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Aniversariantes
Hoje: Adriana Litieri Brentz (3ª Vara), Elvira das Virgens Costa (5ª Vara), Luciana de 
Novaes Ventura (17ª Vara), Márcia Regina Lins Magalhães (DIREF), Maria Cristina 
Mendes (NUCJU), Paulo Emilio Fausto (23ª Vara), Alisson Modesto de Jesus (8ª 
Vara), Carol Gargur Costa (Turma Recursal) e Raimundo Assis (VIPAC). Amanhã: Ra-
quel Teles Ferreira Oliveira (13ª Vara), Tânia Zacarias Almeida Gonçalves (4ª Vara), 
Fabio Riella Marocci (Teixeira de Freitas) e Amanda Mascarenhas Silva (6ª Vara). 

Parabéns

Magistrados e servidores concluem 
treinamento sobre o PJe na Bahia

Servidores das Subseções Judiciárias 
e magistrados desta Seccional participa-
ram, de 15 a 19 de agosto, de treina-
mento de capacitação para o Processo 
Judicial Eletrônico -PJe que será implan-
tado na Seção Judiciária da Bahia no dia 
19 de setembro próximo.

Andrey Leonardo Lima e Silva, dire-
tor do Núcleo Regional de Apoio ao PJe 
e Rúbia de Almeida Mesquita Ângelo, 
supervisora do Núcleo do PJe, ambos 
servidores do TRF da 1ª Região, minis-
traram o treinamento tanto na última 
semana quanto na semana de 1º a 5 de 
agosto, quando as aulas foram direcio-
nadas a servidores das Varas Cíveis de 
Salvador, oficiais de Justiça, servidores 
de algumas unidades administrativas 
como SECAD, NUCJU, NUTEC e Con-
ciliação, além de advogados e procu-
radores. 

Leia, a seguir, algumas opiniões de 
quem participou do treinamento:

Flávia de Macedo Nolasco - Juíza fede-
ral substituta da 9ª Vara: “Os instrutores 
foram ótimos e tiveram bastante didática, 
mostrando que, por terem participado da 
implantação do PJe em tantos Estados, 
colhendo o feedback de várias turmas, já 
conseguem antecipar até algumas duvi-
das dos participantes. Gostei do fato de 
terem utilizado outras mídias como víde-
os, pois torna a aula mais interessante. 
Assim, todos aproveitam mais o curso. 
Com relação às mudanças que virão com 
a implantação do PJe, como acontece em 
toda mudança, haverá um período de di-
ficuldade inicial e é exatamente por isso 
que esses cursos são bons, pois essa pre-
paração toda que estamos tendo agora é 
imprescindível para minorar a inevitável 
dificuldade inicial.”

Flávia Marques - Diretora de Secreta-
ria da 3ª Vara de Feira de Santana - “Eu 
achei excelente. Parabenizo o tribunal 
pela iniciativa. É a primeira vez que ve-
mos vários servidores sendo treinados 
previamente antes de um novo siste-
ma ser colocado em prática. Sobretudo 
pelo fato de o TRF1 ter  enviado pes-
soas tão preparadas para passar essas 
instruções pois eles têm vivencia de 
Secretaria e sabem as movimentações 
que temos que lançar nos processos. 
Esse não foi um sistema criado por pes-
soas alheias ao nosso dia-a-dia e isso é 
motivador, o servidor se sente integrado 
e fazendo parte do que está sendo colo-
cado em prática e isso representa uma 
valorização do servidor, ele ser treinado 
para continuar a fazer parte dessa en-
grenagem que é a Justiça.

Algumas pessoas, até mesmo al-
guns colegas podem ter algum tipo de 
resistência no início, mas comigo é o 
extremo oposto. Estou super-empolga-
da, quero que seja logo ampliado para 
todas as classes civis e em execução 
fiscal mas, principalmente, para os 
processos dos JEFs da Subseções. Na 
capital as varas de JEF trabalham com 
processo virtual há tempos e nós das 
subseções, não. Eu trabalhei com o vir-
tual na 9ª Vara e sei que é um sistema 
que funciona, que praticamente não se 
usa processos físicos. Enfim, nós das 
subseções somos os que mais querem 
que o PJe chegue logo aos JEFs.”

Dois cursos virtuais 
com pré-inscrições 

De 22 a 29 de agosto estarão abertas 
as pré-inscrições para os cursos virtuais 
(1) “Formação de Tutores para o curso 
Gestão do Tempo” e  (2) “Novo CPC – 
Cumprimento de sentença e execução”.

Para o primeiro curso, “Formação de 
Tutores para o curso Gestão do Tempo” 
que tem 20 horas, o público alvo são ser-
vidores candidatos a atuar como tutores 
do curso "Gestão do Tempo". Somente 
serão deferidas as inscrições do servidor 
pré-inscrito que comprovadamente pos-
suir: capacitação em Docência/Tutoria 
On-line; e formação acadêmica (gradu-
ação/pós-graduação) ou experiência pro-
fissional correlata ao tema do curso.

Período de realização: de 12 a 30 de 
setembro. Há 20 vagas para toda a Pri-
meira Região.

Para o segundo curso, “Novo CPC – 
Cumprimento de sentença e execução”, 
que tem 30 horas, o público alvo são ser-
vidores preferencialmente bachareis em 
Direito e que desempenhem atividades 
correlatas ao tema do curso

Período de realização: de 12/09 a 
14/10/2016. Há 28 vagas para a Bahia.

Informações adicionais: portal do 
TRF1 ou telefone (61) 3410-3944/3938.

Pedido deve ser considerado por juiz 
mesmo se não expresso em peça

O STJ decidiu que o pedido em pro-
cesso judicial deve ser interpretado pelo 
magistrado com uma análise integral da 
petição, considerando todos os requeri-
mentos feitos ao longo da peça, mesmo 
que não de maneira expressa. A análise 
não pode ficar restrita ao capítulo refe-
rente aos pedidos. 

Um  clube e um centro de Endocrino-
logia firmaram acordo para quitar dívida 
do segundo com a locação de imóvel. O 
documento foi homologado em juízo com 
suspensão do processo até que todas as 
parcelas fossem pagas.

Dias depois, o clube alegou que o 
acordo fora firmado por seu ex-sócio-
-proprietário que em assembleia extraor-
dinária, havia vendido 60% dos títulos e 
transmitido posse e direito. Como o ex-
-sócio-proprietário não tinha mais pode-
res, o juiz anulou o acordo homologado.

O centro médico recorreu da decisão. 
Alegou que, conforme certidão do cartó-
rio, não havia registro de nenhuma alte-
ração contratual ou estatutária. O TJ/SP 
manteve a decisão de 1º grau.

O Centro de Endocrinologia recorreu ao 
STJ alegando que o conteúdo de uma ata 

não poderia prevalecer ante o documento 
público e que a sentença não poderia ser 
anulada sem pedido expresso da parte.

Para o relator, ministro Villas Bôas 
Cueva, o sistema processual civil brasi-
leiro é orientado pelo princípio do con-
vencimento motivado. “O magistrado é 
livre para apreciar a prova produzida, 
desde que indique na decisão as razões 
da formação de seu convencimento.”

Quanto à ausência de pedido, Cueva 
não acolheu os argumentos e afirmou: “O 
fato de não ter constado, do capítulo pró-
prio relativo aos pedidos, requerimento de 
reconsideração da decisão ou equivalente 
não impedia o magistrado de decidir nes-
se sentido, haja vista, ainda, a orientação, 
consagrada na jurisprudência desta Corte, 
no sentido de que o pedido deve ser extra-
ído a partir de uma interpretação lógico-
-sistemática de toda a petição.”

Para o relator, uma petição que no-
ticia uma suposta existência de fraude 
processual e faz acusações de um possí-
vel estelionato já deixa clara sua vontade 
de impedir a homologação do acordo ou 
de solicitar a sua destituição, caso já ho-
mologado.


