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Palestra sobre danos morais abre Encontro de Juízes Federais

Processo Penal: última palestra do Seminário acontece segunda Barros Dias participa  
de inspeção no TRF4

Sábado, dia 24 de novembro
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Será realizada segunda-feira 
(26/11), das 8 às 12h, na Sala das 
Turmas, a palestra “Sistemas Infor-
matizados de Transmissão de Da-
dos”, que encerra a programação 
do Seminário de Atualização: A 
prática do Processo Penal na Justi-
ça Federal. O objetivo do evento 
é atualizar os servidores da 5ª 

Região, tanto os que atuam em 
varas penais e comuns com com-
petência em matéria penal, como 
os das secretarias processantes e 
dos gabinetes do TRF5 a respeito 
da matéria. A palestra será ministra-
da pelos servidores do TRF5, José 
Avelino (Núcleo de Processamento 
de feitos penais) e Wilson Albu-

querque (Secretaria Judiciária). 
A palestra será transmitida por 
videoconferência para as seções 
judiciárias. Os interessados em 
participar devem mandar e-mail 
para o Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos: ndrh-
-treinamento@trf5.jus.br. O parti-
cipante terá direito a certificado.

O desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias integra a equipe 
que está fazendo a inspeção no 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região- TRF4, com sede em Porto 
Alegre - RS. O trabalho teve início 
no dia 19/11, e será concluído no 
dia 28/11.

omeçou ontem o X Encontro 
de Juízes Federais da 5ª Re-
gião, em Maceió, evento que 

reúne cerca de 50 magistrados. 
Até amanhã (24), juízes federais 
e desembargadores participarão 
de palestras sobre danos morais e 
de reuniões de trabalho. Durante 
a abertura do Encontro, coube ao 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, diretor da Escola de Ma-
gistratura da 5ª Região (Esmafe5), 
a responsabilidade de dar as boas-
-vindas aos participantes, saudan-
do, especialmente, os novos juízes 
federais substitutos. “Desejo res-
saltar que estamos reproduzindo 
o que fizemos no encontro do ano 
passado: conciliar palestras jurí-

dicas de alto 
relevo, dis-
cussões sobre 
o nosso dia 
a dia profis-
sional e, além 
disso, o con-
graçamento 
entre os co-
legas magis-
trados, tão importante quanto”, 
destacou. O presidente do TRF5, 
desembargador federal Paulo Ro-
berto de Oliveira Lima, manifestou 
sua alegria em receber os colegas 
em Alagoas, sua terra natal. “Esse 
é um encontro muito significativo 
para mim, pois vivemos num es-
paço quase que hermético. Hoje 

eu sou um 
velho inte-
grante da 
magistratura, 
mas encon-
tro colegas 
que não sei 
que o são. 
Isso não de-
veria aconte-

cer. Então, essa é uma reunião de 
trabalho, mas que tem o objetivo 
de nos aproximar”, comemorou. 
Programação científica – Logo 
após a abertura, o professor Mar-
cos Bernardes Mello, da Universi-
dade Federal de Alagoas (UFAL), 
palestrou sobre a quantificação 
dos danos morais, discorrendo 

sobre o tema de maneira leve e 
esclarecedora. “O grande proble-
ma do dano moral é falta de tradi-
ção, quase não há jurisprudência, 
pois, historicamente, honra não se 
paga, se lava com sangue. É im-
possível quantificar o dano moral, 
o subjetivismo está presente com 
toda força. O juiz tem que decidir 
segundo a equidade. Ele vai jul-
gar segundo as convicções dele, 
fundadas no bom senso, na lógi-
ca. Essa quantificação, segundo 
a equidade, é a única que pode 
nortear a decisão. O dano moral é 
a angústia pessoal, é o mal inter-
no que é causado a uma pessoa. 
É íntimo, pois cada um sofre à sua 
maneira”, concluiu. 


