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Este boletim tem caráter informativo. É elaborado a partir de acórdão selecionado junto aos

gabinetes dos Eminentes Desembargadores e dos julgados resultantes dos processos de

Uniformização de Jurisprudência do TJPB. Apresenta também notícias e súmulas editadas pelos

Tribunais Superiores, com matérias relacionadas à competência da justiça estadual, como também

notícias e recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0001726-59.2016.815.0000 – Rel. Des. José Ricardo Porto – j. 24 de julho de 2018.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA DURANTE O
TRÂMITE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO AO RECONHECIMENTO DA
EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS
PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. PROVIMENTO DO APELO. - Não se
decreta a prescrição intercorrente, na execução fiscal, quando se constata que a Fazenda
Pública não restou inerte durante a marcha processual. - PROCESSUAL CIVIL. Apelação
cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Ausência de suspensão
do feito. Ato processual essencial para reconhecimento da hipótese. “Error in
procedendo”. Transcurso de prazo quinquenal a partir da citação. Irrelevância. Ausência
de previsão legal. Necessidade de declaração da nulidade da sentença. Provimento. Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano,
conforme estabelece o art. 40 da Lei nº 6.830/80. Antes disso, no entanto, é necessária a
intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme determina o art. 25 da Lei nº 6.830/80,
sem a qual não terá ciência de que, logo após o primeiro ano, transcorrerá,
automaticamente, o prazo para prescrição quinquenal intercorrente, nos termos da
Súmula nº 314 do STJ. Sem o procedimento, a extinção da execução fiscal caracteriza
error in procedendo, consistente na ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública
quanto à suspensão do processo, sem a qual impossível o decurso da prescrição
quinquenal intercorrente. Apesar de ainda inexistente resultado proveitoso da ação de
execução fiscal, descabe a consideração do prazo quinquenal a partir da citação efetivada
para reconhecimento de prescrição, pois a hipótese não encontra previsão na legislação
pátria, não sendo caso de redirecionamento do feito para corresponsáveis da empresa.



(TJPB; APL 0032462-42.2007.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Aluizio Bezerra Filho; DJPB 06/04/2018; Pág. 15) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº  0002990-93.2013.815.0331 – Rel. Des. João Alves da Silva  – j. 24 de julho de 2018.

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADOS E COBRADOS. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE
ENGANOSA. PARECER CONTÁBIL QUE APONTA A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
TAXA DE MENSAL/ANUAL PRATICADA E DO CET UTILIZADO NO CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A DIVERGÊNCIA APONTADA. CONTRATO
DOTADO DE PECULIARIDADES PRÓPRIAS. VALOR DAS PARCELAS INTEGRADO
POR OUTRAS VARIÁVEIS. REGRAMENTO DIVERSO DO APLICÁVEL AOS
FINANCIAMENTOS ORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VILIPÊNDIO
MORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PEÇA
EXORDIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. - “O
contrato de arrendamento mercantil não se confunde com os típicos contratos de
financiamento, preservando as suas particularidades, dentre elas, aquela que se refere ao
fato de não contemplar os juros remuneratórios [...]”1 . - Ante a inexistência de provas a
comprovar os danos morais alegados, imperativa a improcedência do pedido, a teor do
disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº  0012924-65.2013.815.0011 – Rel. Des.  José Ricardo Porto – j. 24 de julho de 2018.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
PARCELAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS ADIMPLIDAS EM CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESSARCIMENTO DEVIDO APENAS 30 (TRINTA)
DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO
IMEDIATA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA SISTEMÁTICA
DE RECURSOS REPETITIVOS. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. - “É devida a restituição
de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de
imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o
encerramento do plano.”. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). -“AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL.
EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo

Leia Mais

Leia Mais

http://tjpb-jurisprudencia-dje.tjpb.jus.br/dje/2018/7/26/9833ab5c-18f7-4685-86e1-a211b6cc3626.pdf
http://tjpb-jurisprudencia-dje.tjpb.jus.br/dje/2018/7/25/2f3adab3-aacf-45b6-a56b-3ba1e4dce170.pdf


Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal
em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que
a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão
recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria
a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do
óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ; AgInt-AREsp 1.206.847;
Proc. 2017/0294676-4; PB; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg.
10/04/2018; DJE 17/04/2018; Pág. 1128)Grifo nosso - A possibilidade de se descontar dos
valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art.
53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à
administradora do consórcio.

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 0000759-71.2014.815.0521 – Rel. Exmº. Juiz Convocado Marcos William de
Oliveira – j. 24 de julho de 2018

PRELIMINAR. NULIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. INEXISTÊNCIA DE MÍDIA COM A
GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DO VÍDEO DO
INTERROGATÓRIO DO RÉU. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 2. QUEBRA DA
INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 466, § 1º, DO
CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ILÍCITA. TERMO DE
INCOMUNICABILIDADE E ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
PROTESTO DA DEFESA. MATÉRIA PRECLUSA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS.
REJEIÇÃO. - A gravação juntada aos autos trata-se de uma interceptação ambiental, ou
seja, captação de conversa ambiente, realizada por um terceiro interessado, sem o
conhecimento dos interlocutores, tratando-se de prova ilícita, que só pode ser utilizada
para fins de provas com autorização judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer, para fins de investigação ou instrução processual penal (art. 5º, XII, da
Constituição Federal). - Eventuais nulidades ocorridas após a pronúncia e durante o
julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, não se tratando de
hipóteses de nulidade absoluta, devem ser arguidas na própria sessão e registradas na
ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA
VÍTIMA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA E ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. VEREDICTO QUE ENCONTRA
APOIO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO SINÉDRIO POPULAR.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PENA EXACERBADA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO
PROVIDO EM PARTE. - Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do
Conselho de Sentença que, diante do conjunto probatório, acolhe uma das teses
submetidas ao seu crivo, entendendo configurada a qualificadora do recurso que
impossibilitou a defesa do ofendido, consistente em anterior desavença instalada entre
agressor e vítima. - A decisão popular somente pode ser cassada por contrariedade à
prova quando o posicionamento dos jurados mostrar-se arbitrário, distorcido e
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manifestamente dissociado do conjunto probatório, o que, indiscutivelmente, não é o caso
dos autos, já que o Conselho de Sentença tem seguro apoio na prova reunida. - Se o
Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, amparado pelo acervo
probatório, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
devendo ser mantida, em respeito ao Princípio da Soberania Popular do Júri. - Não
obedecidas as regras de aplicação da pena, previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal,
mostra-se incorreta a manutenção do quantum fixado na sentença condenatória,
mormente quando a reprimenda imposta ao acusado apresenta-se desproporcional à
reprovação do fato, merecendo reparos. - Satisfeitas as exigências específicas e visando
beneficiar o apelante, a sentença deve ser reformada no capítulo referente à dosimetria,
ante a ausência da devida fundamentação das circunstâncias judiciais.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Nº  0000798-40.2018.815.0000 – Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho – j. 24 de julho
de 2018.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROIBIÇÃO DO DIREITO DE VISITA.
COMPANHEIRA DO PRESO QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE
DROGAS. INSURGÊNCIA RECURSAL. IRRAZOABILIDADE DA MEDIDA. PROVIMENTO
DO RECURSO. O direito do preso de receber visitas não é absoluto e deve ser sopesado.
Mas não se mostra razoável a proibição do Magistrado que não acolheu pedido de visita
em razão de a companheira do preso estar respondendo a processo penal. Ausência de
informação acerca de correlação entre o suposto crime imputado e o ergástulo.
Provimento do Agravo.

DESAFORAMENTO

Nº 0001682-06.2017.815.0000 – Rel. Exmº. Des. João Benedito da Silva – j. 19 de julho
de 2018.

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO.
DÚVIDA QUANTO A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO POPULAR. ALTA
PERICULOSIDADE DOS RÉUS. RISCO DE REPRESÁLIA. EXTENSA CERTIDÃO DE
ANTECEDENTES CRIMINAIS. PEDIDO DEFERIDO. O deslocamento excepcional da
competência racione loci será admitido se houver interesse de ordem pública,
comprometimento da imparcialidade dos jurados, dúvida sobre a segurança do réu ou
atraso injustificável na realização do julgamento. A dúvida quanto à imparcialidade dos
jurados, face ao receio que a periculosidade do réu lhes provoca, impõe o desaforamento
do julgamento para outra Comarca. 
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Notícias TJPB (*) Os links podem sofrer
alterações por serem extraídos
de fonte original.

Pleno analisa constitucionalidade de Lei de Bayeux que  estabelece eleição
para Diretorias de escolas

Leia mais...

Autismo, Síndrome de Down e Microcefalia serão temas de capacitação para
operadores do Direito

Leia mais...

Justiça fixa pensão alimentícia a ex-cônjuge sem condições de inserção no
mercado de trabalho

Leia mais...

Recadastramento de peritos pode ser realizado  até o dia 31 de agosto no site
do TJPB

Leia mais...

Artigos do projeto Castelo de Bonecas serão expostos no STF com logomarca
da XII Jornada Maria da Penha

Leia mais...

Câmara Criminal julga 2.232 processos no primeiro semestre e eleva em 36%
sua produtividade no período

Leia mais...

Boletim Repercussão Geral

TEMAS COM MÉRITO JULGADO

 
Não foram fixadas novas teses no período.

  
TEMAS FINALIZADOS NO PLENÁRIO VIRTUAL - PRELIMINAR DE
REPERCUSSÃO

 
1. Tema 1001: Decisão pela existência de repercussão geral. Título: Limites da
competência legislativa municipal em matéria de contratação pública e âmbito de
incidência da vedação constitucional ao nepotismo (restrita à contratação de mão de
obra pela Administração Pública ou extensiva à celebração de contratos
administrativos) (RE 910.552, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento finalizado no
Plenário Virtual em 29/06/2018)

  
ACÓRDÃOS PUBLICADOS

 
Não foram publicados acórdãos de mérito da repercussão geral no período. 

Boletim Recurso Repetitivo

https://www.tjpb.jus.br/noticia/pleno-analisa-constitucionalidade-de-lei-de-bayeux-que-estabelece-eleicao-para-diretorias-de
https://www.tjpb.jus.br/noticia/autismo-sindrome-de-down-e-microcefalia-serao-temas-de-capacitacao-para-operadores-do
https://www.tjpb.jus.br/noticia/justica-fixa-pensao-alimenticia-a-ex-conjuge-sem-condicoes-de-insercao-no-mercado-de
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https://www.tjpb.jus.br/noticia/camara-criminal-julga-2232-processos-no-primeiro-semestre-e-eleva-em-36-sua-produtividade-no


PROCESSOS AFETADOS PARA JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DE
RECURSO REPETITIVO 

 
Não houve afetações no período.

  
 TEMAS COM MÉRITO JULGADO

 
Não foram fixadas teses no plenário do Superior Tribunal de Justiça no período.

  
ACÓRDÃOS PUBLICADOS

 
Não foram publicados acórdãos no período.

Legislação

LEI Nº 13.688, DE 03 DE JULHO DE 2018
  

Institui o Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil e altera a Lei nº 8.906, de 4
de julho de 1994 (Estatuto da OAB), para dispor sobre a publicação de atos, notificações e
decisões no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil.

LEI Nº 13.696, DE 12 DE JULHO DE 2018
 
Institui a Política Nacional de Leitura e Escrita.
 

Notícias STJ* (*) Os links podem sofrer
alterações por serem extraídos de
fonte original.

Exercício da função de flanelinha sem
registro não configura contravenção
penal

  
O exercício da função de guardador ou
lavador de carros, conhecida
popularmente como flanelinha, não
configura atividade econômica
especializada apta a caracterizar a
contravenção penal prevista pelo artigo

Leia Mais
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47 do Decreto-Lei 3.688/41 – exercer
profissão ou atividade econômica sem
preencher as condições exigidas por lei.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça levou a
presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, a deferir liminar para suspender os efeitos da
condenação à pena de um mês e 15 dias aplicada contra um guardador autônomo de
carros que trabalhava sem autorização na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Leia mais...

Município tem legitimidade para mover ação civil pública em defesa de servidores
contra banco

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a recurso do
município de Brusque (SC) para determinar o prosseguimento de uma ação civil pública
movida contra um banco em razão da cobrança automática de tarifa de renovação
cadastral dos servidores públicos municipais.

Leia mais...

Unificação de penas não pode alterar marco temporal para concessão de benefícios
da execução penal

  
A alteração do marco temporal para a concessão de novos benefícios à execução penal,
em virtude da unificação das penas, não possui embasamento legal para justificar sua
aplicação. O entendimento, firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), foi utilizado em uma decisão da presidência durante o plantão judiciário de julho.

Leia mais...

Exame toxicológico de entorpecente apreendido é necessário para comprovar
materialidade delitiva

Nas hipóteses de apreensão de entorpecentes, é imprescindível a realização de exame
toxicológico da droga para a comprovação da materialidade delitiva, salvo nos casos em
que o laudo pericial provisório seja confirmado por outros elementos probatórios, como a
confissão e depoimentos de testemunhas.

Leia mais...

HC não pode ser usado para contestar decisão em agravo que negou direito a visita
  

O ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar em habeas corpus de um homem
preso, que queria receber a visita da irmã menor no presídio.

  
Leia mais...
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http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-garante-direito-de-ex%E2%80%93companheiro-visitar-animal-de-estima%C3%A7%C3%A3o-ap%C3%B3s-dissolu%C3%A7%C3%A3o-da-uni%C3%A3o-est%C3%A1vel
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Notícias STF* (*) Os links podem sofrer
alterações por serem extraídos de
fonte original.

Presidente do STF suspende resolução
da ANS que mudou regras de
coparticipação e franquias dos planos
de saúde

  
"Saúde não é mercadoria. Vida não é
negócio. Dignidade não é lucro. Direitos
conquistados não podem ser retrocedidos
sequer instabilizados”, escreveu a
ministra na decisão

Decisão cautelar da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen
Lúcia, suspendeu a Resolução Normativa 433/2018 da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), que altera regras de coparticipação e franquias dos planos de saúde.
A decisão foi tomada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)
532, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Leia mais...

Ministro julga improcedente ação de associações de magistrados sobre exigências
para porte de armas

  
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou improcedente pedido
formulado por três associações de magistrados para declarar a ilegalidade da exigência
de comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para que juízes possam
adquirir, registrar e renovar o porte de arma de fogo. A decisão se deu na Ação Originária
(AO) 2280, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), pela Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e pela Associação dos
Juízes Federais do Brasil (Ajufe) contra dispositivos da Instrução Normativa 23/2005 do
Departamento de Polícia Federal e do Decreto 6.715/2008, que regulamenta o Estatuto do
Desarmamento. 

Leia mais...

Notícias CNJ* (*) Os links podem sofrer
alterações por serem extraídos
de fonte original.

CNJ distribui manual para prevenir violência contra magistrados

          Leia mais...

Novo cadastro de adoção será lançado nacionalmente em agosto

          Leia mais...

Há 12 anos, o Brasil criou a Lei Maria da Penha. Falta investir na prevenção

          Leia mais...

CNJ divulga boas práticas reconhecidas pelo Instituto Innovare

          Leia mais...

CNJ Serviço: Como fazer a troca de nome e gênero em cartórios
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http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87224-cnj-divulga-boas-praticas-reconhecidas-pelo-instituto-innovare
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