
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, João Bosco Coelho, Juliana Aguiar 
e Denise Resende 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 3028
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz e 
Thais Câmara  

8
     

S

Servidores aprovam novos elevadores 

de Agosto

TERÇA

TRF5 celebra o Dia dos Pais
ervidores, ter-
ceirizados e 

magistrados do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 come-
morarão o Dia dos 
Pais, na próxima 
quinta-feira (10), às 
16h, na Sala Capi-
baribe, localizada 
no 1º andar do 
edifício-sede do 
TRF5. O presiden-
te do Tribunal, desembargador 
federal Manoel Erhardt, abrirá 
o evento. Em seguida, ocorrerá 
uma apresentação do Coral do 
Colégio Santa Maria; uma pales-
tra com o conferencista Flávio 

JFPB adere à campanha “Coração Azul”

Aniversariantes

Juiz Federal Nagibe de Melo 
Jorge Neto lança novo livro

Desde ontem, os novos elevado-
res do TRF5, equipamentos mais 
modernos e seguros, estão em 
uso. Os servidores do Tribunal 
aprovaram a novidade. Ricardo 
Bouwman, da Secretaria Adminis-
trativa, por exemplo, considerou 
que os ascensores são espaçosos 
e têm o movimento suave. “Es-

Pontes; e um pocket show musi-
cal com o servidor André Garcia, 
acompanhado dos filhos Gabriel 
e Vinícius. Flábio Luiz Oliveira, 
funcionário terceirizado, e sua 
filha, Wisleiny Monteiro da Silva, 

elevadores estiverem funcionan-
do. Todos os prédios mais mo-
dernos da cidade já funcionam 
com essa tecnologia”, lembrou. 
De acordo com a Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), os novos elevado-
res são mais sustentáveis e tra-
zem ganhos de tempo e energia. 

tou animado com a perspectiva de 
ganho de tempo e agilidade para 
o Tribunal”, disse. Já Expedito Lima 
achou sua experiência “absoluta-
mente exitosa”: “serviço de inteli-
gência novo para o Tribunal, que 
permite que a máquina aperfeiçoe 
seu funcionamento. Acredito que 
ficará muito bom quando todos os 

também brindarão o público com 
seus talentos musicais. Na oca-
sião, haverá sorteio de brindes e 
lanche de confraternização. 
História – A origem das celebra-
ções do Dia dos Pais é atribuída à 
iniciativa da jovem estadunidense 
Sonora Louise Smart Dodd, que 
pretendeu homenagear seu pai, 
um ex-combatente da Guerra 
Civil norte-americana, que criou 
seis filhos sozinho, após sua es-
posa falecer durante o parto. 
Outros historiadores sugerem 
que uma tábua de argila, da mi-
lenar Babilônia, seria um “cartão” 
comemorativo do jovem Elmesu 
ao seu pai. No Brasil, a data é ce-
lebrada no segundo domingo do 
mês de agosto.

Antônio Pereira Cavalcanti 
Seção da Reprografia

Sidney Barros Joaquim de Lima 
Divisão de Material e Patrimônio

O Juiz Fede-
ral Nagibe de 
Melo Jorge 
Neto, da 3ª 
Turma Recur-
sal da Seção 
Judiciária do 

Ceará, lança o livro “Uma teoria 
da decisão judicial: fundamen-
tação, legitimidade e justiça”. A 
obra é fruto da tese de douto-

A Justiça Fede-
ral na Paraíba 
(JFPB) aderiu, 
pelo segundo 
ano consecuti-
vo, à campanha 
“Coração Azul”, 
em homena-
gem ao Dia 
Mundial de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas, 
adotando uma iluminação azul na 
fachada de sua sede, a JFPB busca 
chamar a atenção da sociedade 
para o tema, alertando sobre a 
necessidade do compartilhamento 

de informações 
na prevenção do 
tráfico de pes-
soas e demons-
trando solida-
riedade com as 
vítimas desse 
tipo de crime. 
A Campanha 
Coração Azul 

foi lançada em 2013 e é realizada 
internacionalmente pelo Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crimes (UNODC-ONU). Durante 
a ação, prédios públicos de todo 
mundo são iluminados na cor azul.

rado do Juiz e traz uma reflexão 
acadêmica sobre o trabalho dos 
juízes à luz da filosofia da lin-
guagem, da teoria da argumen-
tação e do novo CPC. “Em suma, 
é sobre o que os juízes fazem (e 
como deveriam fazer) quando 
fundamentam suas decisões”, 
explica o juiz. O livro tem 336 pá-
ginas e foi publicado pela Editora 
Juspodivm. 


