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Jornada de Direito
publica enunciados

Servidor cai na folia com Habeas Copos
na quinta e Apelação na sexta-feira

Declaração do
IR pode ser
com cartão

Dicas de saúde
para um carnaval
mais seguro

Campanha tenta
conter “juridiquês” O recifense Fernando Luiz do Monte

Nogueira é operador de máquinas, na
Seção de Reprografia, do TRF/5ª,
desde 1995. Fernando é terceirizado
e trabalha contratado à Técnico Glo-
bal Service (TGS), empresa respon-

sável pela limpeza e
conservação do Tribu-
nal. Fernando está
concluindo o 2º grau e
nas horas vagas, gosta
de ir à praia e ficar em
companhia da família.

Os enunciados aprovados durante a
III Jornada de Direito Civil já estão
publicados no site do Conselho da
Justiça Federal, revisados e numera-
dos. O material foi submetido à aná-
lise e aprovação do coordenador ci-
entífico do evento, o ministro apo-
sentado do STJ, Ruy Rosado, e dos
coordenadores das comissões de
trabalho. A III Jornada foi promovida
pelo Centro de Estudos Judiciários,
em dezembro de 2004, com o
objetivo de promover a reunião de
estudiosos do Direito para debater
questões sobre o novo Código Civil,
e aprovar, ao final das discussões,
enunciados contendo interpretações
sobre os dispositivos do Código.

Cerca de 20 milhões de contribuin-
tes brasileiros podem usar, na de-
claração do Imposto de Renda
deste ano (ano-base 2004), o certi-
ficado digital. Trata-se de um cartão
magnético que conta com dados
pessoais e CPF do contribuinte. O
cartão funciona como assinatura di-
gital, reconhecida no mundo virtual.
Quem fizer a declaração do Impos-
to de Renda através do certificado
digital poderá acompanhar pela
Internet o andamento de sua decla-
ração. O certificado custa R$
100,00 na Receita Federal, mas
não é obrigatório.

A Associação dos Juízes do Rio Grande
do Sul organizou um guia destinado aos
leigos, para tentar desmistificar o jargão
da Justiça. A idéia foi encampada pela
Associação dos Magistrados do Brasil.
Esta campanha, que tenta conter os ex-
cessos do “juridiquês”, foi alvo do
Simpósio Nacional Direito e Imprensa,
promovido pelo TRF/5ª em setembro de
2003, por iniciativa da presidente desta
Corte, desembargadora federal Margari-
da Cantarelli.

Nunca é demais estar atento ao controle
de bebidas alcoólicas. O importante é
evitar excessos que podem ser bastante
prejudiciais. Também não se deve consu-
mir nenhuma droga. O uso de preservati-
vo na prevenção de doenças sexualmen-
te transmissíveis está na ordem do dia.
Ao retornar da folia, deve-se respeitar as
oito horas de sono, necessárias para res-
tabelecer o organismo dos abusos. O
trauma acústico deve também ser preve-
nido evitando manter-se próximo do som
alto dos altos falantes, dos trios elétricos.
Ah! Também é importante beber muita
água ou suco de frutas. (Dr. Cláudio de
Sá Pereira)

Os servidores-foliões do TRF/5ª vão cair
na folia a partir da quinta-feira, 3 de feve-
reiro, a partir da concentração do bloco
carnavalesco da Asserjufe – Habeas Co-
pos -, que tem início às 20h no Clube
Atlântico Olindense. Dali, os foliões des-
filarão pelas ladeiras de Olinda, arrasta-
dos pela Orquestra do Maestro Carlos.
Na volta, começa o baile de carnaval ani-
mado pela Orquestra Minami. As cami-
sas-convite darão acesso ao Clube. No
baile, cada participante ganhará cinco se-

nhas para cerveja, a partir daí, pagará R$
0,50 pela lata. No dia seguinte, ao meio-
dia, é a vez da concentração do Bloco da
Apelação, ao som da Frevioca, no pátio
externo do TRF/5ª. A camisa para desfi-
lar no Apelação custa R$ 10,00 e pode
ser reservada com Ubiratan (9229), ou
através do e-mail uguanais@trf5.gov.br.
Já as camisas-convite do Habeas Copos
podem ser adquiridas no posto da Asso-
ciação, térreo do edifício-sede, por R$
15,00.


