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REMESSA OFICIAL  E  APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER.  SENTENÇA LANÇADA  NOS AUTOS.
DESCOMPASSO  ENTRE  O  DISPOSITIVO  E  A
FUNDAMENTAÇÃO.  DECISÃO  “SUICIDA”.  VÍCIO
COMPROMETEDOR  DA  CLAREZA.  MÁCULA  NA
EFETIVA  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.
NULIDADE  DA DECISÃO DE 1º  GRAU.  RETORNO
DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS. 

- Impõe-se a cassação da sentença quando configurada
a violação da norma contida no artigo 458, II, do Código
de Processo Civil, vez que o descompasso constatado
entre  a  fundamentação  e  o  dispositivo,  equivale  a
inexistência  desse  primeiro,   já  que  a  clareza  da
decisão e sua própria coerência lógica. 

-  A  patente  contradição  existente  entre  a
fundamentação do julgado e o seu dispositivo,  enseja a
declaração de sua nulidade, pois, da forma em que se
encontra, não existe fundamentação lógica e clara que
leve à conclusão ali exposta (art. 93, IX, CR/88). 

-  Havendo  desobediência  ao  que  dispõe  o  art.  460,
CPC, pode ser  reconhecida,  de ofício,  a nulidade da
sentença lançada nos autos.

-  “(...)Devidamente  comprovado que a  sentença  está
contraditória,  uma  vez  que,  a  sua  fundamentação
discrepa  do  dispositivo,  outra  alternativa  não  resta
senão determinar o retorno dos autos à instância a que,
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para  que  outra  seja  prolatada,  por  cercear  o  direito  de
defesa da parte.”1

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelações  Cíveis  interpostas,

respectivamente, pelo Estado da Paraíba e pela PBPREV Paraíba Previdência, nos autos

da Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Não Fazer, proposta por Everaldo

Souza da Silva em face dos recorrentes.

Na sentença  de  fls.  179/185,  o  Magistrado  de  base  julgou  parcialmente

procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “declarando indevida a incidência de

contribuição previdenciária sobre: gratificações do art. 57, VII L58/03 (POG. PM, EXTR.

PM, PRESS. PM, PM VAR., EXT. PRES.), gratificação de atividades especiais – TEMP.,

gratificação especial operacional, gratificação de habilitação Policial Militar, plantão extra

PM  MP  155/10  e  terço  de  férias  e  adicional  de  insalubridade,  determinando  que  a

PBPREV restitua ao autor as quantias indevidamente descontadas com a incidência da

contribuição previdenciária sobre tais valores, de forma simples, e não em dobro, pois ao

caso se aplica o art. 160 do CTN, do período não prescrito, com correção monetária e

juros de mora, na forma do art. 1º. - F da Lei nº 9.494/97, desde a data de cada desconto

indevido.” 

Ademais,  condenou as promovidas em honorários sucumbenciais  fixados

em 10% (dez por cento) do valor do crédito do demandante, considerando que o autor

decaiu  em  parte  mínima  do  pedido.  Outrossim,  verificando  ser  caso  de  reexame

obrigatório, determinou a remessa dos autos a esta instância superior. 

Inconformado,  o  Estado  manejou  recurso  de  apelação  às  fls.  186/199,

suscitando sua ilegitimidade passiva ad causam. Meritoriamente, afirma que são legítimos

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020100260856001 - Órgão (4A CAMARA CIVEL) - Relator DES. FREDERICO MARTINHO
DA NOBREGA COUTINHO - j. em 24/05/2011

Desembargador José Ricardo Porto
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os  descontos  incidentes  sobre  as  parcelas  apontadas  na  exordial,  uma vez  que  tais

vantagens integram o conceito de remuneração do servidor.

Por  sua  vez,  a  autarquia  também  apelou,  fls.200/212,  arguindo  que  o

Julgador  de  base  desrespeitou  os  princípios  constitucionais  da  legalidade  e  da

solidadriedade contributiva, além de afrontar o art. 201, da CF, a Lei Federal 10.887/04 e

a Lei Estadual nº 7.517/03.

Aduziu,  ainda,  a  aplicação  da  média  aritmética  nos  cálculos  de

aposentadoria, visto que as verbas são pagas em caráter habitual, tendo, assim, natureza

remuneratória.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para considerar a legalidade dos

descontos, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 235/248.

É o relatório. 

DECIDO

A  demanda  versa  sobre  suspensão  e  repetição  de  indébito  referente  a

recolhimento indevido de contribuição tributária realizado sobre diversas verbas recebidas

pelo promovente.  

Irresignado  com  os  transtornos  que  lhe  estariam  sendo  acometidos,  o

demandante  ingressou  com  a  presente  ação,  requerendo  que  sejam  declaradas

insubsistentes as deduções incidentes sobre as prestações apontadas na exordial, bem

como a restituição dos valores ilegitimamente descontados.

Desembargador José Ricardo Porto
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Todavia, no decisum proferido às fls. 179/185, o Magistrado a quo cometeu

um  equívoco,  constante  na  existência  de  uma  flagrante  contrariedade  entre

a fundamentação e o dispositivo da sentença objurgada,  ao  passo  que,  não  tendo  sido

interpostos embargos de declaração a tempo, necessária se faz a anulação do decisório

para solucionar a controvérsia, por se tratar de vício insanável.

Debruçando-me  sobre  a  sentença  objurgada,  verifico  que  o  Juiz

sentenciante, em sua fundamentação, afirma que:

3) a gratificação de insalubridade (art. 71 da LC 58/2003) também
não  constituiu  base  de  contribuição  previdenciária,  pois  é
gratificação em razão  do local  de trabalho,  logo,  excepcionado
seu cômputo para o desconto previdenciário, conforme o inc. XII
do §1º do art. 4º da Lei nº 10.887/2004;

Contudo, no seu dispositivo, de forma contrária, assim se pronuncia:

Isto posto, com base nos fundamentos acima mencionados e no
art. 169, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autos,
declarando  indevida  a  incidência  de  contribuição  previdenciária
sobre: gratificações do art. 57, VII L58/03 (POG. PM, EXTR. PM,
PRESS. PM, PM VAR., EXT. PRES.), gratificação de atividades
especiais – TEMP., gratificação especial operacional, gratificação
de habilitação Policial Militar, plantão extra PM MP 155/10 e terço
de  férias  e  adicional  de  insalubridade,  determinando  que  a
PBPREV  restitua  ao  autor  as  quantias  indevidamente
descontadas  com  a  incidência  da  contribuição  previdenciária
sobre tais valores, de forma simples,  e não em dobro, pois ao
caso se aplica o art. 160 do CTN, do período não prescrito, com
correção monetária e juros de mora, na forma do art. 1º. - F da Lei
nº 9.494/97, desde a data de cada desconto indevido.” 

Outrossim, ao se fazer uma análise detida da fundamentação desenvolvida

pelo  Juiz  de  1º  grau,  confrontando-a  com  sua  parte  dispositiva,  constata-se  uma

incongruência  entre  elas,  visto  que,  com  relação  ao  “adicional  de  insalubridade”,

inosbtante o Magistrado de origem ter analisado tal gratificação no corpo da sentença,

aduzindo a impossibilidade de incidência do desconto previdenciário sobre o mesmo, não

condenou a PBPREV à devolução requerida.

Desembargador José Ricardo Porto
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Logo, o dispositivo sentencial  comporta um paradoxo intransponível,  visto

que padece de nulidade ante a contradição observada, o que configura a denominada

“sentença suicida”, impondo-se sua cassação. 

Esse é o entendimento que se extrai dos seguintes precedentes, in verbis:

“Verificando-se  a  existência  de  conclusão  divergente  da
fundamentação esposada na sentença, ou seja, contradição entre
fundamentação e o dispositivo, diz-se que a decisão é suicida, por
defeito de forma e, portanto, nula, devendo ser cassada para que
outra  seja  proferida  corretamente.”  (TJ/DF  -
20080110644227APC, Relator  ANGELO PASSARELI,  5ª Turma
Cível, julgado em 17/02/2011, DJ24/02/2011 p. 140)

PROCESSO  CIVIL.  DEFEITO  DE  FORMA.  JULGAMENTO
EXTRA PETITA. SENTENÇA NULA. RETORNO. AUTOS. VARA
DE  ORIGEM.  NOVO  JULGAMENTO.  DE  ACORDO  COM  OS
LIMITES  DO  PEDIDO.  1.  Considera-se  quebrado  o  silogismo
quando decisão, por defeito na forma, encontra-se em contradição
entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, devendo ser
anulada para que outra seja proferida corretamente. 2. Impõe-se a
decretação da nulidade da sentença que aprecia questão fora do
pedido do autor,  pois  o Juiz deixou de observar o princípio da
adstrição. 3. Afunção do magistrado consiste em solucionar a lide
conforme  foi  proposta,  restando  mantidos  os  limites  do  pleito
declinado  pelo  autor,  sob pena  de  prolação  de sentença extra
petita.  4.  Sentença  anulada.   (TJ/DF  -  20040110806724APC,
Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Cível, julgado em
03/11/2010, DJ 11/11/2010 p. 115)"

PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO
E DISPOSITIVO.  SENTENÇA CASSADA.  1.  'III  -  Se do cotejo
entre a fundamentação e o dispositivo da sentença é encontrada
a  contradição,  a  sua  nulidade  é  medida  que  se  impõe.'
(Precedente).  2.  Sentença  cassada."(TJ/DF  -
20070910005922ACJ,  Relator  NILSONI  DE  FREITAS
CUSTÓDIO,  PRIMEIRA  TURMA  RECURSAL  DOS  JUIZADOS
ESPECIAIS  CÍVEIS  E  CRIMINAIS  DO  DF,  julgado  em
02/10/2007, DJ 25/01/2008 p.715)"

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  DE
EXISTÊNCIA E  DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO
POST MORTEM. NULIDADE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
CONTRADIÇÃO  COM  A  FUNDAMENTAÇÃO  ADOTADA.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. A sentença deve comportar
um silogismo capaz de levar a uma conclusão coerente entre a
sua  fundamentação  e  o  que  restou  consignado  em  seu

Desembargador José Ricardo Porto
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dispositivo.  Cassa-se  a  sentença  cujo  dispositivo  comporta  um
paradoxo intransponível, na medida em que nele reconheceu-se a
existência de uma sociedade de fato, mas deixou-se de efetivar a
partilha  dos  bens.  Se  na  fundamentação  da  sentença  não  se
reconhece o efeito patrimonial pretendido, no dispositivo não se
pode  reconhecer  a  existência  de  uma  sociedade  de  fato,  mas
apenas  uma  relação  de  concubinato.  Acolhida,  de  ofício,  a
preliminar  de  nulidade  da  sentença.  Maioria."  (  TJ/DF  -
20060410056746APC, Relator  ANGELO PASSARELI,  2ª Turma
Cível, julgado em 14/11/2007, DJ17/01/2008 p. 861)

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  PRELIMINAR.  APELAÇÃO
INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  RATIFICAÇÃO.  REJEIÇÃO.
CONTRADIÇÃO  ENTRE  A  FUNDAMENTAÇÃO  E  O
DISPOSITIVO. SENTENÇA SUICIDA. NULIDADE. PRELIMINAR
DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não prospera a preliminar
de não conhecimento do recurso de Apelação, por ausência de
ratificação,  quando  interposta  contra  sentença  antes  do
julgamento  dos  Embargos  de  Declaração  também  contra  ela
manejados,  pela parte adversa,  haja  vista  que,  não tendo sido
modificado  o  decisum  a  quo  por  meio  dos  Embargos  de
Declaração,  tal  exigência  se  afigura  em  descompasso  com  o
princípio da instrumentalidade das formas. 2. É nula a sentença
proferida  em  sede  de  ação  de  conhecimento  e  reconvenção
quando a fundamentação desenvolvida conduz para a conclusão
de  que  os  Autores  estão  obrigados  ao  pagamento  de  valores
representados por cheques por si sustados, e, a despeito disso,
traz  dispositivo  julgando  improcedente  o  pedido  reconvencional
em que a Ré pleiteia a condenação dos Autores a tal pagamento,
caracterizando  o  que  se  convencionou  chamar  de  sentença
suicida.  Apelações  Cíveis  prejudicadas.  (TJDF;  Rec
2009.01.1.023367-6; Ac. 828.542; Quinta Turma Cível; Rel. Des.
Angelo Canducci Passareli; DJDFTE 04/11/2014; Pág. 195)

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  CONTRADIÇÃO  ENTRE
AFUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. SENTENÇA SUICIDA.
NULIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. É
nula  a  sentença  proferida  em  Ação  Revisional  quando  a
fundamentação desenvolvida conduz para a conclusão de que os
pedidos  não  merecem  guarida,  e,  a  despeito  disso,  traz
dispositivo  de procedência  de um dos pleitos,  caracterizando o
que se convencionou chamar de. Sentença suicida. Preliminar de
Ofício  acolhida.  Apelação  Cível  prejudicada.  (TJDF;  Rec
2009.01.1.048827-4; Ac. 818.339; Quinta Turma Cível; Rel. Des.
Angelo Canducci Passareli; DJDFTE 17/09/2014; Pág. 135) 

 Esta Corte de Justiça, também, já decidiu nesse mesmo sentido: 

Desembargador José Ricardo Porto
6



Apelação Cível e Remessa Oficial nº. 0037326-31.2011.815.2001

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  CONTRADIÇÃO  ENTRE  A
FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. SENTENÇA “SUICIDA”.
NULIDADE.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  DECISUM
CASSADO. - ¿É nula a sentença proferida em Ação Revisional
quando a fundamentação desenvolvida conduz para a conclusão
de que os pedidos não merecem guarida, e, a despeito disso, traz
dispositivo  de procedência  de um dos pleitos,  caracterizando o
que se convencionou chamar de Sentença suicida. Preliminar de
Ofício  acolhida.  Apelação  Cível  prejudicada.¿  (TJDF;  Rec
2009.01.1.048827-4; Ac. 818.339; Quinta Turma Cível; Rel. Des.
Angelo Canducci Passareli; DJDFTE 17/09/2014; Pág. 135) - ¿É
nula a sentença proferida em sede de ação de conhecimento e 

reconvenção quando a fundamentação desenvolvida conduz para
a conclusão de que os Autores estão obrigados ao pagamento de
valores representados por cheques por si sustados, e, a despeito
disso,  traz  dispositivo  julgando  improcedente  o  pedido
reconvencional em que a Ré pleiteia a condenação dos Autores a
tal pagamento, caracterizando o que se convencionou chamar de
sentença  suicida.  Apelações  Cíveis  prejudicadas.¿  (TJDF;  Rec
2009.01.1.023367-6; Ac. 828.542; Quinta Turma Cível; Rel. Des.
Angelo  Canducci  Passareli;  DJDFTE  04/11/2014;  Pág.  195)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20139211320148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  JOSE
RICARDO PORTO , j. em 09-12-2014) 

ALIMENTOS.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  MODIFICAÇÃO  DE
CLÁUSULA  ALIMENTAR  DE  SEPARAÇÃO  CONSENSUAL.
EXISTÊNCIA DE FILHOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA
PRESTAÇÃO  ALIMENTÍCIA.  IMPROCEDÊNCIA.
CONTRADIÇÃO EXISTENTE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E 0
DISPOSITIVO  DO  DECISUM.  SENTENÇA  SUICIDA,
COMPROVAÇÃO.  NULIDADE  DE  OFÍCIO.  DECRETAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  RETORNO  DOS  AUTOS  À  COMARCA  DE
ORIGEM. PROLATAÇÃO DE NOVA DECISÃO. -  Devidamente
comprovado que a sentença está contraditória, uma vez que,
a  sua  fundamentação  discrepa  do  dispositivo,  outra
alternativa não resta senão determinar o retorno dos autos à
instância a que, para que outra seja prolatada, por cercear o
direito  de  defesa  da  parte.  (TJPB -  Acórdão  do  processo  nº
20020100260856001  -  Órgão  (4A  CAMARA  CIVEL)  -  Relator
DES.  FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - j.
em 24/05/2011)

Assim,  tratando-se  de  decisório  que  a  doutrina  processual   intitula  de

"suicida",  porque as  suas razões discrepam da sua conclusão,  outra  solução não há

senão anular o decisório,  por ter este violado o disposto no art. 458, II, do  Código de

Processo Civil e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Isso  posto,  EX  OFFICIO,  ANULO a  sentença proferida  nestes  autos,

determinando o  RETORNO dos mesmos ao juízo de origem, a fim de que outra seja

lançada em seu lugar, restando prejudicada a análise dos recursos.  

P.I.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

Desembargador José Ricardo Porto
                       RELATOR

J/13 J/02 R
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