
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2013921-13.2014.815.0000 CAPITAL
Relator : Des. José Ricardo Porto.
Agravante : Pró-Diagnóstica Com. e Serviços Ltda.
Advogado    : Felipe Mendonça Vicente.
Agravado    :  Estado da Paraíba,  representado por  seu Procurador  Gilberto 
Carneiro da Gama.

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) 

V I S T O S



Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por  Pró-Diagnóstica 

Com. e Serviços Ltda., em face da decisão de fls. 30/32, que rejeitou exceção de pré-

executividade.

Aduz a recorrente que a execução fiscal da qual é demandada (CDA – 

fls.38/39) pela cobrança de ICMS possui multa de quase 50% (cinquenta por cento) do 

valor devido a título de imposto, pelo que entende confiscatória a penalidade.

Assim, requer a anulação da CDA, ou, subsidiariamente, a retificação 

da certidão, para que a imposição seja realizada em valor razoável e proporcional - 20% 

(vinte por cento).

É o relatório. DECIDO:

Suscito preliminar de nulidade da sentença por afronta aos incisos II e 

III do artigo 458, bem como aos artigos 128 e 460, todos do Código de Processo Civil.

Isso  porque,  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.

O dispositivo da sentença comporta um paradoxo intransponível,  na 

medida em que, enquanto na fundamentação há a declaração de inconstitucionalidade do 

art. 82, IV, “a” e “f”, da Lei nº 6.379/96, que fundamenta a cobrança da multa sobre o  

ICMS devido em 40% (quarenta por cento), o dispositivo  do decisum rejeita a exceção de 

pré-executividade e declara a legalidade da penalidade.

Dessa forma, a r. sentença monocrática padece de nulidade em razão 

de  existir  contradição  entre  a  fundamentação  e  o  dispositivo,  o  que  configura  a 

denominada "sentença suicida", impondo-se sua cassação.
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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. 
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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 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  
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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 A  

FUNDAMENTAÇÃO  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) 

Com essas considerações,  DE OFÍCIO, DECLARO A NULIDADE DA 
SENTENÇA.
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Julgo,  outrossim,  prejudicado  o  recurso  de  Agravo  de 
Instrumento.

P.I.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

          
 Des. José Ricardo Porto
           RELATOR

J11 e J/06 (R)
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