
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2011996-79.2014.815.0000
Origem : 4ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Advogado : Jorge Ribeiro Coutinho Gonçalves da Silva
Agravado : Fernando José Bezerra Londres
Advogados : Matheus Antonius Costa Leite Caldas e Alice Queiroga de Vasconcelos

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PREVI  -  CAIXA
DE  PREVIDÊNCIA  DOS  FUNCIONÁRIOS  DO
BANCO DO BRASIL. CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS.
PERÍCIA  ATUARIAL.  DESNECESSIDADE.
MATÉRIA DE DIREITO. PREPONDERÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA
PROCESSUAL. MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

- Sendo a matéria meramente de direito,  qual  seja
correção  de  contribuições  pessoais,  em
administração de seguros e fundos de pensão,  resta
desnecessária  a  realização  de  perícia  atuarial,  haja
vista a preponderância dos princípios da economia e
da celeridade processual em situações desse jaz.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido de  efeito  suspensivo,  fls.  02/16,  interposto  pela  PREVI  -  Caixa  de
Previdência  dos  Funcionários  do  Banco  do  Brasil, contra  a  decisão  de  fl.  17,
proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que indeferiu
o pedido de perícia atuarial, consignando os seguintes termos:

Assim, indefiro o pedido de fls. 276/283 diante dos
precedentes  jurisprudenciais  e  determino  que  os
autos sejam conclusos para sentença por força do art.
330, inciso I, do CPC.

Em  suas  razões,  a recorrente aduz,  em  síntese,  a
necessidade  de  realização  de  perícia  atuarial,  a  fim  de  efetuar  os  cálculos  que
demonstrarão a inexistência de débito, em favor do agravado, pois a referida perícia
diz  repeito  à  análise  de  técnicas  específicas  de  exame  de  riscos  e  expectativas,
principalmente na administração de seguros e fundos de pensão. 

Liminar  e pedido de reconsideração indeferidos, fls.
26/31 e 40/42, respectivamente.

Informações prestadas pelo Juiz a quo, fl. 46.

A Procuradoria de Justiça, através da  Dra.  Jacilene
Nicolau Faustino Gomes, fls. 49/51, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Compulsando  os  autos,  infere-se  que  o
inconformismo da parte agravante, dirige-se no sentido de que seja determinada a
realização de perícia atuarial,  para fins de efetuar os cálculos que  comprovarão a
inexistência de débito em favor do agravado.

Nessa senda, percebe-se que a questão posta a desate
diz  respeito  se  há  necessidade  de  perícia  atuarial,  para  demonstrar  ausência  de
débito da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para
com  o  agravado,  ou  seja,  com  a  realização  de  exames  técnicos,  na  área  de
administração de seguros e fundos de pensão, analisando riscos e expectativas.

Nada obstante as alegações da parte agravante, insta
registrar que a matéria trazida à baila pela recorrente é meramente de direito, qual
seja  correção  de  contribuições  pessoais  em  razão  de  ausência  de  aplicação  dos
percentuais a serem corretamente fixados em administração de seguros e fundos de
pensão, porquanto a tese aventada pelo  agravante não merece guarida, em face da
desnecessidade  de  realização  de  referida  prova,  haja  vista  a  preponderância  dos
princípios da economia e da celeridade processual em situações desse jaz.

Nesse  sentido, colaciono julgados da jurisprudência
pátria que se coadunam com o posicionamento firmado acerca da temática abordada:

AÇÃO  ORDINÁRIA.  PREVI.  OMISSÃO  NA
SENTENÇA.  INOCORRÊNCIA.  CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  PERÍCIA  ATUARIAL.
DESNECESSIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO
VERIFICAÇÃO.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  291  DO  STJ.
PREJUDICIAL  AFASTADA.  CORREÇÃO  DE
EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS  DEVIDA.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  SENTENÇA
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MANTIDA.  A decisão  proferida  em  consonância
com  o  comando  do  art.  93,  IX,  da  CR/88,
devidamente fundamentada, realiza perfeitamente o
provimento jurisdicional,  mesmo que seja contrária
ao  interesse  da  parte.  -Não  há  necessidade  de
realização  de  perícia  para  o  deslinde  da  presente
controvérsia, pois se trata de matéria exclusivamente
de  direito,  devendo  ser  a  apuração  feita  em
liquidação  de  sentença.  -Em  sendo  a  inicial
inteligível  e  dela  podendo  se  extrair,  sem
dificuldade,  a  causa  de  pedir,  o  pedido  e  os
fundamentos do pedido, não há que se falar em sua
inépcia.  -Tratando-se  de  pedido  para  correção  do
resgate da reserva de poupança, incide a prescrição
quinquenal,  nos  termos  da  Súmula  nº  291  do  STJ.
-Para corrigir os valores que compõem o fundo de
reserva  de  aposentadoria  do  autor,  deve  ser
determinada  a  incidência  dos  indexadores  que
melhor refletiram a perda inflacionária  no período
contratual,  mormente  no  período  dos  expurgos
inflacionários. (TJMG; APCV 1.0362.13.007048-9/001;
Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 25/02/2015; DJEMG
03/03/2015) 

E,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  CAIXA  DE  PREVIDÊNCIA  DOS
FUNCIONÁRIOS  DO  BANCO  DO  BRASIL.
PREVI.  PERÍCIA  ATUARIAL.
DESNECESSIDADE.  1. A perícia  atuarial se revela
desnecessária no caso em exame, cuja discussão gira
em torno de matéria preponderantemente de direito,
afeta  a  possibilidade  de  revisar  benefício
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previdenciário,  em  consonância  com  o  sistema
jurídico vigente. Inteligência do  art. 130 do CPC. 2.
Princípios da economia e da celeridade processual a
serem observados para solução do litígio, devendo o
magistrado coibir  a  produção de prova inútil  para
dirimir  a  causa.  Dado  provimento,  de  plano,  ao
agravo  de  instrumento.  (TJRS;  AI  0428169-
34.2014.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Quinta  Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Jorge  Luiz  Lopes  do  Canto;  Julg.
30/10/2014; DJERS 07/11/2014).

À luz dessas considerações, não merece guarida as
teses arguidas pela agravante, motivo pelo qual conservo o entendimento firmado na
liminar,  anteriormente  concedida,  e,  por  consequência,  mantenho  a  decisão
interlocutória proferida na instância a quo.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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