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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028672-84.2013.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTE : Paraíba Previdência – PBPREV
ADVOGADO : Jovelino Carolino Delgado Neto, OAB-PB nº 17.281
APELADA : Maria Jerusalém Mendes de Oliveira
ADVOGADO : Rafael Santiago Alves, OAB/PB 15.925
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital
JUIZ (A) : Aluízio Bezerra Filho

PRELIMINAR  DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

-  A  competência  para  o  conhecimento  e
processamento da demanda é da Justiça Estadual,
tendo  em  vista  que  no  REsp  989419/RS  (DJE
18/12/2009),  submetido  ao  regime  dos  Recursos
Repetitivos  previsto  no  art.  543-C do CPC,  o STJ
entendeu  que  os  Estados  da  Federação  e  suas
autarquias,  in  casu,  a  PBPREV  –  Paraíba
Previdência, são partes legítimas para figurar no polo
passivo das Ações propostas por servidores públicos
estaduais, que visam o reconhecimento do direito à
isenção  ou  à  repetição  do  indébito  relativo  ao
imposto de renda retido na fonte, estabelecendo ser
da  Justiça  Estadual  a  competência  para  decidir
demandas  propostas  por  servidores  públicos
estaduais questionando a incidência de imposto de
renda sobre seus vencimentos.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA CUMULADA
COM  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  AUTORA
PORTADORA DE ARTRITE REUMATÓIDE SORO
POSITIVO,  GRAVE  OSTEOPOROSE  SENIL  E
AVANÇADA ARTROSE. IRREVERSIBILIDADE DO
QUADRO. ARTIGO 6º, XIV,  DA LEI Nº 7.713/88.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
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- O entendimento do STJ é no sentido de que “o art.
30  da  Lei  nº  9.250/95  impõe  como  condição  da
isenção  de  imposto  de  renda  a  comprovação  da
moléstia  grave  por  meio  de  laudo  pericial  oficial,
contudo, tal dispositivo não vincula o magistrado em
sua livre apreciação das provas dos autos.

- De acordo com o art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/88,
ficam isentos do imposto de renda os proventos de
aposentadoria  ou  reforma  percebidos  pelos
portadores de paralisia irreversível e incapacitante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR a preliminar e, no mérito, DESPROVER
o Apelo, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento fl. 150.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba

contra Sentença de fls. 120/124 proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda

Pública da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto

de renda cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por Maria Jerusalém

Mendes de Oliveira julgou procedente o pedido autoral, “reconhecendo ser a

promovente  portadora  de  doença  irreversível  e  incapacitante,

consequentemente detentora do direito à isenção de descontos de Imposto de

renda sobre seus proventos de aposentadoria e pensão”. No mais, determinou

a  suspensão  do  desconto  e  a  devolução  dos  valores  descontados  desde,

28.08.2012, data do requerimento administrativo de isenção.

Em suas razões, às fls. 126/132, o Apelante, preliminarmente,

suscita a ilegitimidade passiva, sustentando ser competente para conhecer e

processar o feito  a  Justiça Federal.  No mérito,  alega que a Apelada não é

portadora de nenhuma moléstia  prevista  no artigo 6º,  inciso XIV,  da Lei  nº

7.713/88.  Afirma que o  rol  das doenças elencadas  pela  lei  é  taxativo,  não

havendo que se falar em isenção de Imposto. 

Sem Contrarrazões.
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A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  143/146v.,  opinou  pela

rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O  Recorrente  arguiu  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  e

sustentou ser competente para conhecer e processar o feito a Justiça Federal.

Sem razão tal alegação.

A  competência  para  o  conhecimento  e  processamento  da

demanda é da Justiça Estadual, tendo em vista que no REsp 989419/RS (DJE

18/12/2009),  submetido ao regime dos Recursos Repetitivos previsto no art.

543-C  do  CPC,  o  STJ  entendeu  que  os  Estados  da  Federação  e  suas

autarquias,  in  casu  a PBPREV – Paraíba Previdência,  são partes  legítimas

para  figurar  no  polo  passivo  das  Ações  propostas  por  servidores  públicos

estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do

indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte, estabelecendo ser da

Justiça  Estadual  a  competência  para  decidir  demandas  propostas  por

servidores públicos estaduais questionando a incidência de imposto de renda

sobre seus vencimentos. A propósito: 

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE.  LEGITIMIDADE PASSIVA
DO ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.  MATÉRIA ANALISADA SOB O RITO DO ART.
543-C, DO CPC. 1.  "Os Estados da Federação são partes
legítimas  para  figurar  no  polo  passivo  das  ações
propostas por servidores públicos estaduais, que visam o
reconhecimento  do  direito  à  isenção  ou  à  repetição  do
indébito  relativo  ao  imposto  de  renda  retido  na  fonte.
(...)Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 8/2008." (REsp 989419/RS, Rel. Min. Luiz
Fux,  Primeira  Seção,  julgado  em  25/11/2009,  DJe
18/12/2009). 2. É da Justiça Estadual a competência para
decidir  demandas  propostas  por  servidores  públicos
estaduais questionando a incidência de imposto de renda
sobre  seus vencimentos.  Agravo  regimental  do  Estado  do
Rio  de  Janeiro  provido.  Agravo  regimental  da  Fazenda
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Nacional  prejudicado.  (AgRg  no  REsp  1302435/RJ,  Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/03/2012, DJe 03/04/2012)

O entendimento foi assim firmado em razão do art. 157, I, da

Constituição  Federal  estabelecer  que  pertencem aos  Estados  e  ao  Distrito

Federal  o  produto  da  arrecadação  do  imposto  de  renda  e  proventos  de

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer

título,  por  eles,  suas  autarquias  e  pelas  fundações  que  instituírem  e

mantiverem. Confira-se: 

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda
e proventos de qualquer natureza,  incidente na fonte,  sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias
e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

É o que se extrai do RESP nº 989419/RS, submetido ao rito do

art. 543-C, e portanto, paradigma a ser seguido na hipótese. Vejamos: 

PROCESSO  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C,  DO
CPC.  RESTITUIÇÃO.  IMPOSTO  DE  RENDA  RETIDO  NA
FONTE.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO  DA
FEDERAÇÃO. REPARTIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA.  1.
Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar
no  polo  passivo  das  ações  propostas  por  servidores
públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito
à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de
renda  retido  na  fonte.  Precedentes:  AgRg  no  REsp
1045709/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009;
REsp  818709/RO,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  DJe
11/03/2009; AgRg no Ag 430959/PE, Rel.  Ministro Humberto
Martins, DJe 15/05/2008; REsp 694087/RJ, Rel. Ministro  João
Otávio  de  Noronha,  DJ  21/08/2007;  REsp  874759/SE,  Rel.
Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 07/11/2006, DJ 23/11/2006; REsp n. 477.520/MG,
rel.  Min.  Franciulli  Netto,  DJ  de  21.03.2005;  REsp  n.
594.689/MG,  rel.  Min.  Castro  Meira,  DJ  de  5.9.2005.  2.  "O
imposto  de  renda  devido  pelos  servidores  públicos  da
Administração  direta  e  indireta,  bem como de  todos  os
pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
retidos  na  fonte,  irão  para  os  cofres  da  unidade
arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por
determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao
Distrito  Federal."  (José  Cretella  Júnior,  in  Comentários  à
Constituição  Brasileira  de  1988,  Forense  Universitária,  2a
edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714). 3. Recurso especial
desprovido.  Acórdão  submetido  ao  regime  do  art.543-C  do
CPC  e  da  Resolução  STJ  08/2008.(REsp  989419/RS,  Rel.
Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
25/11/2009, DJe 18/12/2009)
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Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

Extrai-se dos autos que a Autora ingressou com procedimento

administrativo junto à PBPREV, postulando a declaração de inexigibilidade do

Imposto de Renda incidente sobre a sua aposentadoria, por ser portadora de

artrite reumatóide soro positivo (CID. 10: M 05 e M.05.3) e grave osteoporose

senil e avançada artrose (CIDs 10: M81.9 – M 15 06.4), tendo sido negado o

pedido.

Pois bem.

Deve ser reconhecida a isenção do Imposto de Renda sobre os

proventos  de  aposentadoria  à  pessoa  portadora  de  paralisia  irreversível  e

incapacitante, uma vez que a referida doença está prevista no rol do art. 6º,

XIV,  da Lei nº 7.713/1988, in verbis:

Art.  6º  Ficam  isentos  do  imposto  de  renda  os  seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente  em  serviço  e  os  percebidos  pelos  portadores  de
moléstia  profissional,  tuberculose  ativa,  alienação  mental,
esclerose  múltipla,  neoplasia  maligna,  cegueira,  hanseníase,
paralisia  irreversível  e  incapacitante,  cardiopatia  grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave,  hepatopatia  grave,  estados  avançados  da  doença  de
Paget  (osteíte  deformante),  contaminação  por  radiação,
síndrome  da  imunodeficiência  adquirida,  com  base  em
conclusão  da  medicina  especializada,  mesmo que  a  doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Por outro lado, embora o art. 30 da Lei nº 9.250/95 exija que a

patologia seja constatada por intermédio de laudo advindo de serviço médico

oficial, conforme entendimento do STJ, tal estipulação legal não pode restringir

a liberdade que o Julgador possui na apreciação de provas.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO.  PROCESSUAL CIVIL.  IMPOSTO DE RENDA.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL
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DISPENSÁVEL.  LIVRE  CONVENCIMENTO. ANÁLISE  DE
SUPOSTA  VIOLAÇÃO  DE  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.  Nos termos da jurisprudência
desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o
juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar
devidamente comprovada a existência de moléstia  grave
capaz de assegurar a  isenção de imposto de renda, nos
termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88. Precedentes. 2. Não
cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de
prequestionamento,  a  análise  de  suposta  violação  de
dispositivos  constitucionais,  sob  pena  de  usurpação  da
competência do STF.  Agravo regimental improvido. (AgRg no
AREsp  145.082/PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 29/05/2012, DJe 04/06/2012).

In  casu,  os  documentos  acostados  aos  autos  atestam  a

paralisia irreversível e incapacitante da Autora, preenchendo os requisitos para

a sua concessão. Faz ela jus, portanto, à isenção.

Desse  modo,  deve  ser  mantida  a  Decisão  que  concedeu  a

isenção do Imposto de Renda a Recorrida. 

Isso posto, em harmonia com o parecer ministerial, REJEITO A

PRELIMINAR  e, no mérito,  DESPROVEJO O APELO, mantendo a Sentença

em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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