
www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.brJornal Mural Diário Produzido pela

Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Edição nº 1540

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

9QUINTA
Setembro

Aniversariantes
Juiz Federal José Moreira
da Silva Neto
SJPE

Marcone Campelo
Gabinete do Des. Vladimir Carvalho

Começam, a partir de hoje, as
inscrições para a I Olimpíada da
Justiça Federal da 5ª Região.
Os interessados precisam
acessar a intranet, onde
estão disponíveis as fichas
de inscrição das modalida-
des oferecidas, além do
regulamento e do termo de
responsabilidade requerido para jogos
que exigem condicionamento físico. Após

Inscrições para Olimpíada na Intranet
preenchidas, as fichas devem ser

entregues a Rachel, no 15º
andar (Editoração Eletrônica).
Magistrados, servidores e
estagiários de nível superior
do Tribunal e das Seções
Judiciárias da 5ª Região
podem participar da
Olimpíada, que acontece

de 22 a 24 de outubro, no Círculo Militar
do Recife. Informações: 9045.

Dia do Administrador
de Empresas

O desembargador federal Marcelo Navarro Ribeiro
Dantas, presidente em exercício do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, fará o discurso de homenagem
ao centenário do jurista Seabra Fagundes, hoje,
durante a nova edição do projeto Quinta Jurídica, da
Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio Grande do
Norte. Outras palestras serão proferidas pelo
desembargador federal Edilson Pereira Nobre Júnior e
pelo advogado Vladimir da Rocha França. Está
confirmada a presença de Eduardo Seabra Fagundes,
filho de Miguel Seabra Fagundes e membro honorário
vitalício do Conselho Federal da OAB. A Quinta
Jurídica é promovida pelo Núcleo da Escola de
Magistratura Federal no Rio Grande do Norte e pelo
Instituto Potiguar de Direito Público.

Presidente em exercício do TRF5
fará palestra sobre Seabra Fagundes

O paraibano Luiz Carlos Barbosa ingressou
com uma ação na 1ª Vara da Justiça
Federal na Paraíba, contra o Papa Bento
XVI. Ele acusa o Papa de se omitir
perante as denúncias de pedofilia na
Igreja Católica. Na ação por dano moral,
o autor ressalta “a baixaria de padres
pedófilos”. Segundo a petição, o próprio
Papa deveria punir religiosos envolvidos

Homem aciona o Papa na Justiça Federal da PB

A Justiça Federal em Sergipe
publicou o Edital para processo
seletivo de remoção, cujo objetivo é
preencher uma vaga de Técnico Judiciário –
Área Administrativa, vinculada à Seção
Judiciária de Sergipe. As inscrições para a
seleção deverão ser apresentadas no prazo
de cinco dias úteis contados a partir de sua
publicação (08/09), e realizadas através de
requerimento do servidor, protocolado
junto à Secretaria Administrativa da Seção
Judiciária de Sergipe, dirigida ao presidente
do TRF5, por intermédio do Juiz Federal
Diretor do Foro, que se pronunciará sobre
a conveniência do pedido.

Justiça Federal em
Sergipe publica
Edital de Remoção

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
criou, em resposta à atribuição
constitucional de órgão propulsor de
políticas institucionais para o Poder
Judiciário, o programa Mutirões da
Cidadania. O objetivo é estabelecer
medidas concretas para a garantia de
direitos fundamentais do cidadão em
situação de maior vulnerabilidade. São
quatro as vertentes de tratamento:
proteção à criança e ao adolescente,
ao idoso, aos portadores de necessi-
dades especiais e à mulher vítima da
violência doméstica e familiar.

Mutirões da Cidadania
voltados para criança,
mulher e idoso

em casos de pedofilia, mas ele se omitiu,
“pagando milhões para o caso ser
abafado”. O autor da ação pede que o
cardeal Joseph Alois Ratzinger seja
condenado a pagar o valor de R$ 1 bilhão
por dano moral, sendo que o dinheiro
seria doado a instituições carentes. A
decisão será proferida pelo juiz federal
João Bosco Medeiros de Sousa.


