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CJF aprova proposta orçamentária da
Justiça Federal para 2007.

O Tribunal Regional
Federal da 5ª Região tem
novo desembargador,
desde o final da tarde de
ontem. Manoel de Oliveira
Erhardt assumiu o cargo
no lugar de Napoleão
Nunes Maia Filho, durante
sessão solene no Salão
do Pleno do Edifício
Ministro Djaci Falcão. Em nome do
TRF5, o desembargador federal
Francisco Cavalcanti saudou o novo
membro desta Corte, destacando o
aluno brilhante, profissional exemplar e,
acima de tudo, homem admirável e
íntegro. O Procurador Regional da
República, Wellington Saraiva, e o

presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil,
Seccional Pernambuco
(OAB-PE), Jayme Asfora,
também enalteceram a
carreira e a vida do
magistrado. Em seu
discurso de posse, Manoel
Erhardt agradeceu o apoio
dos amigos, dos órgãos

de classe e de entidades representativas
da sociedade para chegar a esta Corte.
Falou da família e dos valores morais
que, além dos conhecimentos, devem
acompanhar todo homem público. “O
Recife e a vida me ensinaram a ter uma
postura vertical. A atuar com modéstia,
mas de forma destemida por meus

ideais”, salientou Erhardt.
Entre as muitas presenças de
destaque, prestigiaram o
evento o governador de
Pernambuco, Eduardo
Campos, e o prefeito do
Recife, João Paulo Lima e
Silva, parlamentares, magistrados,
servidores, autoridades civis e militares
dos seis Estados da 5ª Região.

TRF5 tem novo desembargador

A Missa em Ação de Graças, no
Mosteiro de São Bento (Olinda),
marcou o início da programa-
ção oficial da solenidade de
posse do desembargador
Manoel Erhardt. A cerimônia
religiosa foi concelebrada, às
10h, por Dom Luiz e pelo de-
sembargador Petrucio Ferreira
(Diácono Permanente). Compareceram à
missa magistrados, servidores,

Solenidade religiosa

A proposta orçamentária da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus
para 2008 foi aprovada pelo Conselho
da Justiça Federal (CJF) e pela Corte
Especial do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). O orçamento prevê
pouco mais de R$ 6 bilhões. Além do
pagamento com pessoal e encargos
sociais, os recursos vão ser
destinados a atividades e projetos,

com prioridade para obras e
investimentos em modernização
tecnológica. A proposta será
encaminhada ao Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e remetida ao Presidente
da República. Pela Constituição
Federal, o Presidente tem até o dia 31
de agosto para entregar a proposta
orçamentária de toda a Administração
Pública ao Congresso Nacional.

Proposta orçamentária é aprovada pelo CJF

familiares e amigos do
novo membro do TRF5.

Será celebrada nesta quinta-
feira, às 17h30, Missa de 7º Dia
em intenção do Sr. Ivo Ferreira

de Miranda, pai da servidora
Maria do Carmo Miranda

(Recursos). O ato religioso
acontece na Capela do Instituto

Nossa Sra de Fátima (Praça
Chora Menino – Boa Vista).

Missa de 7º dia

Petrucio
Ferreira


