
Agravo de Instrumento n. 2012.003427-3, da Capital
Relator: Des. João Batista Góes Ulysséa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA C/C
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO.

LITISPENDÊNCIA. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO
COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES.

O prévio ajuizamento de ação coletiva por entidade de classe,
na qualidade de substituta processual, não induz litispendência
em relação às demandas individuais, diante da inexistência de
identidade de partes, nos termos do § 2º do art. 301 do Código de
Processo Civil.

ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM VIRTUDE DA
NATUREZA TRABALHISTA DA VERBA PLEITEADA.

A entidade de previdência privada responsável pelo
pagamento de complementação de aposentadoria é parte
legítima para figurar no pólo passivo da demanda que visa a
incorporação de verbas ao aludido benefício.

INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. MODALIDADE NÃO
ESPECIFICADA NO RECLAMO. QUESTÃO NÃO APRECIADA
PELO JUÍZO A QUO. ANÁLISE INVIABILIZADA, SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Com exceção das matérias de ordem pública, cognoscíveis a
qualquer tempo ou grau de jurisdição, só é possível analisar, em
sede de agravo de instrumento, as questões suscitadas pelas
partes e efetivamente apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de
supressão de instância.

TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO
NAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA.
REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA. REFORMA.

Na esteira do recente entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o auxílio cesta-alimentação, por ser de
natureza indenizatória e não salarial, não pode ser estendido às
complementações de aposentadoria do regime de previdência
privada. Tal impossibilidade decorre da vedação contida no art. 3º
da Lei Complementar n. 108/2001, imposta por conta do caráter
variável da verba, prejudicial ao equilíbrio financeiro e atuarial do
plano de benefício, em virtude da ausência da sua prévia inclusão
no cálculo da contribuição.



RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
2012.003427-3, da comarca da Capital (5ª Vara Cível), em que é agravante Postalis -
Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, e são agravados Edonil
Silva, Luiz Sérgio da Silva, Renato Trindade Dias e Savio Domingos Dadam:

A Segunda Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime,
conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento. Custas
legais.

O julgamento, realizado no dia 6 de setembro de 2012, foi presidido pelo
Exmo. Sr. Des. Trindade dos Santos, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des.
Gilberto Gomes de Oliveira.

Florianópolis, 12 de setembro de 2012.

João Batista Góes Ulysséa
RELATOR

Gabinete Des. João Batista Góes Ulysséa



RELATÓRIO

Postalis - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, proferida nos autos da Ação
Condenatória c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 023.11.055559-0, promovida
por Edonil Silva, Luiz Sérgio da Silva, Renato Trindade Dias e Savio Domingos
Dadam, concedeu a tutela antecipada, determinando que a Ré inclua no benefício dos
autores o auxílio cesta-alimentação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o Agravante sustenta: (a) a existência de litispendência
em relação aos Agravados Edonil Silva, Luiz Sérgio da Silva e Savio Domingos
Dadam, em razão do ajuizamento de ações coletivas perante o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, pleiteando o mesmo benefício; (b) a impossibilidade de
incorporação do auxílio cesta-alimentação à complementação de aposentadoria dos
Apelados, por conta da sua natureza indenizatória e por não integrar a base de
cálculo das contribuições previdenicárias; (c) a ilegitimidade passiva, uma vez que a
verba pleiteada possui natureza trabalhista, e sua relação com os Recorridos é de
natureza civil e não de trabalho; (d) a necessidade de incluir a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos na lide; e (e) a ausência de previsão legal ou contratual, para
deferimento do pleito.

Requereu, ao final, o reconhecimento da litispendência em relação aos
três primeiros Agravados e a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Por ocasião da análise do processo pela Câmara Civil Especial, o então
relator do recurso, Des. Paulo Roberto Sartorato, negou-lhe seguimento, na forma do
art. 557, caput, do Código de Processo Civil (fls. 77/84).

A referida decisão foi impugnada por meio do agravo inominado,
previsto no art. 557, § 1º, do Código de Ritos (fls. 86/92).

Ao apreciar o agravo inominado, a Desa. Cláudia Lambert de Faria
reconsiderou a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento e deferiu o
efeito suspensivo pleiteado (fls. 96/99).

Sem contrarrazões, conforme certificado à fl. 105.
Esse é o relatório.
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VOTO

O objeto do recurso é a decisão que, proferida nos autos da ação
condenatória c/c antecipação dos efeitos da tutela, promovida pelos Agravados em
desfavor da Postalis - Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos,
concedeu a tutela antecipada, para determinar que a Ré inclua no benefício dos
autores o auxílio cesta-alimentação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa
diária no valores de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Não obstante a ordem das razões recursais, para melhor compreensão,
as matérias suscitadas no recurso serão apreciadas na seguinte sequência:

(a) Da litispendência
Preliminarmente, aduz a Recorrente a existência de litispendência em

relação aos Recorridos Edonil Silva, Luiz Sérgio da Silva e Savio Domingos Dadam
em decorrência de ações coletivas ajuizadas perante o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, pleiteando o mesmo benefício.

Antes de analisar a prefacial, convém tecer algumas considerações
sobre o instituto da litispendência, o qual é definido pelos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 301 da
Lei Instrumental:

[...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação

anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma

causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa

julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba
recurso.

[...]

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que o ajuizamento de uma nova
ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido de outra já existente configura
a litispendência.

Contudo, no caso concreto, as demandas, em relação as quais é
alegada a litispendência, foram ajuizadas por associação representativa de classe, na
qualidade de substituta processual, razão pela qual fica descaracterizada a
litispendência, pela inexistência de identidade de partes.

A respeito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA

PRIVADA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.CORREÇÃO MONETÁRIA. RESERVA DE
POUPANÇA. DEVOLUÇÃO. SÚMULA N. 289 DO STJ. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. SÚMULA N. 291 DO STJ.

[...] 2. Não há litispendência entre a ação individual e a ação coletiva ajuizada
por entidade de classe ou sindicato.

[...] (AgRg no REsp 976.325/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
17-6-2010).
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Assim, rejeita-se a preliminar.

(b) Da ilegitimidade passiva
Ainda em sede preliminar, é alegada a ilegitimidade passiva da

Recorrente pelo fato de ser pleiteada verba trabalhista e a relação jurídica entre as
partes ser de natureza civil.

A tese não prospera.
Além da própria Agravante alegar que a complementação de

aposentadoria dos Agravados é paga por ela, a relação jurídica existente entre as
partes está comprovada pelos demonstrativos de pagamento (fls. 37, 44, 45 e 47, dos
autos anexos).

Dessa forma, sendo incontroverso e documentalmente demonstrado que
a complementação de benefício dos Demandantes é mantida pela Demandada, é
evidente que esta é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação que tem por
objeto incorporação de verba aos proventos de aposentadoria.

Sobre o tema, manifestou-se a Corte de Justiça Gaúcha:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS - INSTITUTO DE

SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS. VALE-CESTA.
Não conhecimento. Razões recursais que atendem ao disposto no art. 514 do

CPC.
Ilegitimidade passiva. A entidade de previdência privada é parte passiva

legítima, diante do vínculo obrigacional que mantém com o beneficiário.
Responsabilidade exclusiva pelo pagamento da complementação de aposentadoria.

Vale-cesta. O vale-cesta possui natureza indenizatória, razão pela qual não
pode ser estendido aos jubilados. Objetiva exclusivamente o custeio diário da
alimentação do trabalhador em atividade, tratando-se de parcela que não integra a
remuneração e, por conseqüência, a complementação de aposentadoria.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PROVIDO. UNÂNIME (Apelação Cível
n. 70032220600, rel. Des. Léo Romi Pilau Júnior, j. 26-4-2012).

Portanto, afasta-se a prefacial.

(c) Da intervenção de terceiro
A Apelante argumenta a necessidade de que a Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos, patrocinadora do plano de previdência, integre a demanda,
diante da necessidade de arcar com a fonte de custeio do benefício, em caso de
procedência do pedido formulado na inicial.

Contudo, não é especificada sob qual modalidade de intervenção de
terceiros a referida patrocinadora deve ingressar no feito, pois, ao mesmo tempo que
a Recorrente aponta a necessidade de "chamamento à lide", ela faz uso do termo
"litisdenunciada" (fl. 11), o que gera duvida se está sendo pleiteado chamamento ao
processo ou denunciação da lide.

Não obstante a falta de clareza acerca do instituto aplicável para
inclusão da patrocinadora no pólo passivo da demanda, a questão não pode ser

Gabinete Des. João Batista Góes Ulysséa



apreciada por esta Corte, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foi
submetida a análise do juízo a quo.

A respeito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO

PÚBLICO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A CONEXÃO
E CONTRA O INDEFERIMENTO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.

RECONSIDERAÇÃO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, NO QUE DIZ RESPEITO À CONEXÃO E A UM
PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
NÃO CONHECIMENTO.

DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ANALISOU DOIS DOS PLEITOS DE
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA
CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO (Agravo de
Instrumento n. 2011.064205-3, de Balneário Camboriú, rel. Des. Odson Cardoso
Filho, j. 29-3-2012, sem grifo no original).

Nesse ponto, convém esclarecer que a análise, por esta Corte, das
preliminares de litispendência e ilegitimidade passiva, as quais também não foram
objeto de apreciação em primeiro grau, se deve ao seu caráter de ordem pública, que
possibilita o seu conhecimento a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do
art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não se conhece do recurso nesse ponto.

(d) Da tutela antecipada
Pretende a Recorrente a revogação da antecipação dos efeitos da

tutela, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais para o
deferimento da medida.

A questão é disciplinada pelo art. 273 do Código de Ritos:
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.

Sobre o assunto, colhe-se da doutrina:
A prova inequívoca deve conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade,

verossimilhança, sobre os fatos narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que
permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um -elevado grau de
probabilidade da versão apresentada pelo autor- (DIDIER JR, Fredie. BRAGA, Paula
Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Teoria da prova, direito
probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos
efeitos da tutela. 4. ed. Salvador: Edidota, JusPODIVM, 2009, p. 490).

Na espécie, os Autores/Agravados são ex-funcionários aposentados da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos filiados ao regime de previdência privada
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complementar mantido pela Agravante, que pleiteiam a inclusão na complementação
de seus benefícios do auxílio denominado cesta-alimentação, concedido aos
funcionários ativos da aludida empresa pública, por força de Acordo Coletivo de
Trabalho.

O pleito inicial é fundamentado, basicamente, na natureza salarial do
aludido auxílio, que o torna extensível às complementações de aposentadoria, em
decorrência da isonomia entre ativos e inativos. A tese era pacífica tanto na
jurisprudência desta Corte, como do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, recentemente, a Corte da Cidadania readequou seu
entendimento até então consolidado. Ao interpretar a legislação instituidora do
Programa de Alimentação do Trabalhador, qual seja, a Lei n. 6.321/1976 e suas
normas regulamentadoras, especificamente o Decreto n. 05/1991, do Ministério do
Trabalho e a Portaria n. 3/2002, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o caráter
indenizatório e não salarial do auxílio cesta-alimentação, seja ele fornecido in natura
ou na forma de tickets.

Além disso, a matéria foi revista sob a ótica das alterações
constitucionais e infraconstitucionais promovidas pela Emenda Constitucional n.
20/1998 e pelas Leis Complementares ns. 108 e 109 de 2001, no que tange ao
regime de previdência privada. Passou-se a entender que, diante da autonomia entre
o contrato de trabalho e o de previdência privada, o regime não estabelece paridade
entre a remuneração dos funcionários da ativa e a complementação dos benefícios
dos aposentados. Ademais, observou-se que a legislação complementar visa a
resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefícios, pois dele
depende a manutenção do sistema.

O tema foi muito bem esmiuçado no acórdão proferido no Agravo de
Instrumento n. 2011.031822-4, da Capital, de relatoria do Des. Henry Petry Junior,
julgado em 10-5-2012, do qual se extrai:

Firmando a autonomia entre o contrato de trabalho e o contrato de previdência
privada, a teor do art. 202, caput, da Constituição da República, a mais recente
jurisprudência tem compreendido que o sistema de previdência complementar não
visa a paridade entre ativos e inativos, mas sim a manutenção do padrão de vida do
trabalhador quando em atividade. Esse norte, contudo, deve observar os equilíbrio
atuarial e financeiro, cabendo a implementação do benefício de acordo com a
contribuição de cada participante. É o teor do mencionado dispositivo:

-Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social,
será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício
contratado, e regulado por lei complementar.-

Seguindo a orientação constitucional, o artigo 3º, parágrafo único, da Lei
Complementar n. 108/2001 estabeleceu vedação ao repasse dos ganhos de
produtividade, abonos e vantagens de qualquer natureza:

-Art. 3º Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios das
entidades de que trata esta Lei Complementar atenderão às seguintes regras: [...]

-Parágrafo único. Os reajustes dos benefícios em manutenção serão efetuados
de acordo com critérios estabelecidos nos regulamentos dos planos de benefícios,
vedado o repasse de ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer

Gabinete Des. João Batista Góes Ulysséa



natureza para tais benefícios.-
A Lei Complementar n. 109/2001, que regula o Regime de Previdência

Complementar, por seu turno, define a necessidade de formação de prévia reserva
para implementação dos benefícios:

-Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o
nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras de
benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em conformidade
com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.

-§ 1o O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de
pagamento em prestações que sejam programadas e continuadas.

-§ 2o Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o
cálculo das reservas técnicas atenderá às peculiaridades de cada plano de
benefícios e deverá estar expresso em nota técnica atuarial, de apresentação
obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão guardar relação com as
características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou
instituidor.-

Assim, o que prevalece é que o regime de previdência privada pressupõe a
respectiva contraprestação do participante, com a formação da chamada fonte de
custeio para implementação futura dos benefícios de suplementação de
aposentadoria. É o chamado princípio do mutualismo, onde cada participante investe
fundos que são destinados a sua aposentadoria futura.

Em síntese, por ser de natureza indenizatória e não salarial, o auxílio
cesta-alimentação não pode ser estendido às complementações de aposentadoria do
regime de previdência privada. Tal impossibilidade decorre da vedação contida no art.
3º da Lei Complementar 108/2001, imposta por conta do caráter variável da verba,
prejudicial ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefício, em decorrência da
ausência da sua prévia inclusão no cálculo da contribuição.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça resultou
consolidado pelo seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
ESTADUAL. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA.

1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre
entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios.
Precedentes.

2. O auxílio cesta-alimentação estabelecido em acordo ou convenção coletiva
de trabalho, com amparo na Lei 6.321/76 (Programa de Alimentação do
Trabalhador), apenas para os empregados em atividade, não tem natureza salarial,
tendo sido concebido com o escopo de ressarcir o empregado das despesas com a
alimentação destinada a suprir as necessidades nutricionais da jornada de trabalho.
Sua natureza não se altera, mesmo na hipótese de ser fornecido mediante tíquetes,
cartões eletrônicos ou similares, não se incorporando, pois, aos proventos de
complementação de aposentadoria pagos por entidade de previdência privada (Lei
7.418/85, Decreto 5/91 e Portaria 3/2002).

3. A inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação
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de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra
vedação expressa no art. 3º, da Lei Complementar 108/2001, restrição que decorre
do caráter variável da fixação desse tipo de verba, não incluída previamente no
cálculo do valor de contribuição para o plano de custeio da entidade, inviabilizando a
manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios
exigido pela legislação de regência (Constituição, art. 202 e Leis Complementares
108 e 109, ambas de 2001).

4. Recurso especial não provido (REsp 1023053/RS, rela. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 23-11-2011).

Inclusive, a matéria foi submetida a aplicação da Lei dos Recursos
Repetitivos, quando sedimentou-se a tese:

[...]
2) O auxílio cesta-alimentação, parcela concedida a título indenizatório aos

empregados em atividade, mediante convenção coletiva de trabalho, não se
incorpora aos proventos da complementação de aposentadoria pagos por entidade
fechada de previdência privada (REsp. n. 1.207.071/RJ, rel. Min. Maria Isabel Galotti,
j. 27-6-2012).

Nessa direção, desta Corte, em consonância com o novel
posicionamento do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO. PLEITO DE
EXTENSÃO AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"O auxílio cesta-alimentação estabelecido em acordo ou convenção coletiva de
trabalho, com amparo na Lei 6.321/76 (Programa de Alimentação do Trabalhador),
apenas para os empregados em atividade, não tem natureza salarial, tendo sido
concebido com o escopo de ressarcir o empregado das despesas com a alimentação
destinada a suprir as necessidades nutricionais da jornada de trabalho. Sua natureza
não se altera, mesmo na hipótese de ser fornecido mediante tíquetes, cartões
eletrônicos ou similares, não se incorporando, pois, aos proventos de
complementação de aposentadoria pagos por entidade de previdência privada (Lei
7.418/85, Decreto 5/91 e Portaria 3/2002)" (STJ - REsp. n. 1.023.053/RS, rela.
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 23-11-2011) (Agravo de Instrumento n.
2011.090129-4, da Capital, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 14-6-2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS
FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE. CESTA ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NAS
PARCELAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. VEDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Agravo de Instrumento n. 2011.076782-9, da
Capital, rel. Des. Ronei Danielli, j. 15-3-2012).
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Portanto, a tese aventada pelos Demandantes/Recorridos carece de
verossimilhança e a revogação da tutela antecipada é medida que se impõe.

Pelo exposto, conhece-se parcialmente do recurso e, nesta parte,
dá-se-lhe parcial provimento, para revogar a decisão que antecipou os efeitos da
tutela.

Esse é o voto.
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