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Visita de alunos do Rio Grande do Norte

TRT6 abre concurso 
para juiz do trabalho 
substituto 

Vladimir Carvalho lança livro no TRF5

de Novembro19
QUARTA

Aniversariantes

Juiz Federal 
Kepler Gomes Ribeiro 

SJCE

Juiz Federal Marcelo Sampaio 
Pimentel Rocha

SJCE
Nathaly Praeiro Melo
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Alessandro de Sá Concerva
Divisão da 1ª Turma

O TRF5 publicou, na edição 
de ontem do Diário Oficial 

Eletrônico da 5ª Região, edital 
tornando pública a existência de 
cargos vagos de juiz federal, para 
fins de remoção, pelo critério de 
antiguidade, para Turmas Recur-
sais dos Juizados Especiais Fede-
rais e de Varas da Justiça Federal 
de 1º Grau da 5ª Região, criadas 
pela Lei nº 12.011/2009. De acor-
do com o edital, das cinco vagas, 
quatro são para Pernambuco (três 
para os JEFs do Recife e uma para 
a 38ª de Serra Talhada) e uma para 
o Rio Grande do Norte (Vara Co-
mum de Ceará-Mirim). Os interes-

sados devem efetuar suas inscri-
ções no prazo de 10 dias, a partir 
da publicação do edital no Diário 
Eletrônico da JF da 5ª Região. 
Para se inscrever, os candidatos 
devem formular pedido por escri-
to, exclusivamente por meio do 
correio eletrônico funcional, discri-
minando a ordem de preferência 
das opções de remoção, de modo 
que cada opção corresponda 
a apenas um cargo de Juiz 
Federal, com a indicação 
expressa do número da 
Unidade de lotação pretendida, 
sob pena de não conhecimento 
do requerimento.

Em visita que acontece-
rá durante três dias, os 
alunos do 7º período de 
direito da Universidade 
Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), acom-
panhados do juiz federal 
Marco Bruno Miranda 
Clementino, participa-
ram ontem da sessão da Quarta 
Turma, e em seguida foram rece-
bidos pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo. Os estudantes conhe-
ceram também o Memorial da 
Presidência e o heliponto. Hoje 

a turma da cadeira de Prática de 
Carreiras Jurídicas acompanhará 
a sessão do Pleno. Amanhã, úl-
timo dia da visita, os alunos co-
nhecerão a Esmafe, assistirão ao 
vídeo institucional e, por fim, a 
uma palestra.

O Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região (TRT6), com sede em 
Pernambuco, está com inscrições 
abertas para provimento de cargo 
de juiz do trabalho substituto. As 
inscrições serão realizadas, exclu-
sivamente, pela internet, até o dia 
25/11, no site da Fundação Carlos 
Chagas, instituição organizadora: 
www.concursosfcc.com.br.

O desembargador federal Vladi-
mir Carvalho lançou, ontem, no 
hall do TRF5, o seu mais recente 
livro, intitulado “Dom Casmur-
ro: a história que Machado de 
Assis escondeu”. A obra consu-
miu quatro anos de pesquisa do 
autor, que se dedica à vocação 
literária nas horas que não está 
mergulhado nos processos. Cou-

be ao diretor da Esmafe, desem-
bargador federal Marcelo Navar-
ro, fazer a apresentação do livro. 
“Contista, cronista, historiador e 
poeta notável, Vladimir Carvalho 
foi de uma grande originalidade 
para chegar ao desfecho do mis-
tério contido em Dom Casmurro, 
obra de Machado de Assis que 
tem tanta importância para a lite-

ratura brasileira e mundial. Capitu 
traiu Bentinho ou não? Há muitos 
mistérios a explorar. Com certeza, 
o livro de Vladimir Carvalho vai se 
tornar uma das obras de destaque 
na literatura nacional”, ressaltou 
Marcelo Navarro. Ao agradecer a 
presença de todos ao lançamento 
e às palavras de Marcelo Navarro, 
Vladimir Carvalho disse que ao es-

crever o romance pre-
tendeu explorar uma 
vertente que ninguém 
abordou. Quero pro-
var que ele (Bentinho) 
não era homossexual 
e que não era doido. 
O leitor vai comprovar 
se eu tenho razão”, 
destacou.

Tribunal divulga edital de 
remoção de juízes federais 


