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O juiz federal Marcos Mairton, da SJCE
lançará, às 19h30 da próxima terça-fei-
ra(25) na Livraria Cultura de Fortaleza, o
seu primeiro livro de prosa intitulado O
Quilombo do Encantado, com ilustrações
de Jabson Rodrigues. Anteriormente o
magistrado já havia lançado oito traba-
lhos no campo da Literatura de Cordel. A
trama de O Quilombo do Encantado gira
em torno da vida de Antônio Carpinteiro,
que nasceu escravo, mas, por causa de
um desentendimento com um capataz,
teve que se refugiar na floresta, onde

Juiz federal lança
O Quilombo do Encantado,
seu primeiro livro de prosa

descobriu a liber-
dade. Como ce-
nário dos acon-
tecimentos, está
o Forte de São Sebas-
tião, no início da ocupação portuguesa
do que viria a ser o Estado do Ceará, e a
imensidão das terras brasileiras, já na-
quela época ocupadas por uma grande
diversidade de povos, tais como
tupinambás, tabajaras, potiguaras,
tremembés, portugueses, africanos, ho-
landeses e muitos mestiços.

“Forma de nomeação dos membros dos
tribunais constitucionais, duração do
mandato dos juízes e publicidade das dis-
cussões das Cortes Constitucionais. Esses
foram alguns dos assuntos tratados no II
Congresso Mundial de Cortes Constituci-
onais, encerrado terça-feira(18) no Rio de
Janeiro. O ministro do STF Gilmar Mendes
afirma que “a Corte tem que ser realmen-
te independente. Alguns países conside-
ram criminosa a divulgação dos julga-

mentos e a criticam. Mendes falou ainda
sobre a previsão constitucional brasileira
de autonomia administrativa e financeira
do Tribunal. “O fato de o Tribunal, ele pró-
prio, apresentar o seu orçamento para
aprovação por parte do parlamento, de
dispor sobre os cargos e definir como eles
serão providos e a realização de concur-
sos é algo bastante diferenciado, se nós
considerarmos o cenário das nações, o
cenário das várias experiências”, explica.

O juiz Ronivon de Aragão, diretor do
Foro da Seção Judiciária de Sergipe
(SJSE), assinou portaria nº 03/jan/11,
com base no expediente nº 00058.0001/
2011-12 da Corregedoria do TRF5, sus-
pendendo o expediente na Justiça Federal
em Aracaju nesta sexta-feira (21). Prorro-
ga também os prazos dos processos ad-
ministrativos na Direção do Foro e judici-
ais nas Varas Federais da Capital para o
primeiro dia útil seguinte. Também são
ressalvados os atos e audiências
inadiáveis, a critério de cada magistrado,
que adotará as medidas cabíveis no âmbi-
to de sua jurisdição. O expediente hoje
será em regime de plantão.

Hoje não haverá
expediente na SJSE

O Supremo Tribunal Federal vai decidir se
os segurados do INSS, que se aposentaram
entre outubro de 1988 e dezembro de
2003, e tiveram o seu benefício limitado
ao teto da época, têm direito à revisão. O
julgamento deve ocorrer este ano. A deci-
são do STF deverá ser seguida pelos tribu-
nais inferiores. A correção é devida porque
o governo aumentou o teto da Previdên-
cia em 1998 e em 2003, mas não repassou
os reajustes para quem já era aposentado.

STF vai julgar revisão
para aposentadosGilmar Mendes diz que Corte deve ser independente

Começaram, neste mês de janeiro, as
obras na parte térrea do edifício onde
funciona a Caixa Econômica Federal
(CEF), que receberá setores desta Cor-
te como Malote, Distribuição, Médico
e SMP (Subsecretaria de Material e
Patrimônio). A empresa Pottencial já
começou os trabalhos, derrubando
parte do muro para ligar os estaciona-
mentos da CEF com o do Tribunal. A
entrada terá três metros e servirá para
transporte de material usado na obra.
A primeira etapa do serviço está pre-
vista para ser entregue no mês de
agosto. A Divisão de Administração
Predial (DIAP) também finalizou, neste
mês, o retoque dos jardins e, ontem,
começou a reforma dos sanitários
masculino e feminino, privativos do
Pleno e das Turmas.
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