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Dia de elevação

do Brasil a Vice-
Reinado(1763)

TRF5 inicia segunda-feira mutirão
para analisar processos na SREEO

CNJ define concurso
para cartórios públicos

Subseção de Goiana
inicia atividades

Desapropriação no São
Francisco libera áreas

O vice-presidente do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região,
desembargador  Marcelo Na-
varro,  iniciará na próxima se-
gunda-feira(31) a retomada
dos trabalhos para exame de
admissibilidade dos recursos
especiais e extraordinários em
tramitação na Subsecretaria de
Recursos Extraordinários, Espe-
ciais e Ordinários (SREEO) des-
ta Corte. Oito juízes federais da 5ª Região
foram convocados para assessorar o de-
sembargador na análise dos  recursos

dos novos processos que estão
na SREEO.  No mutirão anteri-
or, realizado no período de 3
de novembro a 17 de dezem-
bro de 2010, foram proferidas
cerca de 25 mil decisões, ze-
rando o estoque remanescente
e cumprindo a meta traçada
pelo Conselho Nacional de
Justiça. Nessa segunda etapa,
serão retomados os trabalhos

relacionados aos novos processos que
chegaram à SREEO. A data para concluir
os trabalhos é  o dia 25 de fevereiro.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
decidiu, na sessão de terça-feira(25),
negar seguimento a todos os recursos
de escrivões que querem se manter
nos cartórios extrajudiciais sem se sub-
meter a concurso público. Esses escri-
vães entraram interinamente no cargo
e se insurgiram contra decisão da Cor-
regedoria Nacional de Justiça - que
declarou a vacância dos cargos. Eles
alegam direito adquirido, por estarem

Já está funcionando desde o
início do ano, a sede da Subse-
ção Judiciária de Goiana, onde
foi instalada a 25ª Vara da Jus-
tiça Federal em Pernambuco, sob a di-
reção dos juízes federais Almiro José
da Rocha Lemos (titular) e Cláudio Kit-
ner (substituto).

A Subseção Judiciária de Serra Talhada
realizou atendimento de 1200 pessoas
durante a 2ª Jornada de Conciliação, com
a finalidade de efetivar a desapropriação
de áreas para viabilizar o projeto de
transposição das águas do rio São Fran-
cisco. A jornada foi presidida pela juíza
Ethel Francisco Ribeiro, da 18ª Vara da
Justiça Federal em Pernambuco, e contou
com a participação dos juízes federais
Marcelo Honorato, Bruno Carrá, Paula
Emília Brasil, Frederico Koehler e Bruno
Zanatta. Foram realizadas 273 audiências
de processos que tramitavam na 18ª Vara
Federal. Na ocasião, os desapropriados
receberam 400 alvarás dos processos
com conciliação já homologada.

STF reconhece
repercussão geral nas
ações do FGTS
Acolhendo entendimento do ministro
Ayres Britto, os ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), por meio do sistema
Plenário Virtual, reconheceram a reper-
cussão geral da questão discutida no Re-
curso Extraordinário  interposto na Corte
pela Caixa Econômica Federal (CEF). O
recurso contesta decisão do Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Região (TRF-3), que
determinou à CEF o pagamento de dife-
renças de correção monetária sobre sal-
dos de contas vinculadas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em
decorrência da aplicação de planos eco-
nômicos. A Caixa busca, por meio do RE,
obstar o pagamento dos índices de atua-
lização, alegando que tais indicadores
foram reconhecidos como indevidos pela
jurisprudência do Supremo, pacificada
por ocasião do julgamento do recurso
226855, “resguardando o patrimônio” do
FGTS.

há mais de cinco anos no cargo.  “O Su-
premo Tribunal Federal já decidiu que,
contra a Constituição, não há direito ad-
quirido”, afirmou a ministra Eliana Calmon,
atual corregedora Nacional de Justiça.


