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SEGUNDA

O

Aniversariantes

Edilson Nobre palestrou no último dia 

Curso abordará aspectos técnicos e jurídicos sobre 
obras e serviços de engenharia
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Ciclo de estudos: Improbidade Administrativa

vice-presidente do 
Tribunal Regional Fe-

deral da 5ª Região –TRF5, 
desembargador federal 
Edilson Nobre, foi um dos 
quatro palestrantes que se 
revezaram, na última sexta-
-feira, na tribuna do Pleno 
desta Corte, no segundo 
dia do “Ciclo de Estudos: 
Improbidade Administrati-
va”, evento promovido pelo 
Tribunal e pela Escola da Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Esmafe). 
Edilson Nobre fez uma explanação 
sobre “O Art. 11 da Lei de Impro-
bidade à luz do princípio da segu-
rança jurídica”, discorrendo sobre 
o excesso de feitos e de judicia-
lização, causas, segundo ele, que 
não dão ao julgador tempo para 
se aprofundar no assunto. Ele tam-
bém falou sobre o patrimonialismo 
na administração pública, questio-
nou várias imoralidades no servi-
ço público, citou diversos livros e 
autores jurídicos, entre os quais, o 
escritor e constitucionalista Gus-
tavo Zagrebelsky, autor da obra 
“Crucifixação e democracia”. 

Programação – Com a palestra “A 
prescrição nas ações de improbi-
dade”, o procurador da República 
no Rio Grande do Norte, Ronaldo 
Pinheiro de Queiroz (MPF – PRRN), 

foi o primeiro palestrante do últi-
mo dia do “Ciclo de Estudos: Im-
probidade Administra-tiva”.  Entre 
as considerações apresentadas 
pelo procurador, destacam-se as 
referentes à prescrição do crime 
de improbidade administrativa 
e os danos de ressarcimento. À 
tarde, o juiz federal Vinícius Costa 
Vidor (JFPE) abordou o tema “O 
elemento subjetivo nas ações de 
improbidade administrativa”. O 
último palestrante, o procurador 
regional da República, Wellington 
Cabral Saraiva, falou sobre “Prerro-
gativa de foro em ações de impro-
bidade administrativa”. 

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 promove, de amanhã 
(26/11) até quinta-feira (28/11), 
o “Curso Obras e Serviços de 
Engenharia – do Planejamento 
e Julgamento da Licitação até a 
Fiscalização dos Contratos”. Com 

carga horária de 24h/aula, a capa-
citação será realizada na Esmafe, 
a partir das 9h, com intervalo para 
almoço. O programa abordará 
mais de 40 itens, que fazem parte 
dos aspectos técnicos e jurídicos, 
a exemplo de como deve ser con-
duzido o planejamento de uma 

obra para evitar falhas nas fases 
de licitação e fiscalização do 
contrato. O curso contará com 
a participação de servidores do 
TRF5 e das seções judiciárias, 
além do Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região, sediado 
no Recife.

Você sabe o que é TPM?

A tensão pré-menstrual (TPM) é 
o nome que se dá a uma série 
de sintomas que se manifestam 
antes da menstruação. A causa 
ainda é desconhecida, apesar 
de inúmeras teorias tentarem 
explicá-la. Ela está relacionada 
às alterações bioquímicas nos 
níveis dos hormônios sexuais 
(estrogênio, progesterona), há-
bitos alimentares, estilo de vida 
ou estresse. Autores afirmam 
que a TPM está dividida em 
quatro tipos, os quais resultam 
em comportamentos diferentes 
nas mulheres. Na próxima edi-
ção desta coluna, você conhe-
cerá quais são eles.
Fonte: http://drauziovarella.com.br/mulher-2/
tensao-pre-menstrual-2/

O presidente da Terceira Turma, de-
sembargador federal Marcelo Na-
varro, informa que será realizada, 
amanhã (26/11), uma sessão extra-
ordinária, que substituirá a ordiná-
ria, que aconteceria na quinta-feira 
(28/11). O colegiado se reunirá às 
14h, no Pleno do TRF5, e contará 
com dois desembargadores fede-
rais convocados: os juízes federais 
Rubens Canuto e Joana Carolina.

Bibliotecários da 5ª Região participa-
ram do II Encontro dos Profissionais 
da Informação da Justiça Federal, 
realizado na semana passada, no CJF. 
Do TRF5, as servidoras da Biblioteca: 
Ísis Alvarenga e Erotides Bandeira, 
respectivamente, a segunda e quarta 
da esquerda para a direita.


