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O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, fará 
palestra para estudantes de Direito 
do Centro Universitário Cesmac, 
em Maceió, nesta sexta-feira, às 
18h, naquela unidade de ensino. O 
magistrado vai abordar o tema “O 
Controle de Constitucionalidade 
das Leis”. 

O TRF5 disponibilizou, na intra-
net e na internet, o calendário 
de feriados e pontos facultati-
vos, para o exercício de 2013 na 
Corte. Para consultar o docu-
mento, basta clicar no banner 
“Feriados 2013- TRF5ª Região”.

Convênio firmado entre o TRF5 e a 
WPÓS oferece desconto de 50% em 
cursos de pós-graduação a distân-
cia para servidores e funcionários 
terceirizados. São diversas áreas do 
conhecimento, como Direito, Co-
municação Social, Auditoria, Con-
tabilidade e Finanças, entre outras. 
O desconto é extensivo para de-
pendentes. Mais informações pelo 
telefone (81) 3432 .2803 ou pelo 
e-mail pe@posavm.com.br. O site da 
instituição é o www.wpos.com.br.

A Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN) está com inscrições 
abertas para o processo seletivo de 
estágios de nível superior para os 
cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Biblioteconomia, Enge-
nharia Civil, Arquitetura, História e 
Jornalismo.  As inscrições vão até o 
dia 31/05, para preenchimento de 
vagas na sede da Seção Judiciária 
do Rio Grande do Norte, em Natal, 
e nas Subseções Judiciárias de Mos-
soró, Caicó, Pau dos Ferros e Assu.

desembargador 
federal Fernan-

do Braga Damas-
ceno tomou posse, 
na tarde de ontem, 
no Pleno do TRF5. A 
cerimônia foi dirigi-
da pelo presidente 
desta Corte, desem-
bargador federal 
Francisco Wildo. Aos 
desembargadores 
federais Lázaro Gui-
marães, decano do 
TRF5, e Edilson No-
bre, mais moderno 
da Corte, coube a 
tarefa de conduzir 
Fernando Braga ao Plenário. Em 
nome do Tribunal, o desembar-
gador federal Marcelo Navarro 
saudou o novo desembargador 
federal, destacando o currículo de 
Fernando Braga e a sua satisfação 
em receber o colega, que passa a 
ocupar a vaga destinada a mem-
bro do Ministério Público Federal 
(MPF) pelo quinto constitucional. 
“O dia de hoje é de alegria. A ale-
gria de receber um novo colega de 
bancada, e saber que nele renasce 

essa semente judiciária, como a 
soca da cana rebrota em pendões 
que farão o doce do porvir. E a 
esse regozijo se soma a expecta-
tiva de um magistrado brilhante e 
que muito poderá contribuir para 
o engrandecimento da Corte e o 
bom atendimento das expectativas 
dos jurisdicionados, que para eles 
é que existimos e lavramos estas 
searas de processos, esses leirões 
de causas, esses roçados de deci-
sões, de balança e espada na mão, 

que aqui são o 
arado e a enxada”, 
ressaltou.
Compromisso - O 
cearense Fernando 
Braga Damasceno, 
39 anos, casado, 
agradeceu a sau-
dação e lembrou-
-se de sua atuação 
por quase 14 anos 
no MPF, refletindo 
sobre como pode-
ria dar a sua parce-
la de contribuição 
para resgatar ou 
manter o merecido 

prestígio do Judiciário. “Tenho a 
firme convicção que a forma como 
posso contribuir para o resgate 
ou manutenção do prestígio des-
se Poder é cumprir fielmente o 
compromisso que acabei de fazer, 
sendo intransigente na defesa da 
Constituição e das leis, não impor-
tando o barulho que isso venha a 
causar ou mesmo o gosto amargo 
que certamente irei sentir. Sei que 
não será fácil. Chegar à Justiça no 
caso concreto é complicado. Sepa-
rar o justo do injusto – o que está 
de acordo e contra o ordenamen-
to – exige corte preciso, ‘cirúrgi-
co’”, enfatizou.


