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DÓLAR R$ 2,0340
EURO R$ 2,6070 
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TR  0,0000%

SELIC                7,25%
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Religião
Ambulante expõe 
produtos religiosos 
em frente a catedral 
de Santa Luzia em 
Mossoró. Cena que 
se repetirá em breve.
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Sobre o título de cidadão mossoroense I

Antônio José de Carvalho Araújo 
Juiz Federal, cidadão e amigo de Mossoró   

Atuando por cerca de dois anos na Ma-
gistratura Federal no Rio Grande do 
Norte, tive o prazer de exercer o meu 

trabalho na famosa cidade de Mossoró. Merece 
uma reflexão importante a Justiça Federal em 
Mossoró. A interiorização da 
Justiça Federal é um marco na 
história do Poder Judiciário do 
país, permitindo o acesso de 
brasileiros, que tinham antes 
que se deslocar às capitais es-
taduais para se beneficiarem 
da Justiça. Agora a “coisa” es-
tá cada vez mais diferente! Pois 
os tantos “Josés e Marias”, 
seus filhos, sertanejos, têm 
acesso, à porta de sua casa, ao 
Judiciário Federal. Uma Justi-
ça que, em seus primórdios, 
sempre se pautou por ser eli-
tizada, mas que se transfor-
mou para surpreender as ex-
pectativas de tanta gente. É 
justo! Centenas de nordesti-
nos podem pedir os seus be-
nefícios previdenciários perto 
de suas casas!!!; o povo pode 
observar de perto as ações de 
improbidade, as ações civis, as ações populares, 
com o fato sendo julgado aos “olhos da gen-
te”!!!; a defesa dos direitos coletivos pode ser 
debatida perto do cidadão!!; há questões de 
indígenas, quilombolas!; há urgência pronta-
mente resolvida; há remédio e garantia da saú-

de rápida! Nada se exclui da apreciação do Poder 
Judiciário. Isto é uma garantia do cidadão; in-
dependente e forte, é um pressuposto da de-
mocracia. Cabe ao povo lutar com esse instru-
mento, utilizando-o de forma sábia, exigindo o 
que lhe é de direito sempre! Com a Justiça Fe-
deral no sertão, outros importantes órgãos tam-
bém se dispuseram e se aproximaram da popu-
lação, assim como a Polícia Federal, Ministério 
Público Federal. Enfim, a escolha de Mossoró 
como subseção da Justiça Federal tornou-se um 

momento único não apenas 
para os mossoroenses, mas 
também para todos os habitan-
tes das cidades envolvidas na 
competência jurisdicional. Em 
relação a Mossoró, uma cidade 
de clima quente, povo amável, 
festivo e acolhedor. Pude tes-
temunhar a estória de uma 
gente muito orgulhosa de sua 
terra; povo trabalhador; uma 
cidade que cresceu e cresce, 
que evolui e gera riqueza. Re-
conhecendo a importância de 
tão considerado diploma, títu-
lo de cidadão mossoroense, 
dedico a homenagem às mu-
lheres e homens de bem que 
construíram e que constroem 
a importante cidade de Mosso-
ró; especialmente dedico aos 
servidores e juízes que labu-
tam na Justiça Federal no Rio 

Grande do Norte, por serem responsáveis por 
essa tão especial interiorização. Muitos saindo 
de suas casas, dedicando parte de suas vidas ao 
trabalho edificante da construção do Judiciário 
no sertão nordestino. 

Marcos Garcia

Acesse o site e acompanhe a meteorologia atualizada 
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