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Aniversariantes
Hoje: Heloisa Guimarães Soares Do-
ria (11ª Vara), Bruno Nascimento 
(21ª Vara), Natalia das Águas Costa 
de Jesus (9ª Vara), Camila Andrade 
da Cunha Matos (DIREF), Patrícia 
Gonçalves El Chami Santos (Feira de 
Santana) e Thiago Portugal Ferradei-
ra (Eunápolis). Amanhã: Joseneide 
Reis Tourinho (NUCAF), Izabela Nas-
cimento Moreira (Eunápolis),  Taiana 
Moscoso Seixas (15ª Vara), Viviane 
Torquato Gomes (Itabuna) Candice 
Amorim Moreira e Matheus Felipe da 
Silva (ambos de Juazeiro).
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Nasceu Beatriz
A garotinha sonolenta da foto é a pe-

quena Beatriz Lessa Côrtes, que nasceu 
com 49 cm e pesando 3,490 kg, na 
última quarta-feira, 19/3, às 9h10, no 
Hospital Santo Amaro.

Beatriz, cujo significado em latim é 
“aquela que faz os outros felizes” certa-
mente trará grande felicidade para seus 
pais, os servidores Fabrício Vampré de 
Oliveira Côrtes (NUCRE) e  Cristina Lessa 
Côrtes (NUCAF).

Festa de boas-vindas na SECAD

A diretora da Secretaria Administrati-
va, Sandra Barco Nogueira, foi recebida 
pelos colegas da DIREF e da SECAD (foto 
acima) com uma festa de boas-vindas na 
última quinta-feira, 20/3, após um mês 
afastada para o gozo de férias e compen-
sação do recesso. 

O diretor da SECAD em exercício du-
rante o período de ausência de Sandra, 
Sidinei José de Souza, em nome dos co-
legas, saudou-a pelo seu retorno às suas 
atividades, afirmando que todos desejam 

Judiciário está em dia com o rito 
sumário da desapropriação 

para a reforma agrária
Um levantamento realizado pelo Co-

mitê Executivo Nacional do Fórum de 
Assuntos Fundiários do CNJ aponta que 
apenas uma de 47 ações de desapropria-
ção por interesse social, para fins de re-
forma agrária - ou aproximadamente 2% 
do total - não teve a imissão na posse 
analisada pelo Poder Judiciário como de-
terminado pela lei.

Pelo art. 6º, I da Lei Complementar 
nº 76, de 1993, a partir do ajuizamento 
da ação de desapropriação para reforma 
agrária o juiz tem 48 horas para analisar 
a imissão na posse, ou seja, decidir se 
admite ou não a transferência da posse 
da terra rural improdutiva, ainda que pro-
visoriamente, para o Incra iniciar o proje-
to de reforma agrária.

O monitoramento do CNJ foi feito a 
pedido do Incra que listava 59 ações de 
desapropriação para reforma agrária ajui-
zadas em 10 Estados supostamente sem 
análise da imissão pelos juízes. Apenas 
47 ações são de desapropriações por in-
teresse social, para fins de reforma agrá-
ria. As outras 12 dizem respeito a outras 
questões fundiárias, como regularizações 
de comunidades quilombolas.

Para o CNJ, apenas uma ação em 
andamento na Subseção de Caxias (MA) 

não contava com apreciação do requeri-
mento de imissão na posse.

"A apreciação dos pedidos no prazo 
determinado possibilita o exercício da 
ampla defesa e do contraditório pela 
parte que se sente prejudicada, além de 
permitir o início da reforma agrária em 
caso de deferimento", afirmou Rodrigo 
Rigamonte Fonseca, juiz auxiliar da Pre-
sidência do CNJ e coordenador do Comi-
tê do Fórum de Assuntos Fundiários.

Do total de ações, 25 delas ou 53,19% 
tiveram as transferências da posse para o 
Incra aceitas pelo Judiciário. Nas demais 
ações os pedidos foram negados, geral-
mente por causa de discussões quanto à 
produtividade das terras. Há ainda casos 
em que o requerimento foi postergado 
para diligências, como a complementa-
ção do valor ofertado pelo expropriante 
para aquisição do imóvel ou cumprimen-
to de fases processuais suprimidas - au-
diências de conciliação, por exemplo.

O juiz Rodrigo Rigamonte Fonseca afir-
ma que o levantamento não teve o objeti-
vo de imiscuir-se no mérito das decisões, 
alterar procedimentos ou impor quaisquer 
novas obrigações aos juízes federais com 
competência agrária, mas apenas o de 
aperfeiçoar o serviço do Judiciário.

Golpe envolvendo 
nome do CNJ continua 

fazendo vítimas
De janeiro de 2013 até março de 

2014, o CNJ recebeu 31 denúncias de 
vítimas de estelionatários que, em nome 
do Conselho, cobram valores para agili-
zar o andamento de processos judiciais. 

Os estelionatários entram em contato 
com as vítimas por telefone dizendo que 
a causa que ela tem na Justiça precisa 
receber um adiantamento de honorários 
a fim de seguir seu curso. Os golpistas 
têm acesso a dados cadastrais e até in-
formações privilegiadas da vítima. 

Todas as notícias relacionadas às ten-
tativas de golpe nas quais estaria sendo 
utilizado o nome do órgão foram encami-
nhadas à Corregedoria Nacional de Justi-
ça. A Polícia Federal já instaurou inquérito 
policial para apurar o caso. 

"O CNJ esclarece que suas decisões 
são de origem administrativa e não judi-
cial e que o Conselho não faz contatos 
telefônicos com quem tem demandas na 
Justiça. Em hipótese alguma o órgão re-
aliza cobrança de valores. Também não 
compete a nenhum membro ou órgão do 
Poder Judiciário efetuar pagamentos em 
processos, bem como solicitar valores 
para a execução ou solução de deman-
das judiciais", afirma a instituição.

que ela tenha aproveitado bastante o 
período de descanso para retornar com 
mais força ainda.

Sandra, com o seu bom humor carac-
terístico, disse que está feliz em retornar 
ao ambiente de trabalho, principalmen-
te após o descanso e sabedora de que a 
equipe estava em muito boas mãos

Na mesma oportunidade, a DIREF 
comemorou a chegada da nova servi-
dora da Assistência Jurídica da Direção 
do Foro, Márcia Regina Magalhães, que 

se soma ao time de servidoras daquela 
ASJUR. Em nome dos colegas, a oficial 
de Gabinete Camila Andrade declarou 
que Márcia já se adaptou ao novo traba-
lho e que poderá contar com todo apoio 
das demais integrantes da Assistência 
Jurídica, unidade que tem muito a ga-
nhar com a sua presença.

Márcia Magalhães agradeceu pelas 
mensagens de boas vindas e disse que 
espera fazer jus à confiança nela depo-
sitada. Primeira Região 

na TV n.179
 Juizados Federais do Amazonas 

e de Roraima ganham Turma Recursal 
Permanente Única;  TRF da 1ª Região 
comemora Dia da Mulher;  Os detalhes 
da solenidade de inauguração da 6ª Vara 
Federal e da Turma Recursal dos JEFs da 
Seção Judiciária de Rondônia.


