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PROCESSUAL CIVIL  –  Apelação Cível -
Ação  Anulatória  de  débito  fiscal  com
depósito  c/c  ação  declaratória  -  Duas
sentenças em uma mesma ação – Afronta
ao art. 463 do CPC – Anulação de ofício da
segunda sentença e dos atos posteriores –
Retorno dos autos a Vara de origem.

– Proferidas  duas  sentenças  no  mesmo
processo, impõe-se a nulidade da segunda,
já que prolatada após cessada a prestação
jurisdicional, em total afronta ao art. 463 do
CPC.

-  É  incabível  sentença  de  extinção  do
processo, em razão de desistência da ação,
quando  já  fora  proferida  sentença  pela
improcedência do pedido.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  declarar  nula,  de  ofício,  a
segunda sentença e os seus atos posteriores, bem como determinar o retorno
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dos autos a Vara de origem, julgando-se prejudicada a primeira apelação, nos
termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de fl. 434.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal
com depósito c/c ação declaratória ajuizada pela ITAUTEC COMPONENTES
E SERVIÇOS S.A – GRUPO ITAUTEC PHILCO em face do  ESTADO DA
PARAÍBA.

Às  fls.  93/97,  o  MM.  Juiz  “a  quo”
sentenciou, julgando improcedente o pedido inicial, mantendo a validade do
auto de infração nº 2363, condenando ao pagamento de crédito tributário do
Erário Estadual, tudo devidamente atualizado e corrigido monetariamente.

Irresignado,  a parte autora apelou às fls.
101/114, pugnando pela reforma da r.  sentença, para que seja anulado o
auto de infração nº 2363 com base no art. 168 do CPC. 

Devidamente  intimado,  o  Estado  da
Paraíba não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 118.

Instada a opinar,  a douta Procuradoria de
Justiça  lançou  parecer,  alegando  a  desnecessidade  de  pronunciamento
ministerial na presente lide, devolvendo a matéria a Douta Câmara Cível para
as providências cabíveis. (fls. 123/125).

Às fls.  134/139,  este  Egrégio  Tribunal  de
Justiça negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática,
apesar de fundamento diverso.

Embargos  de  declaração  interposto  pela
ITAUTEC  Componentes  e  Serviços  S/A  às  fls.  141/149,  os  quais  foram
rejeitados às fls. 161/171.

Recurso  Especial  às  fls.  175/192  e
extraordinário às fls. 195/212.

A Presidência  do TJPB admitiu  o  recurso
especial (fls. 225/226) e às fls. 227/228 não admitiu o extraordinário.

Às  fls.  242/246,  o  Ministro  Humberto
Martins, com fundamento no art. 557, § 1º, do CPC, conheceu em parte do
recurso especial e negou-lhe provimento.

À fls. 254 consta ordem do STF para que
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os autos sejam remetidos à Corte Suprema para fins de análise do recurso
extraordinário, em razão do agravo interposto em face da decisão que não o
admitiu.

Às  fls.  256/257,  a  parte  autora  requereu
que seja homologado seu pedido de desistência, extinguindo o feito, devendo
ser afastada a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, haja
vista  que  quando  da  adesão  ao  parcelamento  efetuou  o  recolhimento
antecipado da referida verba em favor da Procuradoria Geral do Estado.

O  Estado  da  Paraíba  às  fls.  270/273
peticionou, pugnando pela extinção da execução fiscal,  em decorrência da
quitação do débito tributário.

Às  fls.  279/280,  a  MM.  Juíza  “a  quo”
sentenciou novamente o feito,  extinguindo o processo,  com arrimo no art.
267, § 4º, do CPC. Custas pelo autor e também honorários que arbitrou em
5% (cinco por  cento)  sobre o valor  da causa,  ressalvada a concessão da
gratuidade judiciária.

Embargos de declaração às fls. 291/294, os
quais foram acolhidos às fls. 355/356, para alterar o dispositivo no que diz
respeito a condenação dos honorários, passando a constar na decisão: “sem
custas e sem condenação em honorários”.

Inconformado, o Estado da Paraíba apelou
às fls. 359/373, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da segunda sentença,
em razão da duplicidade de sentença, bem como usurpação da competência
do  Supremo  Tribunal  Federal.   Alegou,  ainda,  a  nulidade  da  decisão  ora
apelada por  ter  acolhido  embargos  de declaração com efeitos  infringentes
sem  prévia  intimação  do  embargado  para  apresentação  do  devido
contraditório.  No mérito, asseverou a necessária condenação das apeladas
em honorários sucumbenciais e custas, além de aduzir que sentença deve
extinguir o processo com resolução de mérito.

Contrarrazões  às  fls.  375/386,  aduzindo
que a r. sentença deve ser mantida na íntegra, em razão da preclusão lógica,
posto que ocorreu o fato impeditivo da vontade de recorrer, posto que o MM.
Juiz apenas homologou a desistência. Afirmou, também, a desnecessidade
de intimação da apelante em razão dos embargos declaratórios, e no mérito,
afirmou  que  não  há  que  se  falar  em  nova  condenação  em  honorários
advocatícios.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça   emitiu  parecer  às  fls.  422/425,  opinando  pelo
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prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o que interessa a relatar.

V O T O

Joeirando os autos, observa-se que o MM.
Juiz monocrático sentenciou duas vezes no mesmo processo, não tendo sido
decretada qualquer nulidade da primeira sentença.

Ocorre que o art.  463, inc. I  e II, do CPC
dispõe que:

“Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-
la:
I  –  para  lhe  corrigir,  de  ofício  ou  a  requerimento  da
parte, inexatidões materiais;
II – por meio de embargos de declaração”

No  entanto,  a  segunda  sentença  não  foi
para corrigir inexatidões materiais. O que se vê é que a primeira sentença
julgando  improcedente  o  pedido  inicial,  mantendo  a  validade  do  auto  de
infração nº 2363, condenando ao pagamento de crédito tributário do Erário
Estadual,  tudo  devidamente  atualizado  e  corrigido  monetariamente  e  a
segunda extinguiu o processo, com arrimo no art. 267, § 4º, do CPC, tendo
em vista o requerimento do autor de desistência da ação.

Importante  asseverar  que  em  face  da
primeira sentença foi interposto apelação cível, a qual foi negado provimento.
Inconformada, a parte autora apresentou recurso especial e extraordinário. O
Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte do recurso especial e negou-
lhe provimento, enquanto no julgamento do agravo de instrumento interposto
em face da decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal que inadmitiu o
recurso extraordinário, o Ministro Joaquim Barbosa determinou a subida dos
autos para análise do recurso extraordinário.

Ressalte-se  ser  incabível  sentença  de
extinção  do  processo,  em  razão  de  desistência  da  ação,  quando  já  fora
proferida sentença pela improcedência do pedido. Nesse sentido, já decidiu
os Tribunais Pátrios. Observe-se:

AGRAVO  INTERNO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS
SENTENÇA DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  PROVIMENTO.
1.  Cinge-se  a  controvérsia  em  saber  se  é  possível  a
desistência de mandado de segurança após a prolação
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de  sentença  de  mérito,  em  especial,  transitada  em
julgado,  questão  essa  que,  recentemente,  teve  sua
repercussão geral reconhecida e foi incluída na pauta de
julgamento do STF (RE 669367 RG, Relator (a):  Min.
LUIZ  FUX,  julgado  em  15/03/2012,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 08-08-2012 PUBLIC
09-08-2012 RDECTRAB v. 19, n. 218, 2012, p. 24-29).
2.  Torna-se  impossível  desistir  do  prosseguimento  da
ação  (seja  pela  via  ordinária,  seja  pela  via
mandamental),  após a prolação de uma sentença, em
especial quando esta resolveu o mérito. A se admitir a
desistência,  com  consequente  extinção  do  feito  sem
resolução do mérito (art. 267, VIII, do CPC), estar-se-
ia  transformação  de  uma  sentença  de  mérito,  já
transitada em julgado, em uma sentença terminativa. 3.
A  sentença  foi  de  improcedência  do  pedido  da
impetrante. Ora, se nem mesmo nos casos de sentença
favorável  é  possível  a  desistência  da  ação  (mas,  tão
somente, a renúncia ao direito material), muito menos
seria  viável  a  desistência  nos  casos  de  sentença  de
improcedência  do  pedido.  4.  Afigura-se  impossível  a
desistência da ação neste momento processual, uma vez
que houve prolação de sentença de mérito desfavorável
à  impetrante  ,  já  transitada  em  julgado.  5.  Agravo
interno a que se dá provimento.
(TRF-2  -  AMS:  200651010154619   ,  Relator:
Desembargador  Federal  ALUISIO  GONÇALVES  DE
CASTRO MENDES,  Data  de  Julgamento:  05/02/2013,
QUINTA  TURMA  ESPECIALIZADA,  Data  de
Publicação: 21/02/2013)

E:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADESÃO AO REFIS.
PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA  DA  AÇÃO  APÓS
SENTENÇA  DE  MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.
HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. Após a sentença
não cabe extinção por desistência da ação, mas apenas
desistência do recurso ou renúncia ao direito sobre o
qual se funda a ação, devendo este ser expresso. 2. Não
havendo  expresso  pedido  de  renúncia,  é  o  caso  de
homologar desistência da apelação pela embargante 3.
Cabível  a condenação em honorários na sentença que
julgou  improcedentes  os  Embargos  do  Devedor  na
Execução Fiscal promovida pelo INSS. 4. Embargos de
declaração  acolhidos,  com  efeitos  infringentes,  para
decretar a desistência da apelação do embargante e dar
provimento  à  apelação  do  INSS  condenando  a
embargante nos honorários advocatícios fixados em R$
500,00 (quinhentos reais).
(TRF-1 - EDAC: 9806 MG 0009806-79.1999.4.01.9199,
Relator:  DESEMBARGADOR  FEDERAL  LEOMAR
BARROS AMORIM DE SOUSA,  Data  de  Julgamento:
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30/07/2010, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-
DJF1 p.446 de 13/08/2010)

Dessa  forma,  em razão  do  parcelamento
da  dívida,  caberia  a  parte  autora  ter  requerido  a  desistência  do  recurso
extraordinário e não da ação,  enquanto caberia  ao Estado da Paraíba ter
requerido  o  pedido  de  extinção  da  execução  fiscal  na  própria  ação  de
execução fiscal e não na presente ação anulatória de débito fiscal, a qual jpa
havia sido sentenciada.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal
de Justiça já se manifestou, no sentido da decretação da nulidade processual
da segunda sentença e de seus atos posteriores. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS
PELO  JUÍZO  A  QUO  NO  MESMO  PROCESSO.
AFRONTA AO ART. 463 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA
JURÍDICA  E  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
NULIDADE INSANÁVEL. COGNIÇÃO EX OFFICIO. 1.
Proferidas duas sentenças no mesmo feito,  impõe-se  a
nulidade da segunda, já que prolatada após cessada a
prestação  jurisdicional.  TJMG  -  Processo  n°
1.0024.01.084867-9/0011 -  Rel.  Des.  Wagner  Wilson  -
jul. 28.09.2008 - DJ 16.09.2008 
TJPB - Acórdão do processo nº 20020060581937001 -
Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira - j. em 24-01-2012 

E:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  ^CÍVEL.  DUAS
SENTENÇAS EM UMA MESMA AÇÃO. INFRAÇÃO AO
ART. 463, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E AO
DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  ANULAÇÃO  DA
SEGUNDA SENTENÇA E DOS ATOS POSTERIORES.
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. -
Havendo mais de uma decisão - terminativa ou de mérito
-  no  mesmo  feito,  há  que  prevalecer  a  eficácia  da
primeira,  com  a  consequente  nulidade  dos  atos
subsequentes, eis que imprestáveis. 
TJPB - Acórdão do processo nº 03320080038509001 -
Órgão  (1ª  Câmara  cível)  -  Relator  DR.  MARCOS
WILLIAM DE OLIVEIRA- JUIZ CONVOCADO - j. em
27-01-2011 

Ainda:
PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  DUAS
SENTENÇAS EM UMA MESMA AÇÃO. INFRAÇÃO AO
ART. 463, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E AO
DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. - Segundo
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a dicção do art.  463,  do Código de Processo Civil,  o
juiz, após a prolação da sentença, só pode alterá-la para
a  corrigir,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,
inexatidões  materiais,  ou  retificar  erros  de  cálculo;  b
por meio de embargos de declaração. - Havendo mais de
uma decisão - terminativa ou de mérito - no mesmo feito,
há  que  prevalecer  a  eficácia  da  primeira,  com  a
consequente  nulidade  dos  atos  subsequentes,  eis  que
imprestáveis. 
TJPB - Acórdão do processo nº 02420040031858001 -
Órgão (4ª Câmara Cível) - Relator João Alves da Silva -
j. em 18-05-2010 

Do mesmo modo, os Tribunais Pátrios vem
decidindo. Veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  PROLAÇÃO  DE  DUAS
SENTENÇAS  NO  MESMO  PROCESSO  -
INADMISSIBILIDADE  -  NULIDADE  ABSOLUTA  DA
SEGUNDA  SENTENÇA  -  SENTENÇA  CASSADA.  Na
hipótese de prolação equivocada de duas sentenças nos
mesmos autos, decidindo a mesma lide, deve ser cassada
a  segunda  sentença,  por  ser  inteiramente  nula.
Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença
cassada.
(TJ-MG  -  AC:  10024095361218001  MG  ,  Relator:
Gutemberg  da  Mota  e  Silva,  Data  de  Julgamento:
20/08/2013,  Câmaras  Cíveis  /  10ª  CÂMARA  CÍVEL,
Data de Publicação: 30/08/2013, undefined)

E:

DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. ERROR
IN PROCEDENDO.  ANULAÇÃO.  REconHECIMENTO
DE OFÍCIO. 1. Por violar o disposto no art. 5º LIV da
Carta Republicana e art. 463 do CPC, incorre em error
in procedendo o Juízo que, após resolver o processo com
resolução de mérito, profere nova sentença, anos depois,
extinguindo  o  mesmo  processo.  2.  Prolatadas  duas
sentenças no mesmo processo, nula e de nenhum efeito é
a segunda decisão, matéria de ordem pública que deve
ser  conhecida  de  ofício.  3.  Apelo  não  conhecido  e
Remessa conhecida e provida. Unanimidade.

(TJ-MA  -  AC:  109212010  MA  ,  Relator:  PAULO
SÉRGIO  VELTEN  PEREIRA,  Data  de  Julgamento:
27/07/2010, SAO LUIS, undefined)

Por  tais  razões,  considerando  a  efetiva
prolação  de  duas  sentenças  em  uma  mesma  ação,  com  manifesto
desrespeito  ao  art.  463  do  CPC,  DECLARO,  DE  OFÍCIO,   NULA  A
SEGUNDA  SENTENÇA  de  fls.  279/280,  bem  como  todos  os  atos
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decisórios posteriores,  determinando-se a remessa dos autos à vara de
origem, julgando-se prejudicada a primeira apelação.

Dessa  forma,  após  o  trânsito  em julgado
desta  decisão,  retornem-se  os  autos  à  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da
Comarca da Capital, para as providências cabíveis.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Desa.  Maria
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento o
Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 10 de março de 2015.

 
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

 Relator
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