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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000364-56.2015.815.0000
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda da Capital
RELATOR:  Juiz  Miguel  de  Britto  de  Lyra  Filho,  convocado,  em
substituição  à  Desembargadora  Maria  das  Neves  do  Egito  de  A.  D.
Ferreira
AGRAVANTE: PBPREV - Paraíba Previdência
PROCURADOR: Euclides Dias de Sá Filho
AGRAVADO: Luciano Vieira Bezerra da Silva
ADVOGADO: Júlio Cezar da Silva Batista

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
DETERMINAÇÃO  DE  SUSPENSÃO  DE  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO
SOBRE  VERBAS  QUE  NÃO  COMPORÃO  OS  PROVENTOS  DE
APOSENTADORIA. DECISÃO GENÉRICA. NULIDADE RECONHECIDA DE
OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO POR FORÇA DA APLICAÇÃO O ART.
557, CAPUT DO CPC. 

-  Exige-se  que  o  poder  judiciário  exponha  as  razões,  motivos  e
fundamentos  de  suas  decisões,  uma  vez  que  só  a  fundamentação
coerente  com  a  conclusão  permite  que  o  exercício  do  poder
jurisdicional não transborde para a arbitrariedade e o despotismo. (TJ-
MG  -  AI:  10024121855589002  MG  ,  Relator:  Cabral  da  Silva,  Data  de
Julgamento:  20/05/2014,  Câmaras  Cíveis  /  10ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 30/05/2014.)

Vistos etc.
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Trata-se de agravo de instrumento interposto por PBPREV – PARAÍBA
PREVIDÊNCIA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª
Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  da  ação  de
obrigação de não fazer c/c restituição e pedido de antecipação de tutela, ajuizada
por  LUCIANO  VIEIRA  BEZERRA  DA  SILVA,  concedeu  a  tutela  de  urgência
pleiteada, para determinar que a agravante se abstivesse de efetuar descontos
relativos as verbas de natureza previdenciária não incorporáveis aos proventos de
inatividade.

A agravante, pedindo a cassação da decisão vergastada, propugna o
seguinte:  (a)  ausência dos requisitos que autorizam a tutela antecipatória; (b)
princípio  da  solidariedade  contributiva;  (c)  caráter  remuneratório  das  verbas
pleiteadas.

Requereu, ao final, efeito suspensivo, com base no artigo 527, III do
Código de Processo Civil.

É o relatório.

DECIDO.

O  autor/agravante  ajuizou  a  presente  demanda,  objetivando  a
declaração  de  inexigibilidade  desconto  previdenciário  realizado  sobre  verbas
remuneratórias  não  incorporáveis  aos  proventos  de  aposentadoria,  além  da
repetição do indébito.

Ao analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a Magistrada
a quo determinou que a demandada/agravante suspendesse o recolhimento das
verbas  de  previdenciária  das  parcelas  não  incorporáveis  aos  proventos  de
inatividade.

A fundamentação é corolário do princípio da dialeticidade do Direito
Processual Civil. Esse preceito é tão relevante que o legislador constituinte o erigiu
ao status de norma constitucional, tendo sido esculpido no inciso IX do art. 93 da
Carta da República, cujo texto normativo correspondente encontra-se no Código
de Processo Civil, em seu art. 165.

Como visto, a decisão agravada não teceu considerações acerca das
verbas  percebidas  pelo  agravado,  nem  mesmo  apreciou  a  natureza  jurídica,
revelando-se genérica, o que caracteriza a nulidade da decisão.

Colaciono precedente de minha relatoria nesta Corte e do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO.  REPETIÇÃO DE INDÉBITO E  OBRIGAÇÃO DE
NÃO  FAZER.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  DETERMINAÇÃO  DE
SUSPENSÃO  DE  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO  SOBRE  VERBAS  QUE  NÃO
INCORPORARÃO  AOS  PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA.  DECISÃO
GENÉRICA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 557,
CAPUT,  DO  CPC.  RECURSO  PREJUDICADO.  SEGUIMENTO  NEGADO.  -  A
decisão que não especifica as verbas sobre as quais deverão operar os efeitos
da coisa julgada é reputada genérica, e como tal, nula de pleno direito, nos
termos do art. 460, parágrafo único, do CPC. - Prescreve o art. 557, caput, do
CPC que o Relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior.1

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO GÉNERICA. NULIDADE DA DECISÃO.
Exige-se que o poder judiciário exponha as razões, motivos e fundamentos de
suas decisões, uma vez que só a fundamentação coerente com a conclusão
permite  que  o  exercício  do  poder  jurisdicional  não  transborde  para  a
arbitrariedade e o despotismo.2

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COBRANÇAS INDEVIDAS
PELA EMPRESA DE TELEFONIA - TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO GENÉRICA
- NULIDADE. - A tutela antecipada deferida em ação coletiva, determinando a
suspensão de cobranças indevidas pela operadora de telefonia, enquanto cada
consumidor possui uma reclamação diferente em relação às cobranças, sem
similitude,  merece  ser  cassada,  eis  que  foi  proferida  genericamente,
dificultando  o  cumprimento  e  a  defesa  da  parte  prejudicada.  -  Decisão
cassada.3

Ante  o  exposto,  anulo  de  ofício  a  decisão  recorrida,
determinando  que  o  Juízo  de  1º  grau  profira  nova  decisão  sobre  o
pedido  de  tutela  antecipada.  Agravo de instrumento  prejudicado, nos
termos do art. 557, caput do CPC.

Intimações necessárias. 

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20130767820148150000, Relator Juiz Miguel de Britto Lyra Filho. Decisão
Proferida em 11-11-2014.
2 TJ-MG - AI: 10024121855589002 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2014.
3 TJ-MG - AI: 10702120795605001 MG , Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 21/08/2013, Câmaras Cíveis / 12ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2013.
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Cumpra-se. 

João Pessoa, 3 de fevereiro de 2015.

Juiz MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                Relator 


