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Magistrados participam de debate sobre 
os 10 anos de vigência do Código Civil

Presidente do TRF5 recebe comitiva em defesa 
do Programa Mais Médicos 
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Barros Dias assume presidência da 
Comissão do Concurso para juiz

TRF5 é finalista no Prêmio AMB 
de Jornalismo

agistrados da Justiça Fede-
ral da 5ª Região participam, 

hoje e amanhã (13), do curso de 
Direito Civil “10 anos de vigência 
do Código Civil: uma homenagem 
ao jurista Agnelo Amorim Filho”, 
promovido pelo núcleo paraibano 
da Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região. O evento acontecerá 
na Subseção Judiciária de Campina 
Grande, com transmissão simultâ-
nea, através de videoconferência, 
para todas as Seções Judiciárias da 
5ª Região. Os desembargadores fe-
derais Edilson Pereira Nobre (vice-
-presidente do TRF5) e Rogério Fia-
lho, além dos juízes federais Flávio 
Roberto de Lima e Rogério Abreu 
participam como palestrantes. O 
debate também será enriquecido 
com palestras dos professores das 
Universidades Federais de Pernam-
buco, Paraíba e da Escola Paulista 
de Direito (EPD). 
Programação- Hoje, o juiz federal 
Rogério Abreu iniciará a programa-
ção, às 8h, com a palestra “Análise 
comparativa entre a responsabi-
lidade civil e a responsabilidade 

penal”. À tarde, o deba-
te será sobre o tema “A 
responsabilidade civil do 
administrador público ao 
não exercer a garantia em 
obra pública”, abordado 
pelo juiz federal Flávio 
Roberto Ferreira de Lima. 
O desembargador federal 
Edilson Nobre iniciará a 
programação da sexta-
-feira, às 8h, abordando 
o tema “A sistemática da 

prescrição e deca-
dência”. No mesmo 
dia, às 14h, o de-
sembargador Rogé-
rio Fialho discorrerá 
sobre a vida e a 
obra do jurista Ag-
nelo Amorim Filho, 
um dos maiores 
estudiosos brasilei-
ros sobre os institu-
tos da prescrição e 
decadência.

O Presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
recebeu, na tarde de ontem (11), 
em seu gabinete, o ministro Luís 
Inácio Adams, da Advocacia Geral 
da União (AGU), e o secretário de 
Gestão do Trabalho e da Educa-
ção na Saúde do Ministério da 
Saúde, Mozart Sales, que vieram 
ao Tribunal defender o Programa 

Mais Médicos, do Governo 
Federal, e protocolar pedi-
do de suspensão da liminar 
da Justiça Federal no Ceará 
(JFCE) que dispensa o Con-
selho Regional de Medici-
na daquele estado (CRM-
-CE) de fazer o registro 
provisório dos profissionais 
formados no exterior.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 publicou terça-
-feira (10), no Diário Oficial Ele-
trônico da 5ª Região, o Edital nº 
15/2013, de alteração da compo-
sição da Comissão do XII Con-
curso Público para provimento 

de Cargos de Juiz Federal Subs-
tituto da 5ª Região. De acordo 
com o Edital, o desembargador 
federal Francisco Barros Dias as-
sume a vaga de membro titular, 
em substituição ao desembarga-
dor federal Geraldo Apoliano.

O Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região – TRF5 
é um dos finalistas do IX 
Prêmio AMB de Jorna-
lismo - Edição Ministro 
Evandro Lins e Silva, na 
categoria Mídias dos Tri-
bunais, com a matéria Se-
mentes da Terra, assinada 
pela jornalista Isabelle Câ-
mara. A reportagem, publicada na 
edição nº 2 da revista Argumento, 
apresenta os conflitos gerados 
pela disputa territorial nas áreas 
indígenas. O resultado foi divulga-
do no dia 10/09, pela Associação 

de Magistrados do Brasil (AMB). 
Os finalistas serão avaliados por 
sete personalidades ligadas à área 
jurídica e à comunicação e o anún-
cio dos vencedores será realizado 
no dia 24/09, em Brasília.


