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JFPB divulga edital de seleção de artigos para a 
Revista Parahyba Judiciária

Servidor do TRF1 
lança livro
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Aniversariantes

diretor da Esmafe, desembar-
gador federal Marcelo Na-

varro, profere palestra, hoje, sobre 
“Persecução Penal e Improbidade 
Administrativa: Relação e Efeitos”, 
no seminário Improbidade Admi-
nistrativa e Desafios para a Gestão 
do Estado Brasileiro, realizado em 
Brasília/DF. O evento, promovido 
pelo Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CEJ/CJF), tem o objetivo de capa-
citar magistrados e servidores da 
Justiça Federal, bem como fomen-
tar o debate sobre o princípio da 
moralidade, as normas que tratam 
da improbidade administrativa e 

a evolução histórica, doutrinária, 
jurisprudencial e legislativa relativa 
ao tema. O seminário contará com 
palestras, painéis e conferências 

ministradas por magistrados e 
especialistas.
Abertura- A cerimônia de 
abertura, ocorrida na noite de 
ontem, contou com a presen-
ça do presidente do CJF e do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), ministro Felix Fischer; do 
corregedor-geral da Justiça 
Federal e diretor do CEJ, mi-
nistro Humberto Martins; do 
diretor da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento 

(Enfam), ministro João Otávio de 
Noronha; e do coordenador cien-
tífico do evento, ministro Mauro 
Campbell.

O diretor da Revista Parahyba 
Judiciária, juiz federal Bianor 
Arruda Bezerra Neto, divulgou 
edital para seleção de artigos 
científicos e decisões judiciais, 
tendo como tema “A efetivação 
dos direitos sociais: limites do 
Poder Judiciário”, que irão com-

por o nono volume da publicação 
produzida pela Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB). Podem participar 
da seleção os trabalhos de autoria 
de operadores do Direito, incluin-
do estudantes de cursos de gra-
duação, desde que os textos sejam 
apresentados em coautoria com 

professor, orientador ou mentor 
detentor do título de mestre ou 
doutor. Os trabalhos deverão ser 
entregues - até o dia 24 de ou-
tubro - na Biblioteca Juiz Federal 
Agnelo Amorim, da Seção Judi-
ciária da Paraíba. Mais informa-
ções: www.jfpb.jus.br.

A Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) faz um aler-
ta aos usuários do TRF5 para 
que não abram, nem respondam 
as mensagens que chegam em 
suas caixas postais eletrônicas 
com supostas fotos do acidente 
que vitimou o ex-governador de 
Pernambuco, Eduardo Campos. 
A STI informa que essas men-
sagens na verdade é um ataque 
conhecido como phishing, mé-
todo que tenta induzir o usuário 
de que a mensagem é verdadei-
ra para obter dados pessoais.

O analista ju-
diciário An-
tônio Jorge 
Leitão, 
do TRF1, 
lança na 
próxima 
terça-
-feira, a 
quinta 
edição do livro 
“Obras Públicas – Artimanhas & 
Conluios”. O título trata das ques-
tões mais relevantes que per-
meiam a linha divisória entre a 
gestão eficiente de recursos pú-
blicos e a imperícia e imprudência, 
e até mesmo a improbidade no 
trato da coisa pública. O livro traz 
uma panorâmica desde a etapa de 
planejamento até a etapa de ga-
rantia de uma obra pública, deta-
lhando as situações de combate 
aos conluios em licitação, superfa-
turamento, entre outros tópicos.

Marcelo Navarro palestra hoje em
seminário sobre improbidade administrativa


