequação do ins-
trumento a uma situação substan-
cial especialíssima – identificada 
como uma pretensão de natureza 
civil, mas com forte caráter sancio-
nador.

A Escola de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região (Esmafe) firmou 
Acordo de cooperação acadê-
mica e científica com a Escola 
Superior do Ministério Público 
da União (ESMPU). A iniciativa 
tem o objetivo de realizar cursos 

de formação e aperfeiçoamen-
to, palestras, oficinas, reuniões, 
seminários, simpósios e confe-
rência, intercâmbio de docentes; 
atividades de pesquisa, além de 
publicação conjunta de artigos 
científicos, entre outros.

A Justiça Federal no Ceará realiza, 
hoje (25/06), o 4° Leilão Unificado. 
Na ocasião serão leiloados bens 
penhorados em Execução Fiscal, 
Execução Civil, ou apreendidos em 
Ação Penal, como imóveis, veícu-
los, motocicletas e embarcações. 
A arrecadação poderá ser feita de 
forma presencial, por videoconfe-
rência ou online. Os interessados 
em participar de modo virtu-
al deverão efetuar um cadastro 
prévio no site da Leiloeira Oficial 
(www.gracamedeirosleiloes.com.
br), com, no mínimo, 72 horas de 
antecedência da data de realiza-
ção do evento. Mais informações 
no site da JFCE (www.jfce.jus.br).
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A Presidência do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5, atra-
vés do Ato 361/2013, suspendeu 
o expediente do TRF5 a partir das 
14h, na última sexta-feira (21/06). 
De acordo com o ato, a suspensão 
do expediente considerou a divul-
gação pela imprensa de manifesta-
ções populares realizadas em várias 
capitais do País, em que registra-
ram a depredação e atos de vio-
lência contra o patrimônio público, 
assim como a notícia de novas ma-
nifestações populares nas cercanias 
deste Tribunal, no dia 21 de junho. 
Diante dos fatos, as administrações 
da Prefeitura da Cidade do Recife 
e do Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região encerraram seus ex-
pedientes antes do horário normal. 
E para zelar pela segurança de seus 
servidores e do patrimônio públi-
co, a Presidência do  TRF5 também 
decidiu encerrar o expediente mais 
cedo . Os prazos processuais vencí-
veis ficam prorrogados.


