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CRECI-PB

Creci-PB e Corecon-PB estreitam relação institucional

O presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, 
recebeu a visita do presidente e vice-presidente 
do Corecon-PB, Celso Pinto Mangueira e do vice-
presidente João Bosco Ferraz, ocasião em que 
foram discutidos diversos assuntos, dentre eles a 
troca de experiências e práticas de gestão entre 
os Órgãos que têm como objetivo comum a 
defesa das categorias.

Fórum Estadual

O Creci-PB integra o Fórum Estadual do Pensamento sobre o Desenvolvimento 
Econômico, implementado através do Projeto “Paraíba: desafios ao desenvolvimento. 
Documento básico”, elaborado pelos conselheiros do Corecon-PB, sob a coordenação 
do professor Rômulo Polari, ex-Reitor da UFPB, com a contribuição de órgãos como o 
Sinduscon-JP, TCE-PB e Secretária de Turismo da Capital.

Iniciativa da Justiça Federal tem apoio do Creci-PB

O Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis da Paraíba manifestou 
apoio ao Centro de Inteligência da 
Justiça Federal na Paraíba (JFPB) e 
partir do próximo ano, desenvolverá 
ações conjuntas a outros Conselhos 
de Classe, OAB-PB e Caixa, no 
sentido de adotar meios de reduzir 
os conflitos judiciais nas Varas 
Privativas de Execuções Fiscais e 
Varas Cíveis da Seção Judiciária 
paraibana.

Incentivo à conciliação

O assunto foi tratado na última segunda-feira, durante encontro proposto pelo Centro 
Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal na 
Paraíba. O objetivo é ressaltar a importância da interposição de Reclamações Pré-
Processuais (RPPs), ou seja, antes do ajuizamento das ações, como forma de diminuir 
a distribuição de processos e proporcionar um maior número de conciliações entre as 
partes envolvidas.


