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A C Ó R D Ã O

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 2005633-76.2014.815.0000
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : PBPREV – Paraíba e Previdência
Advogado : Euclides Dias Sá Filho
Agravada : Francisca Souto Henriques
Advogada : Airam Nadja Dantas Silva Falcone

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE 
RENDA.  NEOPLASIA  MALIGNA.  ISENÇÃO. 
POSSIBILIDADE.  LAUDO  OFICIAL.  NÃO  VINCULAÇÃO. 
PROVAS.  LIVRE  APRECIAÇÃO  PELO  MAGISTRADO. 
IRREGULARIDADES.  SUPOSIÇÕES.  RAZÕES 
INSUFICIENTES  A  OBSTAR  O  DIREITO  VINDICADO. 
DESPROVIMENTO.

− O portador de neoplasia maligna tem direito à isenção de 
que  trata  o  art.  6º  da  Lei  nº  7.713/88,  de  acordo  com  o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

− Embora  o  art.  30  da  Lei  nº  9.250/95  disponha  sobre  a 
necessidade  de  comprovação  da  moléstia  mediante  laudo 
pericial emitido por serviço médico oficial, o julgador não está a 
ele adstrito para formação do seu convencimento, pois é livre na 
apreciação das provas acostadas aos autos.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  não  conhecer  da  matéria 
apontada como preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao 
agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito 
suspensivo  interposto  pela  PBPREV  –  Paraíba  e  Previdência contra  decisão 
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos 
da Ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídico Tributária com Pedido de 
Liminar, ajuizada por Francisca Souto Henriques.

O  julgador  de  primeiro  grau,  às  fls.  11/12,  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.02/10, a agravante sustenta que 
a  tutela  antecipada  não  poderia  ter  sido  concedida,  ante  a  ausência  dos  seus 
requisitos autorizadores.

Alega  que  o  caso  concreto  refere-se  a  tratamento  tributário 
diferenciado, o qual isenta do imposto de renda os contribuintes que comprovarem 
ser portadores de doenças graves e/ou complexas previstas em lei. Entretanto, afirma 
que  o   laudo  médico  encartado  ao  caderno  processual  declara  que  a  doença  da 
agravada é passível de controle, o que afasta a verossimilhança das alegações.

Assevera que “o  fumus boni  iuris  resta  prejudicado,  posto  que  a  
legislação  pertinente  a  esta  matéria  (Lei  nº  7.713/88)  disciplina  que  a  moléstia  deve  ser  
reconhecida mediante mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,  
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que não é a situação da autora, que  
apenas acostou aos autos laudos de laboratórios provados, que não têm o condão de comprovar  
a existência da moléstia para os fins definidos na Lei nº 7.713/88.”

Aduz ainda,  que os valores reclamados a título de descontos 
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inerentes  ao  imposto  de  renda  são  ínfimos,  o  que  não  causará  qualquer  dano 
irreparável à parte, haja vista que o valor percebido é elevado, conforme demonstra 
os contracheques da agravada. 

Explana  que  a  suspensão  dos  descontos  implicará  na 
impossibilidade de restabelecimento do status quo ante,  pois “caso os descontos deixem  
de  ser  efetuados  e  ao  final  entendidos  como devidos,  todo  o  período  que  as  contribuições  
previdenciárias  não forem descontadas,  não poderão ser ressarcidas à  PBPREV pela  parte  
agravada,  causando,  por  conseguinte,  desequilíbrio  financeiro  e  atuarial  ao  regime  de  
previdência estadual.”

Requer a atribuição do efeito suspensivo à execução da decisão 
objurgada. No mérito, pugna pela reforma do decisum e a revogação definitiva da 
antecipação  de  tutela,  de  modo  a  autorizar  a  continuidade  do  desconto  sobre  o 
imposto de renda.

O efeito suspensivo foi indeferido às fls. 42/44.

A agravada oferta contrarrazões às fls. 47/67, arguindo, em sede 
de preliminar, a legitimidade do Estado da Paraíba para figurar no polo passivo.

No mérito, sustenta a existência dos requisitos autorizadores da 
tutela antecipada e afirma a desnecessidade de demonstração da contemporaneidade 
dos  sintomas,  indicação  de  validade  do  laudo  pericial  ou  a  comprovação  da 
enfermidade para a isenção do Imposto de Renda.

Requer  o  desprovimento  do  agravo  de  instrumento,  para 
manter todos os termos da decisão agravada.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  72/74,  opina  pelo 
desprovimento do recurso, para que seja integralmente mantido o decisum objurgado.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Preliminar de legitimidade

Primordialmente,  deixo  de  apreciar  a  matéria  referente  à 
legitimidade do Estado da Paraíba para figurar no polo passivo.

Agravo de Instrumento Nº 2005633-76.2014.815.000 3



Pois bem.

Embora  a  agravada  tenha  arguido  como  preliminar,  pela 
simples leitura das suas razões verifico que, na verdade, ela apenas expõe os motivos 
pelos  quais  não deve prosperar  o  pedido de  ilegitimidade passiva  do Estado  na 
demanda.

Entretanto,  em análise  do caderno processual,  verifico  que o 
Estado da Paraíba não figura no polo passivo do presente agravo e tampouco existe 
uma preliminar sustentando a sua ilegitimidade.

Vejamos o que a agravada afirma nas suas razões contrárias:

“ Alega a agravante a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da 
presente  demanda,  no  sentido  de  que  a  competência  para  cobrança  e 
instituição do Imposto de Renda é da União Federal, motivo pelo qual os 
autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal, não deve prosperar.”

Nesses termos, vislumbro a ocorrência de um equívoco, razão 
pela qual deixo de apreciar a legitimidade em debate.

Ultrapassada essa questão, passo à análise do recurso. 

Contam os  autos  que Francisca  Souto  Henrique ajuizou uma 
Ação ordinária Declaratória de Inexistência Jurídica e Tributária em face da PBPREV 
requerendo, em sede de liminar, a imediata suspensão dos descontos do Imposto de 
Renda Pessoa Física da sua pensão, haja vista ser portadora de neoplasia maligna o 
que autoriza a isenção deste tributo.

Do caderno processual verifico que o juízo primevo  deferiu o 
pedido liminar  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.  E 
também da presença do periculum in mora  caracterizado na obrigação da autora, ora 
agravada, em efetuar gastos extraordinários para o controle e combate da doença.

Em suas razões a  agravante argumentou que o laudo médico 
apresentado  pela  recorrida  não  tinha  sido emitido  por  serviço  médico  oficial, 
deixando de cumprir a exigência da lei. 

É  cediço  que  o  artigo  30  da  Lei  nº  9.250/95  dispõe  sobre  a 
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necessidade de comprovação mediante laudo pericial  emitido por serviço médico 
oficial. Senão vejamos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de 
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541,  
de 23 de dezembro de 1992,  a  moléstia deverá ser  comprovada mediante 
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Ocorre que, no caso em tela, é de bom alvitre esclarecer que a 
agravante deixou de comprovar que o laudo pericial apresentado pela agravada não 
tinha  sido  emitido  por  médico  oficial.  A  ausência  deste  documento  também 
desatestou a afirmação de que a neoplasia maligna de pele da agravada era passível 
de controle.

Ademais,  em que  pese  a  exigência  legal  de  apresentação  de 
laudo oficial,  o Juízo não se vincula ao referido documento, já que pode apreciar 
livremente as demais provas para formar sua convicção acerca da  possibilidade de 
concessão da isenção do imposto de renda.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA 
GRAVE  (NEOPLASIA MALIGNA)  ISENÇÃO.  POSSIBILIDADE.  LAUDO 
OFICIAL.  RESULTADO.  NÃO  VINCULAÇÃO.  PROVAS.  LIVRE 
APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO.
1. A pessoa portadora de neoplasia maligna tem direito à isenção de que 
trata o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de acordo com o entendimento do 
STJ, sedimentado pela 1ª Seção, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, Rel. 
Min.  Luiz  Fux,  DJe  25/8/2010,  sob  o  rito  do  art.  543-C  do  Código  de 
Processo Civil.
2. Esta Corte Superior já decidiu que o julgador não está adstrito ao laudo 
oficial para formação do seu convencimento, pois é livre na apreciação das 
provas acostadas aos autos, apesar da disposição estabelecida no art. 30 da 
Lei 9.250/95. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no  AREsp 198.795/PE,  Rel.  Ministro  CASTRO MEIRA,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

Este também é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul.

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  IMPOSTOS.  IRPF. 
ISENÇÃO. PENSIONISTA DO IPERGS. NEOPLASIA MALIGNA.
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O artigo 6º da Lei nº 7.7130/88 exige, para fins de isenção de imposto de 
renda,  comprovação de enfermidade pelo  contribuinte.  O juiz  não está 
adstrito ao laudo oficial para formação de seu convencimento. No caso, a 
requerente acostou documentação apta para comprovar o diagnóstico de 
neoplasia maligna. Resta mantida a verba honorária fixada, pois de acordo 
com os critérios estabelecidos por este órgão fracionário, no julgamento de 
casos  análogos.  Apelações  improvidas.  (TJRS;  AC 89711-21.2014.8.21.7000; 
Porto  Alegre;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Newton  Luís  Medeiros 
Fabrício; Julg. 09/07/2014; DJERS 22/07/2014) 

Nesses  termos,  as  supostas  irregularidades  apontadas  pela 
recorrente não são suficientes para obstar o direito vindicado pela agravada, a qual 
convenceu o Juízo  a quo da sua necessidade de isenção do imposto de renda, em 
razão  da  comprovação  da  neoplasia  maligna  a  qual  é  portadora,  situação  esta 
enquadrada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Apenas  para  fins  de  esclarecimentos,  apesar  do  recorrente 
alegar  o  alto  valor  recebido  pela  recorrida  a  título  de  pensão,  este  também não 
provou essa afirmação.

Forte  em tais  razões,  não há falar  em reforma do  decisum de 
primeiro grau.

Com essas  considerações,  não  conheço  da  matéria  apontada 
como  preliminar  e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO, para manter incólume todos os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 de 
setembro de 2014,  conforme certidão de julgamento.  Participaram do julgamento, 
além desta  Relatora,  o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz  convocado para 
substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique de  Sá  e  Benevides,  e  o  Exmo.  Des.  José 
Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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