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Aniversariantes

TERÇA

Doação de Sangue

C

Palestra sobre indenização por danos morais 
encerra X Encontro dos Juízes Federais

Raphael Henrique L. Tiburtino dos Santos
Gab. Des. Edílson Nobre Júnior
Vânia Regina Pinto de Carvalho
Coordenação dos JEFs

om a palestra “Aspectos 
controvertidos sobre a inde-
nização por danos morais”, 

ministrada pelo desembargador 
federal do Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região, Guilherme Cal-
mon, foi encerrado, sábado (24), 
em Maceió, o X Encontro dos Juí-
zes Federais da 5ª Região. Dentre 
as muitas controvérsias do tema, 
foram abordadas as diferenças 
entre os danos causados à pessoa 
física e jurídica e como deve ser 
diferenciado esse tratamento; for-
mas de reparação; como se apre-
sentam esses prejuízos morais e a 
banalização de casos. 
Processos - Guilherme Calmon 
citou o caso do anticoncepcio-
nal que não fez efeito e mulheres 
engravidaram por ineficácia do 
produto, entrando com processos 
por danos morais pelo nascimento 
de filhos não desejáveis à época; 
casos de assédio moral na Justiça 
do Trabalho e de bullying entre 
crianças e adolescentes, e até de 
casos processuais por rompimento 
de noivado ou de adultério.

Aconteceu, ontem, o treina-
mento sobre o Processo Judi-
cial eletrônico (PJe) para a ter-
ceira turma de servidores de 
gabinetes. “São oito grupos, 
com uma média de 15 partici-
pantes. São 4h de treinamento 
sobre o sistema”, explica Gi-
selle Schmitz, representante 
da Secretaria Judiciária, que 
realiza o treinamento junto com 
Daniel Moura, da Infox, e Ricar-
do Schimtz, da Subsecretaria de 

Tecnologia da Informação. Para os 
servidores dos gabinetes, os trei-
namentos estão marcados para 
toda segunda e quinta, durante 

Servidores recebem treinamento sobre o  PJe

A servidora Juliana Galvão (Di-
visão de Comunicação Social) 
solicita a doação de qualquer 
tipo de sangue, que deve ser 

feita ao Hemope, em nome de 
sua tia, Carmen Dolores Lei-

te, que será submetida a uma 
transfusão de sangue.

O desembargador federal 
Manoel Erhardt tomará posse, 
hoje, como membro efetivo 
da Academia Pernambucana 
de Letras Jurídicas. A sole-
nidade acontece às 19h, no 
Salão dos Passos Perdidos do 
Tribunal de Justiça de Per-
nambuco.

Posse na Academia 
de Letras Jurídicas

quatro semanas, a partir das 
14h, na Esmafe. Já para os 
servidores das Turmas e Ple-
no, os treinamentos aconte-
cem nas terças e quartas. “O 
curso é bem dinâmico e di-
dático”, afirma Josefa Ferreira, 
da Diretoria Geral. “O treina-
mento vai nos ajudar bastante 
a entender como funciona o 

sistema”, completa Nair Gibson, 
do gabinete do desembargador 
federal Geraldo Apoliano.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
encerrou, na manha de ontem, o 
ciclo de palestras do Seminário 
de Atualização: A prática do Pro-
cesso Penal na Justiça Federal. 
Com a análise do tema “Sistemas 
Informatizados de Transmissão 
de Dados”, coube aos servidores 
José Avelino (Núcleo de Processa-
mento de feitos penais) e Wilson 
Albuquerque (Secretaria Judiciá-
ria) o encerramento das ativida-
des, iniciadas em agosto passado. 
Durante o evento, a diretora da 
Secretaria Judiciária, Telma Motta, 
propôs ao NDRH a realização de 
curso sobre expedição de Requisi-
ções de Pequeno Valor (RPV) e de 
Precatórios, através do Portal EAD 
desta Corte.

NDRH encerra 
seminário sobre 
a prática do 
Processo Penal


