
  
Poder  Judiciário 

Tribunal de Justiçado Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO Nº 2005508-11.2014.815.0000
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora, 

Alessandra Ferreira Aragão.
Agravada : Francisca Souto Henriques
Advogada : Airam Nadja Dantas Silva Falcone

AGRAVO  INTERNO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  ANTE  A VIOLAÇÃO  AO 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.   IRRESIGNAÇÃO. 
RAZÕES  DO  AGRAVO  DISSOCIADAS  DOS 
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  DECISÃO 
MANTIDA  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  As  razões  do  agravo  de  instrumento  devem  atacar  os 
fundamentos da decisão para tentar obter sua reforma, sob 
pena de não conhecimento do recurso.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao 
agravo  interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  Interno interposto  pelo  Estado  da 
Paraíba contra decisão monocrática, fls. 70/75, que negou seguimento ao agravo de 
instrumento, por violar o princípio da dialeticidade.
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Em suas razões recursais, fls. 82/91, o agravante sustenta que 
“não há falar na ausência de dialeticidade no recurso de Agravo de Instrumento interposto  
pelo Estado da Paraíba, haja vista que ele demonstrou a ausência do fumus boni iuris da  
parte Agravada, a fim de justificar a concessão da liminar pretendida, haja vista que a  
Recorrida não cumpriu requisito essencial para a concessão do benefício, qual seja, o laudo  
médico oficial, se limitando a apresentar laudos de médicos particulares.”

Alega que o art. 30 da Lei 9.250/1995  condiciona a isenção do 
imposto de renda à apresentação de um laudo pericial emitido por serviço médico 
oficial, o que não consta no caso dos autos. Aduz ainda, que o não preenchimento 
dos requisitos legais ocasiona o indeferimento da concessão.

Assevera  que  “a  pretensão  da  agravada  está  em  flagrante  
contradição com o ordenamento jurídico vigente, representando típica aventura forense, ou  
tentativa de obter, com falsa causa, vantagem ilegítima. Além disso, é importante frisar  
que o perigo da demora nos presentes autos é inverso, haja vista que a parte deixará de  
recolher um tributo que é devido, causando prejuízos aos cofres públicos.”

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão 
hostilizada seja revogada e o agravo de instrumento devidamente apreciado pelo 
órgão colegiado.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Reexaminando o caso, entendo que nenhum dos argumentos 
expostos  pelo  agravante  é  hábil  para  desconstituir  a  motivação  da  decisão 
questionada, firmada em análise dos fatos e das provas constantes nestes autos, 
razão pela qual a mantenho.

Para  melhor  análise  da  questão,  transcrevo  a  decisão 
agravada para apreciação deste Órgão colegiado:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RAZÕES  RECURSAIS  EM 
DESCONFORMIDADE COM OS TERMOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA 
DE  IRRESIGNAÇÃO  CRÍTICA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.   NÃO 
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CONHECIMENTO DO RECURSO.

- A teor do disposto no art. 514, incisos I e II do CPC, a parte recorrente 
deve verberar seu inconformismo, expondo os fundamentos de fatos e 
direito que lastreiam seu pedido de nova decisão. Assim, na hipótese de 
ausência  de razões recursais  ou sendo estas totalmente dissociadas da 
decisão recorrida, não se conhece do recurso, ante a ofensa ao princípio 
da dialeticidade.

-  O  Princípio  da  Dialeticidade  traduz  a  necessidade  de  que  o  ente 
processual  descontente  com  o  provimento  judicial  interponha  a  sua 
irresignação de maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo 
um  raciocínio  lógico  e  conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório 
combatido, possibilitando à Instância Recursal o conhecimento pleno das 
fronteiras do descontentamento.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito  suspensivo 

interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão interlocutória prolatada 

pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, lançada 

nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Inexistência  de  Relação  Jurídico- 

Tributária com Pedido Liminar, ajuizada por Francisca Souto Henriques.

O julgador de primeiro grau, às fls. 52/53, deferiu o pedido liminar para 

determinar a PBPREV a imediata suspensão dos descontos do Imposto de 

Renda de Pessoa Física da pensão previdenciária da fonte pagadora, ao 

fundamento  da presença da fumaça do bom direito, em razão da Lei nº 

7.713/88 ter determinado a isenção do imposto de renda retido na fonte 

para  os  proventos  de  aposentadoria  e  pensionistas  portadores  de 

neoplasia maligna.

Ademais, reconheceu que o periculum in mora  caracteriza- se na obrigação 

da  autora,  ora  agravada,  em  efetuar  gastos  extraordinários  para  o 

controle e combate da doença.

Em suas razões recursais,  às fls.  02/15,  o  agravante argui,  em sede de 

preliminar,  não  ser  parte  legítima  para  figurar  no  polo  passivo  da 

presente demanda, por não ser competente para a cobrança e instituição 
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do imposto de renda, atribuição cabível à União, razão pela qual requer 

que o processo seja remetido para a Justiça Federal.

No  mérito,  sustenta  que  a  recorrida  apresentou  um  laudo  particular 

afirmando a existência da neoplasia maligna, no entanto, o art. 30 da Lei 

9.250/1995  condiciona  a  outorga  da  isenção  do  imposto  debatido  à 

apresentação de um laudo pericial emitido por serviço médico oficial da 

União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios.

Alega  que  “a  restituição  dos  valores  cobrados  a  título  de  contribuição  

previdenciária, mesmo que este juízo entenda  cabível a restituição nos últimos  

cinco anos, o que se admite apenas por apego ao debate, ainda assim não há como  

se entender cabível a imunidade sobre o dobro do teto do INSS, com a restituição  

dos valores cobrados a maior.”  Afirma ainda que a Constituição Federal foi 

clara ao dispor em seu art. 40, § 21 que “  a contribuição prevista no § 18  

incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que  

superem o dobro do limite  máximo estabelecidos para os benefícios do regime  

geral  de  previdência social  de  que trata o  art.  201,  quando o beneficiário,  na  

forma da lei, for portador de doença incapacitante.”

Requer  que  seja  deferido  o  efeito  suspensivo  ante  o  risco  de  grave  e 

irreparável lesão aos cofres público ocasionados pela decisão vergastada.

Ao final, pugna pelo provimento ao presente agravo de instrumento para 

“reformar todos os capítulos da decisão agravada, para remeter os autos à Justiça  

Federal, ou, no mérito, reformar inteiramente a tutela concedida, restando todas  

as matérias legadas desde já prequestionadas.”

É o relatório.

D e c i d o . 

Inicialmente,  impõe-se  apreciar  ex  officio a  preliminar  de  não 
conhecimento do agravo, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Insta ressaltar que a ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever 

de apresentar os  fundamentos de fato e de direito em relação à reforma 

Agravo Interno Nº 2005508-11.2014.815.0000 4



da decisão, exigindo que os fundamentos da decisão sejam atacados de 

forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Feito  este  registro,  ao  manusear  o  caderno  processual  vislumbro,  de 
imediato, que, por ocasião do recurso voluntário, a recorrente não expôs 
as  razões  recursais  imprescindíveis  quando  da  interposição  da 
insurgência.

In casu, restou evidenciado que a agravante não enfrentou as questões 
tratadas  na  decisão,  prendendo-se  a  outros  argumentos.  Vejamos  os 
fundamentos utilizados na decisão objurgada:

“(…) Em matéria Direito tributário, deve-se observância dos princípios 
norteadores  deste ramo, principalmente no que se  refere  a legalidade, 
taxatividade e literalidade do direito tributário.

A norma incidente no caso concreto é a Lei nº 7.713/88, a qual determinou 
a  isenção  do  imposto  de  renda  retido  na  fonte  para  os  proventos  de 
aposentadoria e pensionistas dos portadores de neoplasia maligna.

(…)

Porquanto, está presente o fumus boni iuris.

Já o  periculum in mora, caracteriza-se pelo fato de que os portadores de 
neoplasia maligna serem obrigados a realizar gastos extraordinários para 
o controle e combate da doença.

Diante  do  exposto,  DEFIRO O PEDIDO DE  LIMINAR,  para  que  seja 
determinado a PBPREV a imediata suspensão dos descontos do IRF, na 
fonte, da pensão previdenciária da fonte pagadora, o que faço com base 
no art. 6º, XXI, da Lei Nº 7.713/88.” (sic)

Nas razões recursais estampadas no agravo, a parte recorrente alega que 
o art. 30 da Lei 9.250/1995 condiciona a outorga da isenção do imposto 
debatido à apresentação de um laudo pericial emitido por serviço médico 
oficial da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, entretanto, 
afirma que  o laudo apresentado pela recorrida foi produzido por médico 
particular.
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Em seguida, a agravante argumenta que “não há como se entender cabível a  
imunidade sobre o dobro do teto do INSS, com a restituição dos valores cobrados  
a maior.” Pontifica que a Constituição Federal foi clara ao dispor em seu 
art.  40, § 21 que “  a contribuição prevista no § 18 incidirá apenas sobre as  
parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite  
máximo estabelecidos para os benefícios do regime geral de previdência social de  
que  trata  o  art.  201,  quando o  beneficiário,  na  forma da lei,  for  portador  de  
doença incapacitante.” 

Constato, contudo, que a agravante prende-se a argumentos relativos ao 
laudo de fl. 43, o qual confirma que o agravado é portador de neoplasia 
maligna,  alegando,  tão  somente,  que  este  foi  emitido  por  médico 
particular. 

Insta ressaltar que nada argumentou acerca da  Lei nº 7.713/88, que foi a 
única fundamentação do juiz primevo para reconhecer  a existência da 
fumaça do bom direito. Também, não asseverou sobre os gastos com o 
controle e combate da doença explanado pelo julgador como motivo para 
caracterizar o perigo da demora.

Como  visto,  as  razões  do  presente  recurso  são  dissociadas  dos 
fundamentos do decisum em debate, inclusive levanta quesitos que sequer 
foram ventilados na decisão, como é o caso da  imunidade sobre o dobro 
do teto do INSS, com a restituição dos valores cobrados a maior.

Nesse  passo,  impende  consignar  que  dentre  os  vários  princípios  que 
regulam  a  sistemática  processual  dos  recursos  cíveis,  o  da 
DIALETICIDADE se apresenta como um dos mais válidos. E este, como 
declinado, não se fez presente na peça recursal.

Referido  princípio  traduz  a  necessidade  de  que  o  ente  processual 
descontente com o provimento judicial interponha a sua irresignação de 
maneira  crítica,  ou  seja,  discursiva,  sempre construindo  um raciocínio 
lógico  e  conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido, 
possibilitando à Instância Recursal o conhecimento pleno das fronteiras 
do  descontentamento.  Mencionada  conduta  não  foi  adotada  pela 
insurgente.

Com relação ao tema, colaciono decisões proferidas por este Egrégio, os 
quais negritei:

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  APELAÇÃO. 
SEGUIMENTO NEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO 
OBJETIVA  E  JURÍDICA  DAS  RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO 
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OBJURGADA.  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA 
PELO  RECORRENTE  EM  SEDE  RECURSAL.  INADMISSIBILIDADE. 
APLICABILIDADE DO ART. 514, II, DA LEI PROCESSUAL CIVIL. NÃO 
CONHECIMENTO  DO  AGRAVO.  -  Não  enfrentando  as  razões 
observadas  na  decisão  recorrida,  padece  o  recurso  de  regularidade 
formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, 
por inobservância ao princípio da dialeticidade. - Não se conhece do 
recurso o qual não aponta as razões de fato e de direito pelas quais 
entende deva ser reformada a decisão hostilizada,  violando, assim, o 
disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. (TJPB - Acórdão do 
processo nº 20020100288576002 - Órgão (Quarta Câmara Civel) - Relator 
Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  -  j.  Em 
30/07/2012).

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  Razões 
recursais  que  não  atacam  os  fundamentos  da  decisão  monocrática 
Princípio da dialeticidade. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Consiste 
o  princípio  da  dialeticidade  na  necessidade  de  que  o  recorrente 
exponha  os  fundamentos  de  fato  e  de  direito  pelos  quais  está 
inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do 
pedido  de  prolação  de  outra  decisão.  Portanto,  de  acordo  com  esse 
princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. É inviável o 
agravo  do  art.  545  do  CPC  que  deixa  de  atacar  especificamente  os 
fundamentos  da  decisão  agravada.(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20020090256211001  -  Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator  DES. 
MANOEL SOARES MONTEIRO - j. Em 12/07/2012).

Ainda,  importa sublinhar que o juízo de admissibilidade no tocante à 
apreciação  de  todos  os  pressupostos  recursais,  é  matéria  de  ordem 
pública,  devendo  ser  apreciado  pelo  órgão  julgador,  independente  do 
requerimento das partes.

Com estas considerações, ante as assertivas apontadas, NÃO CONHEÇO 
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Publique-se. Intimem-se. “

Como  se  vê,  não  merecem  guarida  os  argumentos  do 
recorrente,  isso porque os fatos narrados no recurso em nada se adequam aos 
fundamentos  do  decisum vergastado,  o  que  corrobora  com  o  entendimento  já 
esposado por ocasião da decisão monocrática.
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Vê-se do teor da decisão unipessoal sua harmonia com tantas 
outras emanadas deste TJPB e do STJ,  não desafiando apreciação dos capítulos 
recursais pelo órgão colegiado, eis que em sintonia com o comando do art. 557 do 
CPC.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO INTERNO. 

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  26  de 
agosto de 2014, conforme certidão do julgamento. Participaram do julgamento, 
além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para 
substituir o eminente Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. José 
Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.
 

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora 
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