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Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-

gião – TRF5 tem novo 
desembargador fede-
ral. A presidente Dil-
ma Rousseff nomeou, 
segunda-feira (15/04), o 
procurador da República 
Fernando Braga Damas-
ceno para ocupar a vaga 
destinada a membro do 
Ministério Público Fede-
ral, decorrente da apo-
sentadoria compulsória 
do desembargador federal Paulo 
Gadelha. A nomeação de Damas-

ceno foi publicada 
no Diário Oficial da 
União de ontem, 
16. 
PERFIL - Titular da 
Procuradoria da 
República no mu-
nicípio de Sobral 
(CE), o cearense 
Fernando Braga 
Damasceno, 39 
anos, é casado, 
mestre em Direito 
pela Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e douto-
rando em Ciências jurídico-cri-

minais pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa. Com 
mais de 19 anos de experiência 
de foro na Justiça Federal, sen-
do seis como servidor efetivo da 
Justiça Federal no Ceará (JFCE) e 
13 como Procurador da República, 
Damasceno foi aprovado em di-
versos outros concursos públicos, 
como o de juiz federal, advogado 
da união, assistente jurídico-AGU, 
entre outros. Ele também acumula 
experiências como professor de 
graduação e pós-graduação em 
instituições no Ceará e no Rio de 
Janeiro.

As Turmas Recursais da Justiça Fe-
deral de Pernambuco estão agora 
com um link que contém todas as 
informações necessárias para ad-
vogados e servidores. Nele, estão 
informações de como entrar com 
uma petição inicial, como associar 

processos e fazer consultas, além 
de pautas de audiências e perícias, 
entre outros. Para acessá-lo, deve-
-se clicar na palavra “institucional”, 
no site da Justiça Federal de Per-
nambuco, (www.jfpe.jus.br) e, pos-
teriormente, em “turmas recursais”.

A servidora Sídia 
Maria Porto Lima 
permanecerá à frente 
da direção da Subse-
cretaria de Controle 
Interno, na gestão 
do desembargador 
federal Francisco Wil-
do. Doutora em Ci-
ência Política e mes-
tre em Direito, Sídia é 
servidora do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-PE) há 
mais de 20 anos e está à disposi-
ção do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região desde 2001. Nestes 
12 anos, já assumiu a supervisão 

da Seção de Apoio Ju-
rídico, na Subsecretaria 
de Controle Interno, 
onde, pela segunda 
vez consecutiva, está 
no comando. Sendo 
assim, suas expectati-
vas são de continuar 
contribuindo para o 
êxito da gestão. “Um 
dos nossos projetos 
para este ano é o cum-

primento da meta n°16 do Con-
selho Nacional da Justiça, que 
diz respeito ao fortalecimento da 
unidade de controle interno no 
Tribunal”, explica Sídia.

As obras de ampliação da sede 
da Subseção Judiciária de Mos-
soró serão concluídas sexta-feira 
(19/04). No mesmo dia, o 
diretor de Foro da Justiça Fe-
deral no Rio Grande do Norte, 
juiz federal Janilson Siqueira, 
acompanhado por diversos 
magistrados, visita as obras e, 
na ocasião, oficializa a entrega 
do prédio. As novas instala-

ções vão abrigar três varas fede-
rais, sala de treinamento, posto 
bancário e um miniauditório.

O grupo Ágape, formado por jo-
vens católicos da Paróquia Nos-
sa Senhora da Boa Viagem, está 
realizando uma campanha de 
doação de água e alimentos não 
perecíveis para as vítimas dos 
efeitos da seca. A representante 
do Ágape no TRF5, a estagiária 

Gabrielle Giovana Texeira (Gabi-
nete do desembargador federal 
José Maria Lucena) solicita que as 
doações sejam entregues, até o 
dia 21/04, das 8h às 18h, na igre-
ja da pracinha de Boa Viagem. 
Mais informações pelos ramais 
9268 e 9273.


