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Fotografia perde um de seus talentos

Marcelo Navarro participa de sua primeira 
sessão no CJF

de Abril28
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Aniversariantes

Francisco Cavalcanti toma posse como 
diretor da FDR

JFCE dá início ao projeto de integração presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região – 

TRF5, desembargador federal Mar-
celo Navarro, participou, ontem, 
em Brasília, da sua primeira sessão 
como membro do Conselho da 
Justiça Federal (CJF). A reunião do 
colegiado foi presidida pelo minis-
tro Francisco Falcão, presidente do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
Na pauta de julgamento do CJF 
são julgados processos adminis-
trativos referentes a servidores, a 
magistrados federais e a projetos 
institucionais, além de serem apre-
ciadas propostas de atos norma-

tivos que regula-
mentam questões 
administrativas da 
Justiça Federal. 
Posse – Após a 
sessão do CJF, 
Marcelo Navarro 
foi à solenidade 
de posse do novo 
corregedor-geral 
da Justiça Federal, 
ministro Jorge Mussi, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). Natural 
de Florianópolis, o ministro Jorge 
Mussi tornou-se ministro do STJ 
em 2007, oriundo do Tribunal de 

O repórter fotográfico Narci-
so Lins, 68, faleceu no último 
sábado (25), no Hospital São 
Salvador, em Olinda-PE, em 
decorrência de enfisema pul-
monar. Narciso foi fotógrafo 
do TRF5 por 10 anos (1997 a 

2007). O profissional teve uma longa carreira 
no jornalismo local e nacional. Trabalhou nas 
redações do Diário de Pernambuco, Jornal do 
Commercio, Revistas Veja e Placar. Narciso Lins 

era fotógrafo do quadro da Prefeitura do Re-
cife. A diretora-geral do TRF5, Margarida Can-
tarelli, lamentou a perda, recordando um fato 
marcante: uma viagem que a magistrada fez 
em um avião Bandeirante: “Narciso fotografou 
o avião e me entregou a foto dizendo: ‘para a 
senhora não fazer mais outra doidice’. Coloquei 
a foto no meu gabinete”, recordou Margarida 
Cantarelli. O diretor do Foro da Seção Judiciá-
ria do Rio Grande do Norte, juiz federal Marco 
Bruno Miranda, também lamentou a morte de 

O desembargador federal 
emérito do TRF5, Fran-
cisco Cavalcanti, tomou 
posse, na última quinta-
-feira (23), como diretor 
da Faculdade de Direito 
do Recife (FDR). Bastante 
emocionado, Cavalcanti, 
que frequentava a FDR 
desde os seus 9 anos de idade, 
lembrou, em seu discurso, o pai, 
Francisco Britualdo Bezerra Ca-

valcanti, e o irmão, Flávio Caval-
canti, que também foram profes-
sores da tradicional instituição.

O novo Diretor do Foro da Justiça 
Federal no Ceará (JFCE), juiz fede-
ral Bruno Carrá, visitou, na última 
quarta-feira (23), a Subseção Ju-
diciária da JFCE, em Quixadá. É a 
primeira visita realizada pela nova 
gestão, e que tem como objetivo 
aproximação com troca de infor-
mações e coleta de demandas, em 
conformidade com o idealizado 
pela atual Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5. Leia mais: www.jfce.jus.br. Com 
informações da ASCOM/JFCE.

Justiça de Santa Catarina. Entre as 
competências do corregedor-ge-
ral está a realização de inspeções 
e correições ordinárias nos Tribu-
nais Regionais Federais.

Narciso Lins, ressaltando que o fotógrafo mar-
cou a história do Tribunal por alguns anos.


