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Antônio Pereira Cavalcanti
Reprografia

Dia do Pároco
Dia dos Bandeirantes

Curso aborda Direito Previdenciário.

Personalidades do
meio jurídico,
autoridades civis e
militares dos seis
Estados da 5ª
Região estarão
presentes, nesta
quarta-feira, à
cerimônia de posse
do juiz federal Manoel
de Oliveira Erhardt
(SJPE) no cargo de
desembargador do
Tribunal Regional
Federal da 5ª

Região. A sessão
será realizada às
18h, no auditório
do Pleno do
TRF5. O mais
novo membro
desta Corte
ocupará a vaga
de Napoleão
Nunes Maia Filho,
que tomou posse
como ministro do
Superior Tribunal
de Justiça.
Durante a

Pleno do TRF5 empossa Manoel Erhardt
solenidade, haverá apresenta-
ção da Banda 15 de Novembro
(Gravatá/PE) e discursos do
Procurador Regional da
República, Wellington Saraiva,
e do presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil,
Seccional Pernambuco (OAB-
PE), Jayme Asfora. O
desembargador federal
Francisco Cavalcanti vai fazer
a saudação ao novo
desembargador e, em
seguida, Manoel Erhardt fará
o discurso de posse.

Já está funcionado o link “cálculos de
custas”, no site do TRF5. Há uma
semana, o serviço ficou fora do ar por
conta de mudanças na metodologia de
correção monetária de débitos judiciais,
realizada pelo Conselho da Justiça
Federal (CJF), o que motivou a retirada
do link. Essas mudanças constam da
nova edição do “Manual de orientação
de procedimentos para os cálculos na
Justiça Federal” e afetam principal-
mente as custas recursais para a

primeira instância,
onde é necessária
a atualização do
valor da causa. A
calculadora
disponível no link
se mostra
bastante útil para o
jurisdicionado pela
considerável
demanda de
serviço.

Site facilita cálculo de custas processuais

A melhoria do acesso às informações do Poder Judiciário
tem sido defendida por juristas de todo o País,
sensibilizados com os anseios da sociedade. E os meios
de Comunicação são os mais eficientes caminhos para
atender às expectativas da população. Com base nessa
premissa, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região
está lançando o primeiro número do TRF Notícias,
informativo idealizado pela atual gestão, que tem por
objetivo apresentar uma síntese dos principais fatos e
realizações ocorridos no período.

Lançamento do TRF Notícias
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A UFPE realiza
inscrições para o
curso de plantas
medicinais e fitoterapia,
que acontecerá no período
de 13 de agosto a 24 de
setembro. O curso tem como
objetivo despertar o interesse
dos alunos para o potencial
terapêutico da flora medicinal
e seu uso no dia-a-dia.
Maiores informações pelo
telefone (81) 2126.8543.


