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JFCE comemora seu Jubileu de Ouro
A Justiça Federal no Ceará celebra, neste ano, 50 anos de sua
reinstalação, ocorrida em 15 de novembro de 1967. Hoje, a
Seção Judiciária segue como referência na prestação
jurisdicional no Ceará e no Brasil. “São cinco décadas de uma
trajetória de expansão e sucesso, construída por meio de um
trabalho de excelência e retidão, realizado pelas sucessivas
gerações de magistrados e servidores que passaram por esta
Instituição. Como resultado, temos uma justiça cada vez mais
eficiente, rápida e efetiva”, ressalta o diretor do Foro, juiz
federal Bruno Carrá. A data foi lembrada durante o ano, com
um série de ações, culminando na solenidade em
comemoração ao Jubileu de Ouro, no dia 13 de novembro.

Nossa História
APOSENTADORIA DO JUIZ ROBERTO DE QUEIROZ

Por Antônio Carlos Machado.
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Solenidade ocorre na segunda-feira (13)
A solenidade em comemoração aos 50 anos de reinstalação ocorre
no próximo dia 13/11, a partir das 9h. O evento acontecerá no
auditório do edifício-sede da JFCE e será conduzido pelo presidente
do Tribunal Regional Federal da 5ª região, o desembargador federal
Manoel de Oliveira Erhardt, e pelo diretor do Foro da JFCE, o juiz
federal Bruno Leonardo Câmara Carrá. Durante a programação,
acontecerá a entrega da medalha Juiz Federal Roberto de Queiroz
do Mérito Cearense Judiciário Federal; a outorga do título “Amigo do
Judiciário Federal Cearense” a membros do judiciário cearense, o
lançamento do livro “Justiça Federal no Ceará: cinquenta anos de
história” e a apresentação da obra mural 50 anos, produzida pelo
artista plástico Marcos Andruchak.

Um ano repleto de comemorações

Teatro - Aretê: Guerreiro Menino

Exposição - Memórias do Futuro em Ruínas

O paraibano Zé Ramalho fará uma
apresentação única em Fortaleza
no dia 25 de novembro, às 21
horas, na Praça Verde do Dragão
do Mar. A turnê “40 Anos de
Música” chega à Capital. No show,
Zé Ramalho comemora quatro
décadas de carreira na música
popular brasileira com sucessos
consagrados pelo público, como
“Chão de Giz” e “Avôhai”.

Estreia na terça-feira, 17, o
espetáculo cênico-musical “Aretê:
Guerreiro Menino”. A turnê será
iniciada no espaço Morro do Ouro,
anexo do Theatro José de Alencar,
às 15 horas, com entrada gratuita.
Após a estreia, o musical passa por
outros palcos culturais de Fortaleza.

A artista visual Mariana Smith
apresenta um olhar sobre o litoral
cearense a partir de observação das
dunas da Praia do Futuro e de como o
movimento delas revela a interferência
humana, com elementos geográficos
e arqueológicos.

Local: Praça Verde do Dragão do Mar, dia 25 de
novembro.
Ingressos: de R$ 50 a R$ 180.

Local: Morro do Ouro, anexo do Theatro
José de Alencar (rua Liberato Barroso,
525 - Centro).
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DICAS Culturais

A solenidade que ocorre nesta segunda-feira (13/11) é a culminância de uma série de ações realizadas no decorrer
de 2017, em comemoração ao Jubileu de Ouro da reinstalação da Justiça Federal no Ceará. Dentre as ações está o
lançamento da marca e do selo postal dos 50 anos, as homenagens e condecorações aos que fazem a JFCE e
prestam relevantes serviços ao judiciário federal cearense, além de um resgate histórico, publicado na Coluna Nossa
História, escrita pelo servidor Antônio Carlos Machado, entre outras atividades e eventos que marcaram o ano
Jubilar. Confira mais imagens das ações no site www.jfce.jus.br.

No ano de 1980, aos
67 anos de idade, o juiz
federal Roberto de
Queiroz requereu
aposentadoria. Durante
os 13 anos em que
laborou na Justiça
Federal, passou a
maior parte do tempo
na função de Diretor do
Foro e foi o principal
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responsável pela
instalação e ambientação da Justiça, inclusive
com a aquisição da sede própria. Naqueles
tempos, as chances de ascensão para um
Tribunal Superior eram bastante limitadas e o
avançado da idade também lhe tirou as
derradeiras esperanças. Preferiu dedicar os
seus dias à sua querida fazenda na zona rural
de Quixadá. Veio a falecer em 1996.
Para a sua vaga na 1ª Vara Federal, chegou o
juiz federal Orlando de Souza Rebouças,
removido da Seção Judiciária do Amazonas,
aonde fora para tomar posse, logo após ser
aprovado no concurso. Orlando Rebouças
havia participado do 3º Concurso Nacional
para juiz federal, no ano anterior, logrando
aprovação juntamente com outros dois
cearenses: José Anchieta Santos Sobreira e
Jatir Batista da Cunha. Por ocasião da
nomeação, não havendo vagas no Ceará,
Orlando Rebouças fora assumir em Manaus,
José Anchieta fora assumir em Teresina e
Jatir Batista, em Recife. Os dois últimos,
posteriormente deixaram a magistratura
federal, seguindo outras profissões. Ao se
dar a vaga, pela aposentadoria de Roberto
de Queiroz, Orlando Rebouças, então,
solicitou remoção para o Ceará.
Com a saída de Roberto de Queiroz, Vicente
Leal de Araújo passou a ser o juiz federal
mais antigo da 1ª Vara, cabendo-lhe o
privilégio de indicar o diretor da Secretaria.
Assim, foi exonerado Ricardo Facó Franklin
de Lima, que exercera a referida função
desde 1971, vindo a ser substituído por
Donato Ângelo Leal. Na ocasião, o juiz
federal Vicente Leal era também o Diretor do
Foro, porém não houve alteração na direção
da Secretaria Administrativa, onde
permaneceu Eliseu Ferreira Lima.

Aberto ao público, de 27/10 a 25/11
(das 9h às 19h, na semana; aos sábados,
domingos e feriados, das 14h às 21 h).
Local: Centro Dragão do Mar de Arte e
Cultura.
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