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TRF5 divulga resultado da sentença cível

Desembargadores do TRF5 palestram no 
Curso sobre os 10 anos do Código Civil 

curso “10 
anos de 
vigência 

do Código Civil: 
uma homena-
gem ao jurista 
Agnelo Amorim 
Filho”, encer-
rado na última 
sexta-feira, na 
Subseção Judici-
ária de Campina 
Grande, contou 
com a participação 
dos desembargadores 
federais Edilson No-
bre (vice-presidente) 
e Rogério Fialho. No 
segundo dia (13) do 
evento promovido pelo 
núcleo paraibano da 
Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região 
(Esmafe-PB), Edilson 
Nobre falou sobre “A sistemáti-
ca da prescrição e decadência”, 
quando discorreu, com profundi-
dade, sobre o destacado trabalho 
do jurista Agnelo Amorim Filho. 

Será realizada hoje, às 14h, no 
Pleno do TRF5, a Sessão Públi-
ca de divulgação do resultado 
provisório da segunda prova 
escrita – Sentença Cível (P3) 

Concurso para juiz federal substituto:

Após sua palestra, Edilson Nobre 
recebeu o troféu “Os pioneiros da 
Borborema” das mãos do diretor 
da Esmafe-PB, juiz federal Bruno 
Teixeira de Paiva. Rogério Fialho 

- do XII Concurso Público para 
provimento de cargos de juiz 
federal substituto da 5ª Região. 
Estão concorrendo 81 candida-
tos.

O desembargador federal e 
professor de Direito Civil da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Rogério Fialho, profere, 
quinta-feira (19/09), palestra 
durante o IV Seminário de Pro-
teção à Privacidade, que será re-
alizado na cidade de São Paulo-
-SP. O evento é organizado pelo 
Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br), em parceria com 
o Ministério da Justiça, Ministé-
rio Público Federal e a Fundação 
Getúlio Vargas.

As inscrições para o Seminário 
Agências Reguladoras, Serviços 
Públicos e Direito do Consumi-
dor serão encerradas quinta-feira 
(19/09). Promovido pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal (CEJ/CJF), em 
parceria com a Escola da Magis-
tratura Regional Federal 2ª Região 
(EMARF), o evento será realizado 
de 25 a 27 de setembro, no audi-
tório do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, no Rio de Janeiro. Os 
interessados poderão se cadastrar 
através do site do CJF: www.cjf.jus.
br. Estão sendo oferecidas 140 va-
gas, destinadas a magistrados fe-
derais, promotores, procuradores 
da República, professores univer-
sitários, advogados, servidores do 
Judiciário e estudantes de Direito.

Direito do
Consumidor

A Subseção Judiciária de Patos (PB) 
está com inscrições abertas para 
o processo seletivo de conciliado-
res do Juizado Especial Federal. A 
seleção visa ao preenchimento de 
10 vagas de conciliador, bem como 
a formação de cadastro de reser-
va até o 20º classificado. O edital 
completo está disponível no ende-
reço eletrônico www.jfpb.jus.br.

Seleção para
conciliadores do 
JEF de Patos/PB

encerrou a pro-
gramação, expon-
do, em detalhes, 
a vida e obra do 
homenageado. 
Ilustrada por 
slides contendo 
fotos antigas e 
textos publicados 
pelo jurista na 
década de 50, a 
palestra do de-

sembargador paraibano emocio-
nou os familiares do homenage-
ado presentes ao evento: a filha 
Maria Otília, o genro Frederico 
Arcoverde, o neto Agnelo Amorim 
e o primo Agnelo José.
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