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Aniversariantes
Hoje: José Augusto Marques de Souza (24ª Vara), Lívia 
Amaral Flores (Vitória da Conquista) e Winston Hupsel Silva 
Filho (13ª Vara). 
Amanhã: Eliane da Cunha Dias (22ª Vara), Katucha Bastos 
Muniz (NUCJU), Vinícius Mascarenhas Oliveira Dultra (Tei-
xeira de Freitas), João Múcio Reis Dantas da Silva (Campo 
Formoso), Lucas de Sousa Reboucas (NUCJU) e Mariana Ca-
valcante de Oliveira (5ª Vara).

Parabéns

Acordo para cessão de servidores 
não é preterição de concursado

Cooperação entre entes públicos com 
cessão de servidores não pode ser entendi-
da como preterição para efeito de nomea-
ção de concursado aprovado fora das vagas 
previstas no edital. Entendimento foi firma-
do pela 1ª Seção do STJ.

No caso julgado, uma candidata ingres-
sou com MS contra o ministro da Agricultura 
alegando que teve seu direito à nomeação 
violado em razão da contratação de pessoal 
estranho aos quadros do serviço público.

Ela sustentou que a preterição teria 
ocorrido em razão de acordo de cooperação 
firmado entre o ministério e uma prefeitura 
para a utilização de força de trabalho mu-
nicipal em tarefas inerentes ao cargo para 
o qual ela havia sido aprovada.

Ela obteve a quinta colocação em con-
curso público para o cargo de agente de 
inspeção sanitária e industrial de produtos 
de origem animal. O edital previa três va-
gas, mas diante da desistência da quarta 
colocada, passou a figurar como a próxima 
da lista de convocação.

O relator, ministro Humberto Martins, 
frisou haver precedente, em sede de limi-
nar, em que a própria Seção havia decidido 
ser possível ocorrer a cessão de servidores 
sem isso configurar preterição.

Segundo o relator, também não foi de-
monstrada nos autos a existência de car-
go vago para ser ocupado, fato que figura 
como um imperativo para a garantia do di-
reito líquido e certo. 

Humberto Martins ainda ressaltou pre-
cedente do STF em repercussão geral que 
estabelece os requisitos para a existência 
do direito subjetivo à nomeação para apro-
vados fora das vagas previstas em edital: 
quando surgirem novas vagas, for aberto 
novo concurso durante a validade do ante-
rior, ou ocorrer a preterição de forma arbitrá-
ria e imotivada por parte da administração.

Ficou vencido o ministro Napoleão, 
para quem esse tipo de acordo de coopera-
ção configura preterição.

Fonte: CONJUR

Prisão antecipada não aniquila 
presunção da inocência, 

diz ministro do STJ
A execução da pena após decisão de 

segundo grau não “aniquila” o princípio da 
presunção da inocência, na opinião do mi-
nistro Joel Paciornik, do STJ. Para ele, o en-
tendimento do Supremo no Habeas Corpus 
126.292 e o que tem feito a 3ª Seção do 
STJ, em alguns casos, é uma interpretação 
mais razoável do princípio constitucional 
sob o ponto de vista ético e político daquilo 
que se almeja em termos de justiça social.

Ele lembra que é no tribunal de apelação 
que as pessoas vão ter a última oportunida-
de de rediscutir questões probatórias, sendo 
que os recursos aos tribunais superiores não 
servem para resolver fatos e provas. “Temos 
que aperfeiçoar mecanismos para suavizar o 

abuso do recorrer.” Para ele, a interposição 
de muitos recursos não preserva a presun-
ção da inocência e se torna um mecanismo 
de procrastinação de se conseguir uma de-
cisão final no processo penal.  

O ministro fez um histórico do entendi-
mento sobre o tema. No HC 68.726, jul-
gado pelo STF em 1991, ficou decidida a 
possibilidade de execução de pena oriunda 
de sentença condenatória penal confirmada 
em 2º grau, mesmo pendente de recursos.

O entendimento perdurou no STF por 
muitos anos, até que em 2009 houve o que 
o ministro Luís Barroso chama de “muta-
ção constitucional”. A mudança aconteceu 
por meio do julgamento do HC 84.018, 
de relatoria do ministro Eros Grau, quan-
do o STF inverteu o seu entendimento, as-
sentando que o princípio da presunção de 
inocência se mostrava incompatível com a 
execução de sentenças condenatórias que 
não tivessem tido a certificação do trânsito 
em julgado. Esse entendimento persistiu 
até este ano, quando o Supremo julgou o 
HC 126.292, de relatoria do ministro Teori 
Zavascki e o STF decidiu, por maioria, que 
a partir da decisão de segundo grau não 
existe mais a presunção da inocência.

Segundo o ministro do STJ, a questão 
da culpabilidade é esgotada a partir da de-
cisão do segundo grau em países como Por-
tugal, Espanha, Alemanha, Estados Unidos 
e Inglaterra. No STJ a questão foi decidida 
no Embargos de Declaração no Recurso Es-
pecial 1.484.415. Desde então a 3ª Seção 
se adequou à virada jurisprudencial do STF 
de que é possível o início da execução da 
pena após uma condenação em segundo 
grau de jurisdição, mas cada caso deve ser 
analisado na sua especificidade.

É amanhã a primeira edição do 
“Café com Conhecimento 2016”

A programação do evento “Café com 
Conhecimento 2016”, terá início ama-
nhã, 26/8, das 14h às 16h com objetivo 
de divulgar os aspectos práticos da imple-
mentação da Gestão do Conhecimento na 
Justiça Federal da 1ª Região.

A ação educacional será composta 
por quatro painéis, divididos em quatro 
sextas-feiras, uma por mês, de agosto a 
setembro. 

Na Bahia os servidores acompanharão 
o evento por videoconferência em tempo 
real no Auditório Ministro Dias Trindade. O 
primeiro painel do evento abordará o tema 
"Por que os órgãos da Administração Públi-
ca precisam da gestão do conhecimento?"

Os encontros abordarão diversos cam-
pos da gestão por conhecimento e seus 
desdobramentos no Poder Judiciário, com 

participação de especialistas acompanhados por mediadores do Tribunal, além da apre-
sentação de cases de sucesso. A conversa acontecerá em um clima descontraído e o 
público será convidado a interagir com perguntas e comentários.

Jurisprudência defensiva é "injustiça 
no varejo para justiça no atacado" 
 “Às vezes é preciso fazer injustiça no 

varejo para conseguir fazer justiça no ata-
cado”. A avaliação é do ministro Marcelo 
Navarro Ribeiro Dantas, do STJ, ao comen-
tar a quantidade de recursos que chegam à 
corte. Ele explica: “Essa cachoeira recursal 
que desaba sobre a cabeça dos ministros 
fez com que surgisse no STJ uma jurispru-
dência defensiva”.

Segundo o ministro, esse tipo de ju-
risprudência consiste em um conjunto de 
entendimentos destinados a obstaculizar o 
exame do mérito dos recursos. No caso do 
STJ, esses entendimentos estão represen-
tados em algumas súmulas.

Navarro reconheceu que o direito ao re-
curso faz parte do núcleo essencial de aces-
so à Justiça da Constituição do país. Por 
esse motivo, não se pode negar a possibi-
lidade de recorrer de uma decisão judicial.

Segundo o ministro, muitos países con-
siderados desenvolvidos e liberais garan-
tem o acesso à Justiça, mas não aos re-
cursos. Recursos especiais chegam ao STJ 
“em um volume inaudito”. Até 18 de agos-
to estavam em tramitação no STJ 407 mil 
processos. No ano de criação do tribunal, 
em 1989, eram cerca de 6 mil processos. 

Segundo o ministro, o legislador, ao 
fazer o novo CPC, mandou recados aos 
tribunais dizendo que não serão mais 

tolerados alguns tipos de jurisprudência 
defensiva, como a que surgiu no STJ. Na 
avaliação dele, o art. 941, § 3º do novo 
CPC, caducou a súmula 320 do STJ. O 
dispositivo citado diz que “o voto vencido 
será necessariamente declarado e consi-
derado parte integrante do acórdão para 
todos os fins legais, inclusive de pré-
-questionamento”. Conforme a súmula, a 
questão federal somente ventilada no voto 
vencido não atende ao requisito do pré-
-questionamento.

Já o § 5º do art. 1024 do CPC, foi “cria-
do para matar” a súmula 418”. De acordo 
com o dispositivo, se os embargos de decla-
ração forem rejeitados ou não alterarem a 
conclusão do julgamento anterior, o recurso 
interposto pela outra parte antes da publica-
ção do julgamento dos embargos de declara-
ção será processado e julgado independen-
temente de ratificação. “E também veio no 
CPC o dispositivo 
possibilitando ao 
tribunal descon-
siderar ou man-
dar corrigir vício 
formal que não o 
repute grave. Isso 
vai possibilitar a 
superação das sú-
mulas 115 e 187 
do STJ”. 


