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Dia do Telefone

O Supremo Tribunal Federal 
volta a ter 11 ministros, com 
a posse do ministro Luiz 
Fux, ocorrida na quinta-feira 
(03). Neste caso, ele será o 
voto de desempate. Com 
isso, poderá ser retomado o 
julgamento de temas impor-
tantes, como a validade da 
Lei da Ficha Limpa. Fux assu-
miu a vaga deixada pelo mi-
nistro Eros Grau, aposentado 
em agosto do ano passado, ao completar 
70 anos. Ele é o primeiro ministro indicado 
pela presidente Dilma Rousseff para o STF. 
A solenidade aconteceu no Plenário da Su-
prema Corte, sob a presidência do ministro 
Cezar Peluso.

Luiz Fux assume STF com a 
missão do voto de desempate

11º Ministro do 
STF - Luiz Fux tem 57 
anos. Desde 2001, era 
ministro do Superior 
Tribunal de Justiça. É 
juiz de carreira des-
de 1982, quando foi 
aprovado em pri-
meiro lugar no con-
curso. É membro da 
Academia Brasileira 
de Letras Jurídicas, 

tendo já publicado 17 obras. Fux é profes-
sor de Direito Processual da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, e presidente 
da comissão de juristas, encarregada da ela-
boração do Novo Código de Processo Civil 
Brasileiro.

A Subsecretaria de Tecnologia da Informa-
ção (STI) comunica que os programas ge-
radores da declaração de imposto de renda 
“pessoa física” e envio eletrônico da mes-
ma (IRPF /Receitanet 2010) somente serão 
disponibilizados para instalação nos mi-
crocomputadores do TRF5 a partir de hoje, 
uma vez que é comum a Receita Federal 
lançar novas versões com alterações. Trata-

-se de uma medida preventiva para evitar 
transtornos aos usuários que solicitam a 
instalação dos programas para prepararem 
as suas Declarações de Imposto de Renda 
de Pessoa Física (IRPF), além de retrabalho 
pela equipe de suporte técnico, que deixa 
de atuar para fazer frente aos problemas de 
TI desta corte, sendo requisitada a reinstalar 
os referidos programas.

STI divulga data para instalar programas do IR

Os Juizados Especiais Federais no Rio 
Grande do Norte alcançaram uma 
grande marca com a estatística do ano 
de 2010. Foram julgados 22.673 pro-
cessos nas cinco Varas dos Juizados 
Especiais no estado potiguar. A 3ª Vara, ins-
talada em Natal, julgou 7.003 processos. Já 
a 8ª Vara, em Mossoró, aponta a estatística 
de 4.971. A 10ª Vara, também em Mossoró, 
julgou 2.187 processos. A 7ª  Vara, instala-
da em Natal, julgou 6.529 processos. A 9ª 
Vara, em Caicó, julgou 1.983. Nos Juizados 
Especiais Federais tramitam ações de até 
60 salários mínimos. O grande número de 
processos julgados dá uma mostra do em-
penho de juízes e servidores. Outra caracte-
rística do Juizado é a celeridade no trâmite 
processual.

Juizados federais 
no RN julgam 22 
mil processos

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
quer mapear as práticas de educação 
corporativa – presencial e à distância – 
que têm sido implantadas nos tribunais 
e órgãos do Poder Judiciário do país. A 
ideia é identificar as tendências e tam-
bém as dificuldades encontradas pelos 
servidores da Justiça e magistrados na 
busca pelo aprimoramento profissional.  
Esta é a segunda vez que o CNJ se volta 
para essa questão. No ano passado, a 
Pesquisa de Educação Corporativa e de 
Educação a Distância no Judiciário reve-
lou que quase metade dos órgãos (49%) 
não possuíam equipes de EAD.

mais um ano, com aplicação de um des-
conto de 5%(cinco por cento) sobre os 
valores atualmente em vigor, benefício 
decorrente da redução da sinistralidade. 
Por isso, é importante o uso responsável 
do seguro-saúde por parte de todos os 
usuários.

A Divisão da Folha de Pagamento avisa 
que o prazo para migração de plano 
de saúde termina na terça-feira (15). 
Aqueles que desejarem efetuar migra-
ção devem enviar um e-mail para dga-
guiar@trf5.jus.br. O contrato do TRF5 
com a Sulamérica foi renovado por 

Plano de Saúde da Sulamérica

CPJUS lança 9ª edição 
da Revista Via Legal


