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Doação de sangue

A servidora da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI), Ana 
Cláudia Nunes de Oliveira, solicita a 
doação de sangue, de qualquer tipo, 
em nome da sua tia, Rezilda Nunes, 

que fará cirurgia de grande porte, 
amanhã (6/05). Os doadores pode-
rão se dirigir até amanhã, das 7h às 

18h, ao Hemato Banco de Sangue, 
na Av. Lins Petit, 264 – Boa Vista. 

Telefone: 3972-4050. 
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Estudantes visitam 
o TRF5

TRF5 divulga resultado da última prova 
escrita do concurso para juiz 

de Maio
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Seleção para 
conciliadores

Novo CPC: TRF5 disponibiliza primeiro 
IRDR distribuído na Corte

Aniversariantes
Maria de Lourdes Gordilho Cansanção
Coordenação dos JEFs

Tito Porfírio Sampáio Júnior
Gab. Des. Fed. Roberto Machado

João Felipe Marques Cardeal
Divisão de Material e Patrimônio

Adecilda Maria Tenório
Soservi - Limpeza

Saiba mais: www.trf5.jus.br

Tribunal Re-
gional Federal 

da 5ª Região – TRF5 
disponibiliza, na 
área de Jurispru-
dência de seu site, 
o primeiro Inci-
dente de Resolu-
ção de Demandas 
Repetitivas (IRDR) 
distribuído na Cor-
te. Trata-se de matéria na qual 
foi discutida a incidência de fator 
previdenciário em aposentadoria 
de professor. O relator do IRDR no 
Plenário da Corte é o desembar-

gador federal convocado Manuel 
Maia. Para fazer a pesquisa no site 
do TRF5, basta acessar o campo 
Jurisprudência no menu superior 
e clicar na palavra “IRDRs”. Outra 

Já está disponível no site do Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, o resultado final da 
segunda prova escrita – sentença 
penal (P4) do XIII Concurso Pú-
blico para Provimento de Cargos 
de Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região. Foram aprovados 16 can-

Universitários do 7º período 
do curso de Direito da Univer-
sidade Católica de Pernambu-
co (Unicap) visitaram, ontem 
(4/05), o TRF5. Os 80 estu-
dantes da disciplina de Direito 
Processual Civil foram acompa-
nhados pelo professor Marcos 
Netto, que também é assessor 
do gabinete do desembargador 
federal Paulo Roberto de Oli-
veira Lima. O grupo assistiu ao 
vídeo institucional “A Casa do 
Direito” e à sessão do Pleno e 
conheceu o heliponto.

Na edição de ontem do TRF Hoje 
cometemos um equívoco nos 
Classificados, com relação ao tele-
fone celular da servidora Ana Karla 
Carvalho. Quem tiver interesse no 
Peugeot 207 XR 1.4 deve contatá-
-la, portanto, pelo número (81) 
99949-9575. Pedimos desculpas 
pelo erro.

didatos. A próxima etapa é a fase 
de sindicância da vida pregressa e 
investigação social. Os candidatos 
habilitados na prova escrita deve-
rão enviar, até o dia 11/05, para o 
e-mail da Secretaria do Concurso 
(concursojuiz@trf5.jus.br), as infor-
mações solicitadas no Formulário 

de Inscrição Definitiva, disponível 
no site do TRF5 (www.trf5.jus.br), 
no link “Concursos-Magistrados”.

A Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) está com inscrições aber-
tas para seleção de conciliadores. 
Estão sendo oferecidas 10 vagas 
e os candidatos classificados até 
a 30° posição formarão cadastro 
de reserva. Os selecionados atu-
arão no Juizado Especial Federal 
da 12ª Vara, em Guarabira. As 
inscrições podem ser realizadas 
até amanhã, no horário das 9h às 
18h, na sede da Justiça Federal 
em Guarabira. Mais informações: 
www.jfpb.jus.br. (Com informações 
da ASCOM/JFPB)

opção é consultar o menu 
“Serviços Públicos”, clicando 
em “Banco de  IRDRs”.
IRDR - O Incidente de Reso-
lução de Demandas Repe-
titivas, instituído pelo Novo 
Código de Processo Civil, 
em vigor desde o dia 18 de 
março deste ano, é cabível 
quando há a efetiva repeti-
ção de processos que conte-

nham controvérsia sobre a mesma 
questão de direito e nas deman-
das em que seja observado o risco 
de ofensa à isonomia e à seguran-
ça jurídica. 


