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Inscrições para curso sobre o Novo CPC terminam amanhã

de Agosto

QUINTA

Cejusc da Paraíba marca audiências 
pré-processuais

Justiça Federal na Paraíba, por 
meio do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc), passou a marcar audiên-
cias pré-processuais. O objetivo é 
ampliar as perspectivas de acordo, 
oferecendo aos jurisdicionados a 
possibilidade de mediação de con-
trovérsias, também, na fase que an-
tecede os processos. A nova moda-
lidade é gratuita, sem o pagamento 
de custas processuais, e busca am-
pliar a prestação jurisdicional, com 
a diminuição da carga processual. A 
medida não abrangerá as matérias 
de competência criminal. 
Demandas - “Inicialmente, as recla-

Novo juiz auxiliar da 
Vice-Presidência

Aniversariantes
Estão abertas, até amanhã, 
as inscrições para o cur-
so “Atualização Jurídica: o 
Novo CPC”, oferecido na 
modalidade de Educação 
a Distância pela empresa 
LFG Soluções Corporativas. 
A carga horária será de 60 
horas/aula, com a docência do 
professor Fredie Didier Jr. Quem 

mações irão en-
globar apenas 
pedidos refe-
rentes à indeni-
zação por dano 
moral, material, 
desapropriação, 
dívidas com o 
governo (desde 
que não sejam 
relacionadas a 
tributo), exe-
cução de títulos extrajudiciais e 
inadimplência em contratos ban-
cários, ações relativas a cartões de 
crédito, assim como as de natureza 
habitacional, sem prejuízo da ex-

ainda não fez a inscrição é bom 
se apressar, pois restam apenas 

pansão desta medida para outras 
hipóteses.”, explicou o coordenador 
do Cejusc, juiz federal Bruno Teixei-
ra de Paiva. (Com informações da 
Ascom/JFPB)

Visita de alunos – O TRF5 recebeu, ontem, a visita de 30 estudantes do 
curso de Direito do Instituto de Educação Superior da Paraíba. Eles assis-
tiram ao vídeo institucional e à sessão do Pleno.
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três vagas. Os interessados 
devem enviar e-mail para 
ndrh-treinamento@trf5.jus.
br, informando nome com-
pleto, matrícula, CPF, e-mail, 
ramal e lotação. As aulas 
terão início em setembro. O 
Novo Código de Processo 

Civil entrou em vigor no dia 18 
de março de 2016.

O Pleno do 
TRF5 aprovou, 
ontem (30), 
por unanimi-
dade, o nome 
do juiz federal 
Leonardo Au-
gusto Nunes 
Coutinho (14ª 
Vara Federal/
PE) para auxiliar 
nos trabalhos da Vice-Presidência 
do TRF5, a partir de amanhã (1/09). 
A indicação foi proposta pelo vice-
-presidente desta Corte, desembar-
gador federal Cid Marconi.


