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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0100060-11.2012.815.0731
RELATOR  : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Previ Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do

Brasil
ADVOGADO         : Pedro Correia de Oliveira Filho
AGRAVADO  : Onofre Nóbrega de Queiroz
ADVOGADO     :  Alice  Queiroga  de  Vasconcelos  e  Evelin  Elena  Duarte

Limeira

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL
CIVIL  –  Agravo  de  instrumento  –  Ação
ordinária de revisão  – Previdência privada
– Revisão – Benefício – Critérios de cálculo
- Perícia contábil – Indeferimento pelo MM.
Juiz “a quo” - Irresignação – Necessidade –
Equilíbrio econômico -  atuarial  do fundo –
Jurisprudências  consolidadas  do  Superior
Tribunal de Justiça – Provimento.

— A Segunda Seção, quando do julgamento
do  Recurso  Especial  1.345.326/RS,
consolidou  o  entendimento  de  que  resta
configurado o cerceamento de defesa dos
fundos  de  pensão  quando  indeferida,  na
fase  de  conhecimento,  a  produção  de
perícia voltada à demonstração de alegado
desequilíbrio  atuarial  do  plano  de  custeio,
fato inviabilizador da pretensão de revisão
de benefício  de previdência  privada,  à  luz
do  princípio  da  primazia  do  interesse
coletivo do plano.

-  “A  Segunda  Seção  desta  Corte  Superior  firmou  o
entendimento de que deve ser feita perícia técnica nas
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demandas  que  envolvam  a  revisão  de  pagamento  de
benefício previdenciário complementar com a aplicação
de  critérios  de  cálculo  diversos  dos  estabelecidos  no
plano  de  previdência  privada  em  virtude  de  ser
necessário  verificar  a  influência  dos  novos  valores  no
equilíbrio  financeiro  e  atuarial  da  entidade  de
previdência privada.
2. O objetivo do fundo de previdência complementar não
é propiciar ganhos reais ao participante, mas garantir o
pagamento  de  benefícios  de  longo  prazo  previstos  no
plano  contratado  segundo  as  reservas  financeiras
constituídas  sob  o  regime  de  capitalização.  Assim,
eventual  determinação  de  pagamento  de  valores  sem
respaldo no plano de custeio pode implicar desequilíbrio
contratual, a prejudicar a universalidade dos assistidos, o
que fere os princípios do mutualismo e da primazia do
interesse coletivo do plano.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1245190/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/09/2014, DJe 25/09/2014)”

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento ao recurso de
agravo  de  instrumento,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento de fl. 346.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento
interposto pela  PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL, objetivando reformar a decisão prolatada pelo MM.
Juiz de Direito 2ª Vara da Comarca de Cabedelo, que, nos autos da  ação
ordinária  de  revisão sob  o  nº.  0001892-71.2012.815.0731,  movida  por
ONOFRE NOBREGA DE QUEIROZ indeferiu o pedido de perícia contábil,
por entender ser a mesma desnecessária para a solução da lide, uma vez
que, caso a ação seja julgada procedente, será posteriormente determinado
o valor devido em sede de procedimento de liquidação de sentença.

Na  ótica  do  recorrente,  é  necessária  a
realização  de  perícia  atuarial,  a  fim  de  que  comprove  a  manutenção  do
equilíbrio financeiro e atuarial da suposta restituição a que alega fazer jus,
conforme  previsão  constitucional  do  artigo  220,  bem  como  das  Leis
Complementares 108/2001 e 109/2001.

Asseverou,  ainda,  que  a  realização  da
perícia visa instruir  o processo com todas as informações necessárias ao
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deslinde da causa, especialmente para justificar a inexistência de prejuízo as
partes autoras ou qualquer alteração desfavorável aqueles. Ademais, afirmou
que a produção de provas não tem o escopo protelatório, mas verificar se
houve ou não alteração estatutária que tenha prejudicado as partes.

Por  conta disso,  pugnou pelo  provimento
do agravo,  com a reforma da decisão “a  quo”,  deferindo a realização da
perícia atuarial, nomeando-se profissional especializado em Ciências Atuarial,
devidamente cadastrado no IBA – Instituto Brasileiro de Atuários, sob pena de
desrespeito  ao  Devido  Processo  Legal,  oportunizando  à  agravante  sua
manifestação antes de determinar o pagamento.

Juntou documentos às fls. 17/322.

Informações  prestadas  às  fls.  331/334,
mantendo a decisão agravada.

Devidamente  intimado,  o  agravado  não
contra-arrazoou o recurso, conforme se depreende da certidão de fl. 335.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação de mérito (fls. 338).

É o relatório.

V O T O

Joeirando os autos, verifica-se que Onofre
Nóbrega de Queiroz, ora agravada, ajuizou Ação ordinária de revisão em face
da  Previ-  Entidade  Fechada  de  Previdência  Privada,  pugnando  pela
condenação  da  promovida  a  aplicar  os  expurgos  inflacionários  e  a
devolver/pagar  à  autora  a  diferença  de  rendimentos  dos  saldos  das
contribuições pagas a Previ, atualizados monetariamente, da seguinte forma:
atualizando-se  monetariamente  os  resíduos  pelo  IPC  a  partir  da  data  da
devolução/aplicação  incorreta,  dos  meses  de  8,90%  (julho/85),  14%
(agosto/85),  26,06%  (julho/87),  42,72%  (janeiro/89),  84,32%  (março/90),
44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 12,92% (julho/90), 12,03% (agosto/90),
14,20%  (outubro/90)  e  21,87%  (fevereiro/91),  mais  os  reflexos  incidentes
sobre as contribuições recolhidas pela requerida para constituição da reserva
de poupança do requerente, tudo com juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês esses a contar da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

A  Previ  –  Caixa  de  Previdência  dos
Funcionários  do  Banco  do  Brasil  apresentou  contestação,  arguindo,
preliminarmente, a inépcia da inicial, a decadência, a prescrição vintenária, e
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no  mérito,  asseverou  a  ausência  de  previsão  legal  e  regulamentar  que
resguarde a pretensão autoral, bem como violação ao princípio do equilíbrio
financeiro e atuarial.

Em  seguida,  a  parte  autora  apresentou
impugnação à contestação.

Dessa  forma,  a  MM.  Juíza  “a  quo”
entendeu não ser caso de perícia contábil, encontrando-se o processo pronto
para julgamento.

Assim,  verifica-se  que  o  “thema
decidendum” consiste em saber se há necessidade ou não de realização de
perícia contábil para a solução da lide, ou se o processo já está pronto para o
julgamento  antecipado  da  lide,  conforme  entendimento  do  magistrado  de
primeiro grau.

Primeiramente,  importante ressaltar  que a
finalidade  do  fundo  de  previdência  privada  complementar  não  é  propiciar
ganhos  reais ao participante, mas garantir o pagamento de benefícios de
longo prazo previstos no plano contratado conforme as reservas financeiras
constituídas  sob  o  regime  de  capitalização.  Dessa  forma,  eventual
determinação de pagamento de valores sem respaldo no plano de custeio
pode  implicar  desequilíbrio  contratual,  prejudicando  a  universalidade  de
assistidos,  o  que  feriria  os  princípios  do  mutualismo  e  da  primazia  do
interesse coletivo do plano.

Ademais,  faz-se  necessário  definir  que  a
perícia   por  perito atuário  é  aquela  conceituada no art.  1º,  do Decreto nº
806/69. Veja-se:

Art. 1° Entende-se por atuário o técnico especializado
em matemática superior que atua,  de modo geral,  no
mercado econômico-financeiro, promovendo pesquisas
e  estabelecendo  planos  e  políticas  de  investimentos  e
amortizações e. Em seguro privado e social, calculando
probabilidades  de  eventos,  avaliando riscos  e  fixando
prêmios,  indenizacões.  benefícios  e  reserva
matemáticas".
(Grifei).

Assim,  sobre  a  necessidade  da  perícia
atuarial  em  processos  que  visem  a  revisão  do  benefício  previdenciário
complementar,  a  Terceira  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do REsp 1.193.040/RS adotou o entendimento de que não se
deve  determinar  a  revisão  do  benefício  previdenciário  sem  que  haja  o
embasamento técnico, por meio de perícia realizada com base em cálculos
atuariais,  para que se apure se realmente ocorreu o alegado desequilíbrio

4



                                                                              Agravo de Instrumento nº 0100060-11.2012.815.0731

contratual.  Aduziu,  ainda,  ser  imperioso,  nessas  hipóteses,  considerar
questões essenciais, a saber: a) a conformidade do cálculo do benefício com
o contrato ajustado; b) a adequação do plano subscrito à legislação vigente
sobre a matéria; c) a causa da redução do benefício esperado; e d) os efeitos
da revisão do valor do benefício nas reservas da entidade de previdência
privada.

A Segunda Seção,  quando do  julgamento
do Recurso Especial 1.345.326/RS, consolidou o entendimento de que resta
configurado  o  cerceamento  de  defesa  dos  fundos  de  pensão  quando
indeferida,  na  fase  de  conhecimento,  a  produção  de  perícia  voltada  à
demonstração  de  alegado  desequilíbrio  atuarial  do  plano  de  custeio,  fato
inviabilizador da pretensão de revisão de benefício de previdência privada, à
luz do princípio da primazia do interesse coletivo do plano.

Nesse  sentido,  são  inúmeros  os  julgados
do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA
COMPLEMENTAR.  REVISÃO.  PERÍCIA  TÉCNICA
ATUARIAL.  NECESSIDADE.  PRECEDENTE  DA
SEGUNDA SEÇÃO. RESP N. 1.345.326/RS.
1.  Tratando-se  de  entidade  de  previdência  privada,  a
revisão de benefício deve ser precedida de perícia técnica
realizada  com  base  em  cálculo  atuarial,  sob  pena  de
comprometer a própria existência da entidade.
2. Agravo regimental provido.
(AgRg  no  AREsp  137.726/RS,  Rel.  Ministro  JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 25/11/2014, DJe 11/12/2014)

E:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
REQUERIMENTO,  NA  FASE  DE  CONHECIMENTO,
DE  PRODUÇÃO  DE  PERÍCIA  ATUARIAL  PARA
DEMONSTRAR  DESEQUILÍBRIO  ATUARIAL  QUE
ADVIRÁ DO EVENTUAL ACOLHIMENTO DO PLEITO,
ASSIM COMO A AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO.
PEDIDO  DE  PROVA  QUE,  EM  VISTA  DAS
PECULIARIDADES  DO  REGIME  DE  PREVIDÊNCIA
PRIVADA  E  DA  LEGISLAÇÃO  DE  REGÊNCIA,
MOSTRA-SE, INEQUIVOCAMENTE, PERTINENTE.
IMPRESCINDIBILIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE
PERÍCIA  ATUARIAL,  INCLUSIVE  POR  SER  DEVER
LEGAL  DO  ESTADO  PROTEGER  OS  INTERESSES
DOS DEMAIS BENEFICIÁRIOS E PARTICIPANTES DO
PLANO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ.
1.  Com  o  julgamento,  pela  Segunda  Seção,  do  REsp
1.345.326/RS,  relator  Ministro  Luis  Felipe  Salomao,
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ficou pacificado no âmbito do STJ que - muito embora
conforme a iterativa jurisprudência do STJ como o juiz é
o destinatário da prova, cabendo-lhe, por força do art.
130 do Código de Processo Civil, indeferir as diligências
inúteis  ou  meramente  protelatórias,  para  se  chegar  à
conclusão de que a produção da prova requerida pela
parte  é  relevante  para  a  solução  da  controvérsia,  é
necessário o reexame de todos os  elementos  fáticos,  a
atrair a incidência do óbice intransponível imposto pela
Súmula  7/STJ  -  no  caso  da  relação  contratual  de
previdência privada, o sistema de capitalização constitui
pilar  de  seu  regime,  pois  tem caráter  complementar  -
baseado  na  constituição  de  reservas,  assentadas  em
cálculos  matemáticos  (atuariais),  que  garantam,  em
perspectiva de longo prazo, o benefício contratado.
2. Nessa linha, os planos de benefícios de previdência
complementar  são  previamente  aprovados  pelo  órgão
público fiscalizador, de adesão facultativa, devendo ser
elaborados  com  base  em  cálculos  matemáticos
(atuariais), embasados em estudos de natureza atuarial,
e,  ao  final  de  cada  exercício,  devem  ser  reavaliados
atuarialmente, de modo a prevenir ou mitigar prejuízos
aos participantes e beneficiários do plano (artigo 43 da
ab-rogada  Lei  n.  6.435/1977  e  o  artigo  23  da  Lei
Complementar n. 109/2001).
3.  "Ademais,  o  art.  3º,  VI,  da  Lei  Complementar  n.
109/2001 ostenta norma de caráter público, que impõe
ao  Estado,  inclusive  na  sua  função  jurisdicional,
proteger os interesses dos participantes e assistidos dos
planos de benefícios. Assim, conforme a jurisprudência
das  duas Turmas que  compõem a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, para revisão de benefício
pago por entidade de previdência privada é pertinente
tomar em consideração o enfoque fático-jurídico acerca
da manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial  do
plano  de  custeio". (REsp  1345326/RS,  Rel.  Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 09/04/2014,  DJe  08/05/2014) 4.  Agravo regimental
não provido.
(AgRg no REsp 1450597/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2014,
DJe 21/10/2014

Ainda:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO
CONTRA  O  DEFERIMENTO  DE  PEDIDO  DE
PRODUÇÃO  DE  PERÍCIA ATUARIAL FORMULADO
NO ÂMBITO DE AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA
DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DA ENTIDADE
DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA  A  FIM  DE
RESTABELECER O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
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INSURGÊNCIA DOS PARTICIPANTES/ASSISTIDOS.
1. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de
pedido  de  produção  de  perícia  atuarial.  A  Segunda
Seção,  quando  do  julgamento  do  Recurso  Especial
1.345.326/RS,  consolidou  o  entendimento  de  que  resta
configurado  o  cerceamento  de  defesa  dos  fundos  de
pensão quando indeferida,  na fase  de conhecimento,  a
produção de perícia voltada à demonstração de alegado
desequilíbrio  atuarial  do  plano  de  custeio,  fato
inviabilizador  da  pretensão  revisional  de  benefício  de
previdência privada deduzida pelo participante/assistido,
à luz dos artigos 43 da ab-rogada Lei 6.435/77 e 23 da
Lei Complementar 109/2001.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1315750/RS,  Rel.  Ministro  MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe
02/10/2014)

Por fim:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CIVIL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  REVISÃO  DE
PAGAMENTO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.  CRITÉRIOS  DE  CÁLCULO.
PRODUÇÃO  DE  PROVA PERICIAL.  NECESSIDADE.
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL DO FUNDO.
1.  A  Segunda  Seção  desta  Corte  Superior  firmou  o
entendimento de que deve ser  feita  perícia técnica nas
demandas  que  envolvam  a  revisão  de  pagamento  de
benefício previdenciário complementar com a aplicação
de  critérios  de  cálculo  diversos  dos  estabelecidos  no
plano  de  previdência  privada  em  virtude  de  ser
necessário  verificar  a  influência  dos  novos  valores  no
equilíbrio  financeiro  e  atuarial  da  entidade  de
previdência privada.
2. O objetivo do fundo de previdência complementar não
é propiciar ganhos reais ao participante, mas garantir o
pagamento  de  benefícios  de  longo  prazo  previstos  no
plano  contratado  segundo  as  reservas  financeiras
constituídas  sob  o  regime  de  capitalização.  Assim,
eventual  determinação  de  pagamento  de  valores  sem
respaldo no plano de custeio pode implicar desequilíbrio
contratual, a prejudicar a universalidade dos assistidos, o
que fere os princípios do mutualismo e da primazia do
interesse coletivo do plano.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1245190/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/09/2014, DJe 25/09/2014)

Por todo o exposto, vê-se a necessidade da
realização da perícia atuarial na fase de conhecimento, antes de ser julgada a
lide.
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Por tais razões,  DÁ-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, para reformar a decisão vergastada, determinando a
realização  da  perícia  atuarial,  nomeando-se  profissional  especializado  em
Ciências Atuariais, devidamente cadastrado no IBA – Instituto Brasileiro de
Atuários, devendo ser oportunizado à agravante sua manifestação antes de
determinar o pagamento.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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