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Diante da necessidade de
facilitar o entendimento e
uniformizar a cobrança das
custas devidas à União no
âmbito da Justiça Federal
de 1º e 2º graus, conforme
a Lei nº 9.289/96 e a
Resolução nº 184/97, do
Conselho da Justiça Federal
(CJF), o TRF5 instituiu a
Tabela Única de Custas e os
procedimentos para o
recolhimento das mesmas
na Justiça Federal de
abrangência da 5ª Região. O Ato nº 61,
assinado pelo desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de Faria (presidente

Tabela
A juíza federal Helena
Delgado Fialho Moreira,
atual diretora do Foro da
Justiça Federal na
Paraíba, será reconduzida
ao cargo nesta quinta-
feira. A reeleição aconte-
ceu durante sessão plenária, realizada
nesta Corte, no último dia 24. A vice-

diretoria da Seção Judiciária da Paraíba
também continuará a ser ocupada pela

O prêmio Innovare, que nesta
edição tem como tema a justiça sem
burocracia, este ano incluiu uma
premiação especial para as práticas que
estimulem o acesso do preso à Justiça.
A iniciativa visa estimular a melhoria no
sistema carcerário do país. O prêmio
Innovare tem por objetivo identificar
inovações na justiça brasileira, que
mostrem, além da eficiência, o alcance
social e a desburocratização de
processos jurídicos. Profissionais do
Direito e Tribunais de todo o país
poderão apresentar contribuições para
simplificar a justiça. As inscrições podem
ser feitas até o dia 31 de maio.
Informações: www.stj.gov.br.

VII Prêmio
Innovare tem
premiação especial

De hoje até a próxima sexta-feira, a Jus-
tiça Federal em Alagoas realiza o curso
de “Gestão Judiciária”, voltado para ges-
tores que participaram do treinamento
em Desenvolvimento Gerencial. As
aulas fazem parte do Programa Nacional
de Capacitação (PNC), da Justiça Fede-
ral e têm como objetivo desenvolver ha-
bilidades gerenciais e técnicas de ges-
tão. Ministradas pelo professor da Fun-
dação Getúlio Vargas, Mauriti Maranhão,
as aulas acontecerão no mini-auditório
da Seção Judiciária de Alagoas.

JFAL promove curso
de Gestão Judiciária

Cursos

Terminam hoje as inscrições para o
MBA em Direito do Petróleo e Gás,
oferecido pela Universidade Católica
de Pernambuco. Com carga horária de
360h/a, o curso será realizado de terça
à sexta-feira, das 18h30 às 22h15, em
semanas alternadas. Mais informações
pelo telefone (81) 2119-4344, ou pelo
site www.unicap.br.

MBA em Direito
do Petróleo e GásDiretores da JFPB são reconduzidos aos cargos

juíza federal Niliane Meira Lima,
titular da 7ª Vara, enquanto a subdi-
reção do Foro em Campina Gran-
de permanecerá com o juiz federal
Emiliano Zapata de Miranda Leitão,
titular da 4ª Vara. A direção da única
vara federal no município de Sousa

(8ª Vara) continuará a ser conduzida pela
juíza Paula Emília de Sousa Brasil.
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Nova tabela de custas processuais
entra em vigor a partir de hoje

do TRF5), que entra em
vigor nesta segunda-feira,
atribui novos valores de
custas ao agravo de
instrumento e aos atos
judiciais e extrajudiciais
praticados pelas secretarias
de 1º e 2º graus. O Ato ainda
traz esclarecimentos sobre a
cobrança de custas das de-
mais classes. Para permitir
que os jurisdicionados
possam consultar os valores
das custas e expedir as

guias para pagamento, o TRF5 vai
disponibilizar na Internet uma versão
atualizada da calculadora de custas.
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