
 

 

Superior Tribunal de Justiça

MEDIDA CAUTELAR    Nº 16.197 - RS (2009/0208180-0)
  

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REQUERENTE : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA 
ADVOGADA : RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA E OUTRO(S)
REQUERIDO : TEREZINHA DE SOUZA PINTO 
ADVOGADO : PAOLA HARROTE AMORIM DE SOUZA 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO 
SUSPENSIVO. CARACTERIZAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS  E DO 
PERICULUM IN MORA . PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO. REVISÃO DE 
PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. CÁLCULO ATUARIAL. NECESSIDADE. 
PEDIDO CAUTELAR DEFERIDO.

1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial reclama a demonstração 
do periculum in mora , que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem 
como a caracterização do fumus boni iuris , consistente na plausibilidade do direito 
alegado.

2. Presentes o fumus boni iuris  e o periculum in mora ante a plausibilidade da 
tese que alicerça o pedido inicial, vazada na premissa de que, em se tratando de 
entidade de previdência privada, a revisão dos valores de pensões que fogem ao 
contrato ajustado deve ser precedida de perícia técnica realizada com base em 
cálculo atuarial, sob pena de por em risco a própria existência da entidade de 
previdência privada.

3. Ação cautelar julgada procedente para suspender os efeitos do acórdão 
recorrido até o julgamento do recurso especial, ficando prejudicada a análise do 
agravo regimental.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, julgar 
procedente a medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do 
recurso especial, ficando prejudicada a análise do agravo regimental, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo Filho e Honildo Amaral 
de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior. 

Brasília, 03 de agosto de 2010(data do julgamento)

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA  
Relator

Documento: 986785 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 19/08/2010 Página  1 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça
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RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REQUERENTE : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA 
ADVOGADA : RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA E OUTRO(S)
REQUERIDO : TEREZINHA DE SOUZA PINTO 
ADVOGADO : PAOLA HARROTE AMORIM DE SOUZA 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: 

Trata-se de medida cautelar ajuizada para conferir efeito suspensivo a agravo de 

instrumento e, via de conseqüência, ao recurso especial que pleiteia ver destrancado na origem, 

interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do 

TJ/RS assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE PENSÃO 
VITALÍCIA. MBM. ADESÃO DO PARTICIPANTE AO NOVO PLANO. ÍNDICE 
DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. Cerceamento de 
defesa 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 previdenciário, em consonância com o sistema jurídico vigente. 
Inteligência do art. 130 do CPC. Princípios da economia e da celeridade processual a 
serem observados para solução do litígio. Prescrição Tratando de ações relativas às 
parcelas atinentes à previdência privada, aplica-se a prescrição qüinqüenal somente 
nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, a teor do que estabelece o 
art.75 da Lei Complementar n. 109/2001. Súmula n. 291 do Superior Tribunal de 
Justiça. Hipótese que não se configurou no presente feito, ao menos quanto às 
parcelas em discussão que não ultrapassaram este lapso temporal. Mérito do recurso 
No caso em concreto o de cujus  em 1983 migrou voluntariamente para o Plano 
01-PE/RCC (fl.113) oferecido pelo demandado, ficando ciente de que iria pagar a 
título de contribuição mensal inicial o valor de Cr$ 120.001,00, o que lhe daria direito 
a um benefício básico inicial equivalente a Cr$ 458.508,40. Há perfeita incidência 
normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos de 
previdência, como aquele avençado entre o extinto cônjuge da postulante e a entidade 
ré, na medida em que as cláusulas constantes do termo de migração não são claras no 
que diz respeito ao cálculo dos reajustes do benefício ora postulado. Caracterizando 
conduta abusiva por parte do demandado, em flagrante ofensa ao disposto no art. 6º, 
incisos III e IV, do referido diploma legal. Do exame dos valores informados nos 
autos, denota-se que a parte autora não está recebendo pensionamento proporcional ao 
estabelecido quando da migração de plano, levada a efeito pelas partes contratantes. 
Ademais, nem o Regulamento do novo plano, assim como a Nota Técnica do Plano, 
levados em conta pela parte demandada para a fixação do valor da pensão concedida, 
nada referem que a faixa a ser adotada para o cálculo do benefício é a da data do 
óbito. Assim, atendendo ao princípio da razoabilidade, impõe-se que seja adotado 
para fins de cálculo do benefício o índice correspondente à faixa etária do associado 
por ocasião do seu ingresso na entidade previdenciária, in casu  1954 (21 a 25 anos), e 
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não aquele fator referente à faixa etária do óbito. Juros e correção monetária sobre as 
parcelas devidas Os valores atinentes às diferenças deverão ser atualizados 
monetariamente de acordo com os índices do IGP-M, desde o vencimento de cada 
parcela devida. No que tange aos juros moratórios, estes incidem sobre o quantum 
devido a partir da citação. Rejeitadas as preliminares e, no mérito, por maioria, 
negado provimento ao apelo, vencido o Vogal."

A esse acórdão a recorrente ainda opôs embargos declaratórios, os quais, no entanto, 

foram rejeitados pelo Tribunal de origem nos termos da seguinte ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO 
DE PENSÃO VITALÍCIA. MBM. ADESÃO DO PARTICIPANTE AO NOVO 
PLANO. ÍNDICE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE 
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 1. Inexistência de obscuridade, 
contradição ou omissão no presente acórdão, uma vez que os embargantes 
demonstram, apenas, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada 
no aresto atacado, visto que a decisão em tela não lhes foi completamente favorável. 
2. O Juiz ou o Tribunal não estão obrigados a se manifestar a respeito de todos os 
fundamentos invocados pelas partes, bastando que sejam referidos na decisão apenas 
aqueles que interessam à resolução do caso submetido à apreciação. 3. 
Prequestionamento de forma inespecífica da matéria versada no apelo, objetivando a 
interposição de recurso à Superior Instância. No entanto, a decisão deste Colegiado 
foi devidamente motivada, atendendo ao princípio do livre convencimento a que alude 
o art. 131 do CPC, inexistindo no caso em tela negativa de vigência a quaisquer dos 
dispositivos legais invocados em sede de embargos. 4. Ausência dos pressupostos 
insculpidos no art. 535 do CPC, impondo-se o desacolhimento dos recursos. 
Desacolhidos os embargos declaratórios de ambos os embargantes."

A requerente, MBM Previdência Privada, sustenta que a ação principal foi proposta 

pela requerida com o fim de obter a revisão de pensão e o pagamento de diferenças vencidas 

desde cinco anos anteriores ao ajuizamento. Os pedidos foram julgados procedentes, passando a 

requerida a receber complementação equivalente a 82 vezes o valor de sua contribuição, que era 

de R$ 17,10. 

Segundo afirma a requerente, a questão posta nos autos principais é crucial para sua 

própria existência. Sustenta também que é fundamental e necessária a prova pericial atuarial para 

o correto desate da controvérsia

Deferida a liminar, a requerida, depois de citada, ofereceu contestação e interpôs 

agravo regimental.

É o relatório.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (Relator): 

A presente medida cautelar pleiteia agregar efeito suspensivo a agravo de 

instrumento e, por conseguinte, ao recurso especial que buscava destrancar na origem e alçar a 

esta Corte Superior. A liminar foi deferida pela decisão de fl. 452. Observo que o referido agravo 

de instrumento foi provido por decisão transitada em julgado em 3.3.2010.

A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial por meio de medida cautelar 

requer a demonstração da urgência da prestação jurisdicional, assim como a caracterização da 

plausibilidade do direito alegado.

Na hipótese dos presentes autos, a recorrente alega que "a presente ação é uma entre 

outras 150 (cento e cinqüenta) propostas visando a revisão de pensões de forma absolutamente 

ilegal e sem que tenha sido realizada nenhuma perícia técnica (atuarial) que comprove o 

descompasso entre a contribuição vertida pelo de cujus  e o valor do pensionamento determinado 

judicialmente" (fl. 2).
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Sustenta ainda, quanto à pretensão da ora recorrida, que: "O de cujus , soldado da 

polícia militar, ingressou no plano da MBM em 1954. Faleceu em 15.3.1993 quando seu soldo 

era de R$964,00. Sua beneficiária, a agravada, ajuizou a presente ação em 22/07/2006 e, por 

força judicial, passou a receber o valor de R$1.403,26 (equivalente a 82 vezes a contribuição 

mensal de R$17,10)!! Considerado o cálculo a partir do benefício inicial revisado na forma da 

decisão judicial, corrigido monetariamente pelo IGPM, desde o fato gerador do benefício (óbito 

do associado), ocorrido em 15/3/1993, até a data de 15/1/09 (data do parecer da economista e 

atuária Leda Krause anexo), e das diferenças vencidas com os honorários de 15%, chega-se ao 

montante de R$165.882,08!! Isso, só no presente caso" (fl. 3).

Em sua contestação, a recorrida assevera que a pensão que se pleiteia é de 

R$1.493,26, e não de R$8.048,98, e refuta a alegação concernente à possibilidade de 

"insolvência da MBM diante das execuções que lhe são movidas por um grupo reduzido de 

pensionistas" sob o argumento de que o site oficial da recorrente registra que teve resultados 

acima das expectativas (fl. 478). Sustenta também que a prova pericial "se faria necessária 

tão-somente se fosse imperioso convencer o Juízo de que é perfeitamente plausível alguém 

contribuir dura 39 (trinta e nove) anos para um plano de previdência, com vistas a deixar a cada 

uma das beneficiárias indicadas a renda mensal (!!!), de R$54,49" (fl. 479). Assevera que se trata 

de um grupo remanescente, com idade superior a 70 (setenta) anos, estando o plano em extinção, 

pois não são admitidos novos associados (fl. 485).

A ora recorrente, em réplica, alega que os dados retirados de sua página na internet  

referem-se à realidade específica do ano de 2008, enquanto os dados acostados nos pareceres 

técnicos-atuariais levam em conta a nova realidade que se projeta levando em consideração o seu 

patrimônio e as condenações judiciais impostas, os quais apontam para a insolvência. Reitera os 

argumentos quanto à necessidade da realização da prova pericial.

A questão que se põe nos presentes autos diz com o cerceamento de defesa no 

tocante à necessidade de realização de prova pericial, especificamente perícia técnica atuarial, 

visto tratar-se de controvérsia que envolve o pagamento de pensão decorrente de plano de 

previdência privada, o que deságua na alegada violação do art. 21 da Lei n. 6.435/77, que 

regulamenta de forma cogente as entidades de previdência privada.
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Releva notar que, em casos da espécie, envolvendo a ora recorrente e o mesmo tema 

do cerceamento de defesa, os Srs. Ministros da Segunda Seção têm conferido efeito suspensivo 

ao agravo de instrumento e ao próprio recurso especial até que a questão seja definitivamente 

apreciada por esta Corte Superior (MC n.16.066, Min. Fenando Gonçalves, DJ de 29.9.2009; 

MC n. 16.375, Min. Massami Uyeda, DJ de 18.12.2009; MC 16.207, Min. Vasco Della Giustina, 

DJ de 13.11.2009; MC n. 16.172, Min. Paulo Furtado, DJ de 20.11.2009; MC n. 16.670, Min. 

Aldir Passarinho, DJ de 28.4.2010; entre outras).

Diante disso, consideradas as peculiaridades do caso concreto, tenho que restou 

demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da medida cautelar 

em razão da plausibilidade da tese que alicerça o pedido inicial, vazada na premissa de que, em 

se tratando de entidade de previdência privada, a revisão dos valores das pensões a serem pagas 

deve ser precedida de perícia técnica, a ser realizada com base em cálculos atuariais.

Não é demais destacar que eventual desequilíbrio atuarial significará prejuízo para 

todos os participantes do plano de previdência privada, tendo em vista que os custos e os 

benefícios são mantidos pelas contribuições feitas pelos próprios participantes.

Portanto, é de suma importância que seja realizada a perícia técnica-atuarial para 

permitir que se decida de forma coerente com a projeção atuarial existente no plano de 

previdência e não se chegue a decisões que levem, a bem da verdade, a vitórias de pirro. Isso 

porque, havendo o desequilíbrio atuarial, a conseqüência lógica, sem sombra de dúvida, pode ser 

a insolvência do plano de previdência e, por conseguinte, a extinção da fonte de renda que hoje é 

representada pelo referido plano.

Assim, também se faz presente o periculum in mora  em face das várias outras ações 

concernentes ao mesmo plano de previdência e com a mesma pretensão de elevação de pensões, 

todas com execuções provisórias em andamento (ou em vias de iniciar-se), levando-se em conta 

o possível cerceamento de defesa no tocante à não realização da perícia técnica atuarial, 

imprescindível para que sejam apuradas a viabilidade e a real capacidade de comprometimento 

do plano de previdência privada.

Diante do exposto, julgo procedente a medida cautelar para atribuir efeito 
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suspensivo ao recurso especial, ficando prejudicada a análise do agravo regimental.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
 

Número Registro: 2009/0208180-0 MC     16197 / RS

Números Origem:  10601527635  110601527635  200900059596  70024390684  70025320276  
70026399014

PAUTA: 03/08/2010 JULGADO: 03/08/2010

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

REQUERENTE : MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA
ADVOGADA : RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA E OUTRO(S)
REQUERIDO : TEREZINHA DE SOUZA PINTO
ADVOGADO : PAOLA HARROTE AMORIM DE SOUZA

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Previdência privada

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, julgou procedente a medida cautelar para suspender os efeitos 
do acórdão recorrido até o julgamento do recurso especial, ficando prejudicada a análise do agravo 
regimental. nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo Filho e Honildo Amaral de Mello 
Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior.

 Brasília, 03  de agosto  de 2010

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária
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