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Roberta Mariz e Cleyton Silva

André Granja recebe Medalha do Mérito da República

Francisco Cavalcanti é o novo diretor 
da Faculdade de Direito do Recife

Estagiário da Corregedoria lança livro 
de poesias
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O
Roberto Machado é nomeado 
desembargador federal do TRF5

O desembargador federal eméri-
to Francisco Cavalcanti foi eleito, 
na semana passada, diretor da 
Faculdade de Direito do Reci-
fe (UFPE), para um mandato 
de quatro anos, a iniciar-se em 
fevereiro de 2015. A tradicional 
faculdade foi criada em 1827, 
juntamente com a Faculdade de 
Direito de São Paulo. Francis-
co Cavalcanti ingressou como 
professor naquela instituição 
em abril de 1978, por concurso 
público, e tornou-se professor 
titular de Direito Administrativo, 
por novo concurso, em dezem-
bro de 1999. Mestre e doutor em 

Direito, Cavalcanti já foi coorde-
nador do Mestrado e Doutorado 
em Direito da UFPE, sendo atu-
almente chefe do Departamento 
de Direito Público Especializado.

juiz federal Francisco Roberto 
Machado, da 6ª Vara Fede-
ral do Ceará, foi nomeado, 

na última quinta-feira (20), pela 
presidente Dilma Rousseff, para o 
cargo de desembargador federal 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, pelo critério de 
antiguidade. Roberto Machado 
vai ocupar a vaga do desembar-
gador federal emérito Francisco 
Cavalcanti, que se aposentou em 
agosto deste ano, por tempo de 
contribuição. A posse do novo 
desembargador está prevista para 
ser realizada no dia 10 de dezem-
bro, no Pleno do Tribunal de Justi-

ça de Pernambuco, às 17h. 
Perfil - A carreira de Roberto Ma-
chado como juiz federal teve iní-
cio em fevereiro de 1988, quando 
assumiu os trabalhos da 4ª Vara 
Federal, em Recife (PE). O magis-
trado assumiu a titularidade da 6ª 
Vara Federal, no Ceará, em de-
zembro de 1989.  Antes de atuar 
na magistratura federal, Roberto 
Machado atuou como promotor 
de Justiça no Ceará e, posterior-
mente, como juiz de Direito da-
quele estado. Desde o dia 29 de 
agosto, Machado está atuando no 
TRF5 como desembargador fede-
ral convocado.

O diretor do Foro da Justiça Fede-
ral em Alagoas (JFAL), juiz federal 
André Luís Maia Tobias Granja, re-
cebeu, na última sexta-feira (21), a 
Medalha do Mérito da República 
Marechal Deodoro da Fonseca. A 
solenidade foi realizada no Me-
morial à República, em Alagoas. 
Criada em 2003 para valorizar 
brasileiros e estrangeiros que 

contribuíram para a democracia em 
diversos setores da sociedade, a 
medalha, que leva o nome do pro-
clamador da República, é conce-
dida anualmente pelo Governo de 
Alagoas a autoridades e pessoas de 
destaque na vida social, profissio-
nal e política. Entre os agraciados, o 
ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, Gilmar Mendes.

O estagiário de Direito Luiz Henri-
que Pinto Ramos, lotado no Ga-
binete da Corregedoria Regional, 
lança, amanhã (26), às 20h, o livro 
“Tenho uma página em Branco”, 
que reúne 30 poesias de sua auto-
ria. A publicação foi editada pela 
Pé de Letra, editora artesanal que 
une arte com sustentabilidade so-
bre duas rodas, produzindo livros 
cartoneros, cujo processo de com-
posição dos exemplares é feito 
com a participação do autor. Com 
21 anos de idade, Luiz  disse que o 
gosto pela poesia foi um incentivo 
de sua avó, que lia poesias para 
ele. O lançamento será realizado 
no Vaporetto Container Bar, loca-
lizado na Rua Leopoldo Silva, 100, 
Parque  Santana – Casa Forte (pró-
ximo ao Hiper Bompreço).


