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Agravo  de  Instrumento  nº 2009387-26.2014.815.0000 –  11ª  Vara  Cível  da
Capital.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Agravante: POSTALIS  –  Instituto  de  Seguridade  Social  dos  Correios  e
Telégrafos.
Advogado(s): Carlos Roberto Siqueira Castro.
Agravado: José Albino de Sousa Neto.
Advogada: Lígia Maria da S. Fernandes.

ACÓRDÃO

CIVIL. PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  CONCESSÃO
DE  BENEFÍCIO.  TUTELA  ANTECIPADA.
DEFERIMENTO.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
REGULAMENTO VIGENTE.  AFASTAMENTO DA
EMPRESA COMO REQUISITO. APARENTE NÃO
PREENCHIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

1. O regulamento do plano de previdência privada
da  POSTALIS  prevê,  dentre  outros  requisitos,  o
afastamento do beneficiário da atividade laborativa
(Art.  121).  Como  não  restou  comprovado  seu
preenchimento,  impossível  a  concessão  de
antecipação  de  tutela,  especialmente  quando  a
natureza do benefício é alimentar e o seu indevido
pagamento  poderá  gerar  desequilíbrio  financeiro
no fundo de pensão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à
unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo de instrumento, nos
termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 577.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição
de  efeito  suspensivo  interposto  pela  POSTALIS  –  INSTITUTO  DE
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SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS,  em face da
decisão do MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, proferida nos autos da
Ação Ordinária nº 0040086-79.2013.815.2001, ajuizada por JOSÉ ALBINO
DE SOUSA NETO.

O Agravado ajuizou a referida ação ordinária objetivando a
concessão de benefício complementar à sua aposentadoria, independente
de desligamento da empresa empregadora (Correios). 

Requereu  antecipação  de  tutela,  que  restou  deferido  pelo
juízo  originário  (fls.  55/58),  determinando-se  a  imediata  implantação  do
benefício de previdência privada, sob pena de multa.

Irresignado, o Agravante recorreu (fls. 02/15) alegando que
não restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a antecipação
da tutela, eis que, de acordo com o regulamento do plano, o Agravado não
teria cumprido com todas as exigências. Pondera, inclusive, que a medida é
irreversível, visto se tratar de verba de natureza alimentar. 

Juntou os documentos reputados essenciais (fls. 16/426) e
requereu  atribuição  de  efeito  suspensivo,  que  restou  concedido  às  fls.
430/431-v.

Agravo  Interno  com  pedido  de  reconsideração,  pelo
Agravado (fls. 436/455), Seguimento negado às fls. 552/554.

Contrarrazões ofertadas (fls. 534/548).

Informações prestadas pelo juízo originário (fls.569/573).

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  pelo  provimento  do
recurso (fls. 561/563).

É o relatório.

VOTO

A  antecipação  de  tutela  consiste  na  possibilidade  de  se
adiantar, provisoriamente, total ou parcialmente, a própria tutela postulada
pela parte1. Busca-se, assim, evitar o perigo da demora do processo, não
deixando se transformar em providência inútil na defesa do direito subjetivo
material.

Na  lição  de  Moacyr  Amaral  Santos:  "Consiste  a  tutela
antecipada,  portanto,  na  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  jurisdicional

1 WATANABE, Kazuo. “Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (arts. 273 e 461do
CPC)”.  Apud, TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Reforma do código de processo civil. São Paulo: Editora Saraiva, 1.996.
Op. cit, p. 38.
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almejada, ou seja, o objeto da antecipação é a própria tutela pedida, que
poderá ser antecipada total ou parcialmente, porém em caráter provisório"2.

Os  requisitos  para  o  deferimento  da  tutela  antecipatória
estão sujeitos a regime próprio, estabelecidos no caput e incisos do art. 273
do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art.  273.  O  juiz  poderá,  a  requerimento  da  parte,
antecipar,  total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova
inequívoca,  se  convença  da  verossimilhança  da
alegação e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou
o manifesto propósito protelatório do réu. 

O referido autor aponta que  "a prova inequívoca deve ser
analisada juntamente com a verossimilhança da alegação através de um
juízo  de probabilidade,  a  fim de que o juiz possa concluir  que há mais
firmeza  do que a verossimilhança,  embora  não haja  a  contundência  da
prova inequívoca"3. 

Luiz  Guilherme  Marinoni4 entende,  então,  que  “a
denominada  ‘prova  inequívoca’,  capaz  de  convencer  o  juiz  da
‘verossimilhança da alegação’, somente pode ser entendida como a ‘prova
suficiente’  para  o  surgimento  do  verossímil,  entendido  como  o  não
suficiente para a declaração da existência ou da inexistência do direito”.

No que se refere à verossimilhança das alegações, Carreira
Alvim, leciona: 

“[...]  quem buscar, pela primeira vez, o sentido dessa
expressão – verossimilhança – formará sobre ela um
juízo equivalente ao de ‘aparência de verdade’. E não
deixará  de  estar  certo,  porque,  no  vernáculo,
verossimilhança é o mesmo que verossímil  (do  latim
verosimile),  que significa  semelhante  à  verdade;  que
tem aparência de verdade; que não repugna à verdade;
ou ‘provável’.”

2 SANTOS, Moacyr Amaral,  Primeiras Linhas de Direito Processual Civil - Volume 2. 22° edição. São Paulo. Saraiva,
2002, p.130.

3 SANTOS, Moacyr Amaral,  Primeiras Linhas de Direito Processual Civil - Volume 2. 22° edição. São Paulo. Saraiva,
2002, p.130.

4 MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela. 4ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2008. 
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Calamandrei5 complementa,  afirmando  que  o  “juízo  de
verossimilhança  é  um  juízo  emitido  não  sobre  o  fato,  mas  sobre  a
afirmação  do  fato,  quer  dizer,  sobre  a  alegação  (positio)  do  fato,
proveniente da parte  que pede seja admitida a prová-lo e que o afirma
como historicamente aconteceu.”

Havendo,  nos autos,  provas mínimas de que o pedido do
promovente  encontra-se  tutelado  pelo  ordenamento  jurídico,  cabe,  em
seguida, a análise do segundo requisito legal:  o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.

O  referido  requisito  consiste  no  risco  potencial  de  que  a
demora da prestação jurisdicional possa conduzir a uma injustiça, de forma
que, não se restabelecendo o equilíbrio, nem fazendo cessar a lesividade,
logo que possível e quando necessário, resultaria daí uma decisão inócua,
que nada resolveria.

Humberto Theodoro Júnior6 ensina que:

“[...] Receio fundado é o que provém de simples temor
subjetivo da parte, mas que nasce de dados concretos,
seguros,  objeto  de  prova  suficiente  para  autorizar  o
juízo de verossimilhança, ou de grande probabilidade
em torno do risco de prejuízo grave.  [...]  Os simples
inconvenientes  da  demora  processual,  aliás,
inevitáveis, dentro do sistema do contraditório e ampla
defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação
de  tutela.  É  indispensável  a  ocorrência  do  risco  de
dano anormal,  cuja consumação possa comprometer,
substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da
parte.”

A referida  Ação Ordinária,  onde se  antecipou  a tutela,  foi
ajuizada objetivando a concessão de benefício previdenciário de natureza
complementar e privada. Buscou demonstrar, na exordial, que preenchia os
requisitos exigidos no regulamento do Plano para sua concessão.

No  entanto,  pelo  disposto  no  art.  121  do  regulamento
encartado  às  fls.  316,  o  Agravado  terá  o  benefício  concedido  quando
preenchidos os requisitos e após afastado da empresa instituidora:

Art.  121.  O  participante  em  gozo  de  benefícios  pela
previdência oficial que não satisfaça as condições exigidas
por  este  Regulamento  para  a  concessão  das
suplementações correspondentes só fará jus ao pagamento

5 CALAMANDREI, Piero.  Opere Giuridiche.  Napoli:  Morano Editore. v. 5.  p.  621.  Apud,  ALVIM, J. E. Carreira. Tutela
antecipada na reforma processual. 2ª ed. Curitiba: Juruá Editora, 1.999.

6 THEODORO JÚNIOR, Humberto.  Tutela  antecipada “in”  Aspectos  polêmicos  da antecipação da tutela,  São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010.
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do  benefício  supletivo  quando  vier  a  atender  a  essas
condições  e  após  o  seu  afastamento  da  atividade  na
patrocinadora.

Dessa  forma,  como  o  próprio  Agravado  afirma  estar  em
atividade, vislumbro a não comprovação da probabilidade de existência
do direito perseguido, especialmente quando os precedentes de diversos
tribunais  do país,  abaixo colacionados,  apontam para  a necessidade de
aplicação do regulamento vigente à época da concessão do benefício.

COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.  POSTALIS.
PBD. CONTRATO EM VIGOR. Indevida a complementação
do  benefício  previdenciário  desde  a  data  em  que  a
empregada completou 58 anos de idade, pois o regulamento
de instituiu o plano de benefício definido, de 1981, já trazia
como  requisito  para  a  obtenção  da  suplementação  de
proventos,  ainda  que  de  forma  implícita,  a  extinção  do
contrato  de  trabalho.  (TRT  4ª  R.;  RO  0001174-
04.2012.5.04.0029; Segunda Turma; Relª Desª Tânia Rosa
Maciel de Oliveira; DEJTRS 07/11/2014; Pág. 95)

O  rol  de  alterações  do  Regulamento  da  Postalis foi
devidamente  aprovado  pelos  órgãos  reguladores  de
previdência  privada  e  não  há  irregularidades  que  o
invalidem,  de  modo  que  deverão  ser  aplicadas  aos
beneficiários que ainda não haviam incorporado ao seu
patrimônio jurídico direito adquirido, em observância às
regras pretéritas. Não há ofensa ao direito adquirido e
ao ato jurídico perfeito se no momento da alteração do
Regulamento  os  autores  ainda  não  preenchiam  os
requisitos  necessários  ao  recebimento  do  benefício
previdenciário.  Apelação  entre  os  litigantes  tem  cunho
eminentemente  contratual,  sendo  aplicáveis  ao  caso  dos
autos as disposições do art. 202 da Constituição Federal e
do art.  68 da Lei  Complementar  nº  109/01,  pelos quais  o
regime  da  previdência  privada  complementar  goza  de
autonomia em relação ao regime geral da previdência social.
Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça,  não há direito  adquirido  às regras da previdência
privada vigentes à época da adesão. 5. Apelação conhecida,
mas não provida. Unânime. (TJDF; Rec 2012.01.1.064288-
9;  Ac.  821.628;  Segunda  Turma  Cível;  Relª  Desª  Fátima
Rafael; DJDFTE 29/09/2014; Pág. 101). [Em destaque].

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO
POSTALIS.  Pedido de pagamento da suplementação de
aposentadoria a partir  do momento que completou 58
anos. As  regras  aplicáveis  para  concessão  ou  para
efetivação  de  cálculo  de  complementação  de
aposentadoria  são  aquelas  dispostas  no  regulamento
vigente no momento da aposentadoria,  ou no momento
em que preenchidos os requisitos a sua concessão. O STF
tem  se  pronunciado  no  sentido  de  que  inexiste  direito
adquirido  a  determinado  regime  jurídico  em  matéria  de
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direito previdenciário (re 575089 - Repercussão geral, Rel.
Min.  Ricardo  Lewandowski.  Caracterizada  somente  a
expectativa  de  direito  do  autor  em  relação  a  seu
complemento de aposentadoria, devendo ser aplicada, por
esta razão, a norma vigente ao tempo em que preenchidos
os requisitos para tal). Autor não faz jus à complementação
de  aposentadoria,  pois  ainda  integra  o  quadro  de
empregados da empresa brasileira de correios e telégrafos -
ECT,  consoante  regulamento  vigente.  Apelo  não  provido,
por  maioria.  (TJRS;  AC  105701-52.2014.8.21.7000;  Porto
Alegre;  Sexta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Ney  Wiedemann
Neto;  Julg.  28/08/2014;  DJERS  17/09/2014).   [Em
destaque].

Quanto ao suposto perigo na demora, entendo que o mesmo
está em benefício do Agravante. A própria natureza alimentar do benefício
a ser concedido demonstra o risco à estabilidade financeira do fundo de
pensão, cujos eventuais desembolsos serão de improvável restituição caso,
após cumprimento da ordem judicial a quo, caso não seja reformada. Nesse
sentido, o STJ:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM
RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA  QUE  DETERMINA  O  RESTABELECIMENTO
DE PENSÃO POR MORTE.
CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO
REFORMADA  NO  JULGAMENTO  DO  RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE
BOA-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. A dupla conformidade entre a sentença e o acórdão gera
a estabilização da decisão de primeira instância,  de sorte
que,  de  um  lado,  limita  a  possibilidade  de  recurso  do
vencido,  tornando  estável  a  relação  jurídica  submetida  a
julgamento;  e,  de  outro,  cria  no  vencedor  a  legítima
expectativa  de  que  é  titular  do  direito  reconhecido  na
sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda instância.
2.  Essa expectativa  legítima de titularidade do direito,
advinda  de  ordem  judicial  com  força  definitiva,  é
suficiente  para  caracterizar  a  boa-fé  exigida  de  quem
recebe  a  verba  de  natureza  alimentar  posteriormente
cassada,  porque,  no mínimo, confia -  e,  de fato,  deve
confiar - no acerto do duplo julgamento.
3.  Por  meio  da edição da súm.  34/AGU, a própria  União
reconhece  a  irrepetibilidade  da verba recebida  de  boa-fé,
por servidor público, em virtude de interpretação errônea ou
inadequada da Lei pela Administração. Desse modo, e com
maior razão, assim também deve ser entendido na hipótese
em que o restabelecimento do benefício previdenciário dá-
se por ordem judicial posteriormente reformada.
4.  Na  hipótese,  impor  ao  embargado  a  obrigação  de
devolver a verba que por anos recebeu de boa-fé,  em
virtude de ordem judicial  com força definitiva,  não se
mostra  razoável,  na  medida  em  que,  justamente  pela
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natureza  alimentar  do  benefício  então  restabelecido,
pressupõe-se  que  os  valores  correspondentes  foram
por  ele  utilizados  para  a  manutenção  da  própria
subsistência  e  de  sua  família.  Assim,  a  ordem  de
restituição de tudo o que foi recebido, seguida à perda
do  respectivo  benefício,  fere  a  dignidade  da  pessoa
humana e abala a confiança que se espera haver  dos
jurisdicionados nas decisões judiciais.
5. Embargos de divergência no recurso especial conhecidos
e desprovidos.
(EREsp  1086154/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  20/11/2013,  DJe
19/03/2014)

Avançar, além deste ponto, representa o enfrentamento da
própria questão de mérito posta no juízo originário, com inegável supressão
de instância.

DISPOSITIVO

Pelo  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO,  para  tornar  sem  efeito  a  decisão  originária  que
determinou a imediata implantação do benefício de previdência privada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz (relator); o
Exmo.  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles,  Juiz  Convocado  para  substituir  a
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, e o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Paula  Lavor,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba. João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                             Relator 
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