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Servidores recebem título de "Amigo do Judiciário Federal Cearense"
Os servidores Antônio Carlos Machado, Antônio Carlos Marques, Cirene Guimarães e Titio Porfírio receberam, na tarde
do dia 14/9, o título de "Amigo do Judiciário Federal Cearense". A outorga do título representa o reconhecimento
institucional pela valiosa trajetória de dedicação, comprometimento e eficiência nos serviços prestados à JFCE. Os
servidores homenageados foram escolhidos em assembleia do conselho consultivo de magistrados e receberam, cada
um, placa confeccionada especialmente para a ocasião. Participaram da entrega das honrarias o diretor do Foro da
JFCE, juiz federal Bruno Carrá, o desembargador federal Roberto Machado, e os juízes federais Agapito Machado e
Cíntia Brunetta. Familiares, amigos, magistrados e colegas dos servidores prestigiaram o evento.

O

conselheiro do Conselho Nacional de Justiça,
Valdetário Andrade Monteiro, recebeu a medalha Juiz
Federal Roberto de Queiroz, a mais alta condecoração
da Seção Judiciária, em virtude da sua relevante atuação em
prol do Judiciário Federal Cearense. A honraria foi entregue
pelo diretor do Foro, juiz federal Bruno Carrá, que ressaltou a
atuação do homenageado, durante solenidade no auditório da
JFCE, no último dia 1º de setembro. A medalha Juiz Federal
Roberto de Queiroz foi implementada para registrar o
reconhecimento da JFCE por pessoas que tenham contribuído
com a Justiça Federal no Brasil e no Ceará.

Servidor Antônio Carlos Machado recebe
homenagem pela sua aposentadoria

Sistema Eletrônico de Informações

Magistrados e servidores da 21ª Vara prestaram
homenagem ao servidor decano da JFCE, Antônio
Carlos Machado, que encerrou sua carreira nesta
seccional em julho passado, após 33 anos de
serviços prestados. Entre outras funções, Antônio
Carlos foi diretor da secretaria administrativa da
JFCE por 10 anos e pioneiro na condução de uma
vara virtual nesta Seção Judiciária, a 21ª Vara,
onde permaneceu por 12 anos.
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DICAS Culturais

O Sistema Eletrônico de Informações está disponível
para os usuários internos e externos. O sistema
substitui o Fluxus, no gerenciamento de processos
administrativos. A nova ferramenta confere maior
agilidade, transparência e segurança para os
expedientes, além de unificar a tramitação dessas
informações em quase todo o Judiciário Federal. A
solução é compatível com os principais navegadores
disponíveis, podendo ser acessada também em
tablets e smartphones. Acesse o SEI no www.jfce.jus.br.

O Centro Cultural Banco do
Nordeste realiza, nas quintasfeiras e sextas-feiras de setembro,
o Cardápio Musical. O evento
gratuito ocorre ao meio-dia e
busca trazer para o público
diferentes aspectos de
apreciação musical, visando
formação de plateia, lazer,
informação e interação.
Data: 21, 22, 28 e 29/9.
Horário: 12h
Local: Centro Cultural Banco do
Nordeste (Rua Conde D’Eu, 560, Centro).

PRIMEIROS MAGISTRADOS CONCURSADOS
Por Antônio Carlos Machado.

Os dois primeiros magistrados federais do
Ceará, Roberto de Queiroz e Jesus Costa Lima,
eram juízes estaduais e foram nomeados para
a Justiça Federal diretamente pelo Presidente
Castelo Branco. No início do ano de 1974,
Jesus Costa Lima solicitou remoção para a
Seção Judiciária do Distrito Federal, pois tinha
interesse em concorrer para o então Tribunal
Federal de Recursos e, naquela época, sem as
facilidades das comunicações virtuais, a
proximidade física era um forte trunfo para
alguém ser conhecido e lembrado. A sua
estratégia mostrou-se exitosa, pois no final de
1981, ele foi nomeado ministro daquela Corte.
A Lei nº 5.677, de 15.7.1971, fez significativas
mudanças na estrutura da Justiça Federal
brasileira tendo, dentre outras disposições,
extinguido as Seções Judiciárias Federais dos
territórios e traçado regras para a nomeação
dos juízes federais e juízes federais substitutos.
Um ano depois, em 1972, o Tribunal Federal
de Recursos abriu concurso nacional para juiz
federal substituto. Dos 427 candidatos
inscritos, apenas 17 lograram aprovação,
dentre estes, um jovem advogado natural do
Piauí e que atuava no foro cearense: Hugo de
Brito Machado. A homologação do resultado
do concurso se deu em 24.6.1974 e o Hugo
Machado tomou posse na Justiça Federal em
16.9.1974, vindo a ocupar a vaga deixada por
Jesus Costa Lima, na 2ª Vara Federal.

Valdetário Monteiro é homenageado na JFCE

SEI já está em pleno funcionamento

Nossa História

Em 1975, foi aberto novo concurso para o
mesmo cargo, sendo aprovado Vicente Leal
de Araújo, outro piauiense radicado no Ceará,
que tomou posse na Justiça Federal em
27.2.1976, indo funcionar na 1ª Vara, onde já
atuava o juiz federal Roberto de Queiroz. Até
1978, a Justiça Federal no Ceará era
composta por esses três Magistrados: 1ª Vara
– juízes federais Roberto de Queiroz e Vicente
Leal; 2ª Vara – juiz federal Hugo Machado.
Em 1979, veio removido para o Ceará o juiz
federal Sílvio Dobrowolski, proveniente de
Curitiba, onde tomara posse em 1976, ao ser
aprovado no segundo concurso nacional.
Sílvio Dobrowolski permaneceu no Ceará até
1985, quando retornou à sua terra natal, indo
depois fazer parte da primeira composição
do TRF da 4ª Região.

CD - Tribalistas

Livro - Histórias que curam

Após 15 anos do sucesso da
primeira reunião, Marisa Monte,
Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes
lançam novo álbum autointitulado,
com 10 faixas autorais que podem
ser conferidas nas plataformas
digitais e em breve estarão
disponíveis em CD e DVD.

Sa mesma autora de "Paciente com
ser humano", a médica e terapeuta
Rachel N. Remen conta, em
Histórias que Curam, histórias sobre
pessoas comuns. Em tom intimista,
a obra traz os relatos como as
antigas conversas nas mesas de
cozinha, ao pé do fogão.
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