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APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO
POR MORTE AOS NETOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. I -
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANÁLISE
FUNDAMENTADA DAS TESES EXPOSTAS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. DISCUSSÃO ESSENCIALMENTE DE DIREITO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À PATROCINADORA.
DESEQUILÍBRIO ATUARIAL NÃO DEMONSTRADO.
INTERVENÇÃO INEXIGÍVEL. QUESTÕES PREFACIAIS
AFASTADAS. II - EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO
POR MORTE AOS NETOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA DEPENDÊNCIA PERANTE A
PREVIDÊNCIA OFICIAL. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA
CONTRATUAL DA RELAÇÃO NESTE PONTO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS NETOS COMO BENEFICIÁRIOS.
COBERTURA AFASTADA. III - SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Não há falar em negativa de prestação jurisidicional,
cerceamento de defesa ou de necessidade de denunciação da
lide à patrocinadora quando a decisão analisa essencialmente as
teses invocadas, a discussão é essencialmente de direito e não é
demonstrado sequer indiciariamente eventual prejuízo atuarial
com a ausência da patrocinadora na lide.

II - "O regime de Previdência Privada possui caráter
complementar sendo que o vínculo contratual entre a entidade e
o seus participantes é de natureza privada, devendo prevalecer,
para fins de concessão do benefício pensão por morte, as regras
contidas no seu estatuto e regulamentos." (TJMG. AC n.
1.0334.06.010958-7, rel. Desª. ELECTRA BENEVIDES, j. em
17.3.2009).

- Conquanto tenha havido o reconhecimento da dependência
dos netos ao falecido perante a previdência oficial, inviável
estender a pensão por morte complementar a estes quando as
normas do plano de previdência afastam tal cobertura, mormente
se sequer eram indicados como beneficiários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2011.013253-8, da comarca de Navegantes (1ª Vara Cível), em que é apelante



Sociedade de Previdência Complementar da Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina PREVISC, e apelada Mayara Hoffmann Baldança e outros:

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por maioria, conhecer e dar
parcial provimento ao recurso. Vencido o Des. Jairo Fernandes Gonçalves, que votou
no sentido de conhecer do recurso e desprovê-lo. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. Des.
Jairo Fernandes Gonçalves e o Des. Carlos Adilson Silva.

Florianópolis, 14 de abril de 2011.

Henry Petry Junior
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

1. Perante a Vara Única da comarca de Navegantes, Mayara Hoffman
Baldança, Maria Eduarda Hoffman Baldança e Rogério Valmor Baldança Júnior
propõem "ação de concessão de benefício complementar de pensão por morte" (n.
135.07.000764-4) em face de PREVISC - Previdência Complementar.

Em síntese, argumentam que: [a] são netos do participante José Pedro
Hoffmann, falecido em 18.9.2003, de quem foram reconhecidos, por decisão da
Justiça Federal, dependentes para fins de recebimento da pensão por morte junto à
previdência oficial; e [b] reconhecida a dependência econômica pelo órgão
previdenciário público, devem-lhes ser assegurado o benefício de pensão por morte
previsto no plano de previdência complementar da ré.

Pugnam, ao fim, por condenação da ré à "implantação e concessão do
benefício de pensão por morte complementar". Requerem, ainda, a gratuidade.

Citada, a demandada oferece resposta em forma de contestação (fls.
108/119). Aduz, em suma, que, diferentemente da legislação que rege a previdência
oficial, não há equiparação do menor tutelado como filho no regulamento do plano,
que é claro em estender o benefício almejado somente aos "dependentes", assim
entendidos o cônjuge supérstite e filhos do participante (incluídos os enteados e
adotados legalmente, desde que solteiro, dependente, menor de 21 anos e não
emancipado).

Pede a denunciação da lide à patrocinadora e a improcedência do pleito
inicial.

Há juntada de documentos (fls. 8/89 e 96/98), deferimento da gratuidade
(fl. 90), e impugnação à contestação (fls. 128/131).

1.a. No ato compositivo da lide (fls. 134/137), antecipadamente lançado
em 2.9.2009, o magistrado a quo – Juiz José Aranha Pacheco – julga procedente o
pleito inicial para condenar a ré ao pagamento do benefício pretendido desde a data
do falecimento do participante, com correção monetária pelo INPC e juros a contar da
citação. Condena a demandada, ainda, ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Opostos embargos declaração, a fim de sanar omissão por ausência de
julgamento do pleito de denunciação da lide (fls. 142/143), estes foram rejeitados (fl.
147).

1.b. Irresignada, a ré interpõe recurso de apelação (fls. 156/176).
Argumenta, preliminarmente: [a] a ausência de prestação jurisdicional; [b]
cerceamento de defesa; e [c] necessidade de denunciação da lide da patrocinadora.
No mérito, repisa as razões da contestação e assevera que o participante não
declarava os netos como dependentes.

Clama por declaração da nulidade da sentença, improcedência do pleito
inicial ou, alternativamente, por denunciação da lide.

Contrarrazões recursais às fls. 187/194.
1.c. O relator, Des. Jairo Fernandes Gonçalves, vota pela rejeição das
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preliminares e desprovimento do recurso.
É o relato do necessário.
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VOTO

2. A admissibilidade do recurso
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
2.a. Do mérito
Após acurada análise dos autos, pedindo vênia ao ilustre relator, divirjo

do voto de Sua Excelência, não quanto à rejeição das matérias preliminares, no que
acompanho integralmente, mas quanto ao mérito, em razão dos fundamentos que
seguem.

Quanto as questões prévias, bem assentou o relator originário, cujas
razões são incorporadas a esse voto como razão de decidir:

Acerca da negativa de prestação jurisdicional, tem-se ser despropositada a
assertiva suscitada, porquanto as teses alegadas em contestação foram
devidamente apreciadas pelo Magistrado a quo na sentença recorrida.

Em sede de embargos de declaração (fls. 142-143) a apelante postulou
republicação da sentença, diante da atribuída impossibilidade de acessá-la, por
ter sido publicada apenas em nome de um dos causídicos. Alegou, na mesma
oportunidade, a existência de omissão na sentença, acerca do requerimento de
denunciação da lide e da necessidade de produção de provas, tendo o Juízo a
quo rejeitado o recurso, diante do manifesto interesse da recorrente em rediscutir
o mérito da demanda (fl. 147).

É que não apenas o Togado singular entendeu ser dispensável a produção de
provas fundamentando-a, como justificou a desnecessidade da Fundação
Universidade do Vale do Itajaí integrar a lide, em razão da possibilidade de, em caso
de comprovado desequílibrio econômico, ajuizar ação regressiva.

De igual forma, não se cogita em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, já que o Juízo a quo analisou fundamentadamente as teses apontadas pela
apelante em sua resposta processual, ainda que tenha decidido contrariamente aos
seus interesses. Nesse sentido, aponta-se: Ap. Civ. n. 2007.017428-9, rel. Des. Orli
Rodrigues, j. em 9-10-2007.

Ainda, em relação à arguição de nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa, não há como prosperar, pois, indubitavelmente, trata-se a demanda de
matéria essenciamente de direito, razão pela qual era absolutamente dispensável a
produção de prova requerida pela apelante.

Outro não tem sido o entendimento jurisprudencial deste Colendo Tribunal de
Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REDUÇÃO
UNILATERAL DAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA. I –
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA
PROVA PERICIAL. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO E PROVA
DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO. [...]

I – Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não produção de prova
pericial, quando a matéria discutida for essencialmente de direito e os fatos
debatidos puderem ser verificados da simples análise da prova documental (Ap.
Civ. n. 2000.006320-7, rel. Des. Henry Petry Junior, j. em 30-10-2007).

Ademais, a apelante nada trouxe de concreto quanto a necessidade de
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produção de prova, na medida em que, no mérito do reclamo, apenas alegou a
impossibilidade de considerar os apelados dependentes do de cujus, não
especificando que provas pretendia realizar para fundamentar o seu apelo.

Por fim, no concernente a denunciação da lide indicada pela apelante como
necessária, a fim de que a Fundação Universidade do Vale do Itajaí integrasse a
demanda, tem-se, igualmente, não merecer prosperar.

O Magistrado a quo, ao indeferir o pedido de denunciação a lide, consignou:
[...] No que se refere à denunciação à lide, sustentou a ré que deve integrar o

polo passivo a sua patrocinadora, Fundação Universidade do Vale do Itajaí, pois,
se acolhidos os pedidos dos autores, poderá haver resultado deficitário nas
reservas atuariais necessárias ao equilíbrio financeiro do plano de benefícios da
demandada. Contudo, a requerida não comprovou a sua tese, vez que não
apontou qualquer dado objetivo pelo qual se possa aferir a possibilidade de
ocorrer o citado desequilíbrio. Por outro lado, o artigo 21 da Lei Complementar
109-2001 estabelece que: "o resultado deficitário nos planos ou nas entidades
fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na
proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva
contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de
previdência complementar." Verifica-se que o patrocinador, participantes e
assistidos, independentemente de ação regressiva, deverão equacionar eventual
resultado deficitário. A ação regressiva está prevista para os casos em que
dirigentes ou terceiros deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência.
Portanto, não há lugar para aplicação do art. 70, III, do CPC. Dessa forma, afasto
o pedido de denunciação à lide. (fls. 135-136).

Em outros termos, não tem como acolher a tese apresentada pela apelante,
porquanto não restou evidenciado que a não participação da Fundação Universidade
do Vale do Itajaí no feito ocasionaria prejuízo à mesma, posto ter a apelante apenas
mencionado suposto desequilíbrio financeiro sem demonstrá-lo.

Acrescenta-se, ainda, este Tribunal de Justiça tem orientado ser desnecessária
a participação da instituição patrocinadora e mantenedora do fundo de previdência
complementar no feito, "haja vista a autonomia financeira e administrativa concebida
à gestora do plano, a qual responde isoladamente em demanda que se busca
discutir o critério de correção monetária incidente sobre as parcelas vertidas". (Ap.
Civ. n. 2007.042215-9, rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 23-4-2008).

Ante o exposto, afasta-se as prefaciais suscitadas e passa-se ao mérito
da contenda.

2.a.1. O art. 202 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, alterado pela Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, situa a
previdência privada junto ao sistema de Seguridade Social. A Carta Magna prevê que
a previdência particular será complementar, porém organizada de forma autônoma à
previdência pública oficial (Regime Geral de Previdência Social), e facultativa, nos
seguintes termos:

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.

Nesse norte, consoante interpretação teleológica de sua natureza, o
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caráter complementar da previdência particular não significa que tenha por fim,
necessariamente, suplementar o benefício oficial auferido. A norma constitucional
ressalta, em verdade, que o instituto privado visa auxiliar o Poder Público na função
de garantir a Seguridade Social, o que faz paralelamente à previdência oficial,
mediante opção do segurado. A propósito, ARTHUR BRAGANÇA DE
VASCONCELLOS WEINTRAUB lembra:

A Previdência Privada é espécie que acompanha a Previdência Social. O
conceito "complementar" não tem mais o sentido que tinha antes (não complementa
nem suplementa necessariamente benefícios da Previdência Social). Dentro da
divisão da Seguridade Social (Saúde e Assistência Social) a Previdência Social é
acompanhada pela chamada Previdência Complementar. (WEINTRAUB, Arthur
Bragança de Vasconcellos. Previdência privada: Doutrina e jurisprudência. São
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 15)

Dentro dessa perspectiva, embora vise a Seguridade Social, a
previdência privada não se vincula ao Regime Geral de Previdência Social, ao menos
em todos os seus termos, e o contrato de previdência privada assume natureza mista:
institucional e contratual, concomitantemente, como complementa o doutrinador
supracitado:

Acreditamos que haja um caráter misto (institucional e contratual,
simultaneamente). O caráter institucional diz respeito ao aspecto cogente envolvendo
a matéria, ou seja, que não é passível de pactuação com liberdade contratual das
partes. O elemento cogente não está na obrigatoriedade de ingresso no sistema de
Previdência Complementar Privada (que é constitucionalmente facultativo); está na
imposição de limites legais que cercam as liberdades contratuais. Uma vez que haja
o ingresso no sistema, existe uma esfera cogente envolvendo as relações jurídicas
que transcendem aquilo que foi contratado.

O fator que impede a supremacia contratual da relação jurídica é a proteção
social envolvida. Existe um cunho privado que fica delimitado no campo da
seguridade social. Assim, elementos relativos ao contrato que sejam precipuamente
negociais não devem ser incluídos no aspecto institucional, ou seja, não devem ser
afetados por novas legislações. Elementos contratuais que sejam precipuamente
sociais são passíveis de alteração excepcional por via legislativa. (WEINTRAUB,
Arthur Bragança de Vasconcellos. op. cit. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 176)

Em resumo, o contrato de previdência privada submete-se ao regime
contratual próprio do direito privado, no que não ocorrer em vilipêndio às normas
legais cogentes, derivadas de sua face institucional. Exemplos da ingerência da
ordem pública na previdência particular podem ser vistos no art. 14 da Lei
Complementar Federal n. 109/2001:

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos,
observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo
empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição
do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de
elegibilidade;

II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;
III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante,

descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e
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IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do
patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para
assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela
remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

§ 1o Não será admitida a portabilidade na inexistência de cessação do vínculo
empregatício do participante com o patrocinador.

§ 2o O órgão regulador e fiscalizador estabelecerá período de carência para o
instituto de que trata o inciso II deste artigo.

Contudo, não se tratando de matéria submetida ao regime institucional,
impõe-se respeito ao disposto no contrato de adesão e no respectivo regulamento.
Dentro desse cadinho, expresso o contrato e o regulamento sobre determinado
assunto, não há falar em aplicação subsidiária das regras do Regime Geral de
Previdência, no que impõe-se respeito à autonomia das vontades. A propósito da
interpretação e integração na previdência privada, WLADIMIR NOVAES MARTINEZ
assevera:

Diferentemente da básica (onde o estudioso tem a sua disposição as fontes
tradicionais do Direito), na supletiva, além dos postulados legais contidos nas normas
securitárias e, em especial, no Decreto-lei n. 73/66 e na Lei n, 6.435/77, bem como
na LBPC, no respeitante ao segmento fechado, por sua complexidade e amplitude,
quando da aplicação ou interpretação, é preciso sopesar o estipulado no contrato
(Estatuto Social e Regulamento Básico). O Direito Previdenciário, então, aprecia as
regras gerais positivadas e as especificadas nas estipulações.

[...] Aplica-se a disposição segundo os termos do acordado, perfilhando-se as
cláusulas contratuais, pressupondo válido, conhecido e legítimo o acordo celebrado
entre os interessados. Surgindo dificuldades, isto é, deparando-se o aplicador com
lacuna ou omissão, necessita integrá-las e, em face de dúvida, precisa desfazê-las.

[...] A apreensão das idéias difere da utilizada na norma pública, tem de
respeitar-se o convencionado entre as partes, e só é possível remissão às praxes do
Direito Previdenciário comum quando esgotado o exame das diretrizes privadas. Se
compatíveis e não conflitantes com a observância do direito privado, seguramente
em poucas situações particulares, podem ser invocados os métodos de interpretação
do Direito Previdenciário.

Repete-se. Urge considerar as nuanças fundamentais: submissão ao direito
privado, facultatividade de ingresso, solidariedade e complementariedade do direito.
Não se esquecendo o regime financeiro e o tipo de plano adotados. (MARTINEZ,
Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciário: previdência complementar. Tomo
IV. 2 ed. São Paulo: LTr, 2002, p. 67-68).

Por essa razão, colhe-se precedentes jurisprudenciais, com pequenas
variações próprias das distinções entre os planos, que denegam a aplicação dos
ditames da previdência oficial para estender a pensão por mortes para pessoas não
contempladas no rol ou em condições diversas do previsto contratualmente, ainda
que dependentes economicamente do participante, sobretudo quando não inscritas
por este como beneficiárias. A propósito, vejam-se os seguintes arestos do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais:

I) APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - FILHO DE SEGURADO -
EXTENSÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ 24 ANOS DE
IDADE - IMPOSSIBILIDADE. Não se aplica à previdência privada o princípio da
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solidariedade que rege a previdência social, diante de seu caráter eminentemente
contratual no qual prevalece o princípio da autonomia da vontade e dos interesses do
grupo de participantes. O pagamento de pensão ao dependente, com base no
cálculo atuarial que estabeleceu o valor das contribuições, é regido pelas normas
vigentes na ocasião do óbito do segurado. (TJMG. AC n. 1.0024.05.824180-3, rel.
Des. FÁBIO MAIA VIANI, j. 22.6.2006)

II) AÇÃO DE COBRANÇA -PREVIDÊNCIA PRIVADA - PENSÃO POR MORTE
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SÚMULA 291 DO STJ - CONTRATO DE
NATUREZA PRIVADA - ESTATUTO E REGULAMENTOS - OBSERVÂNCIA. O
regime de Previdência Privada possui caráter complementar sendo que o vínculo
contratual entre a entidade e o seus participantes é de natureza privada, devendo
prevalecer, para fins de concessão do benefício pensão por morte, as regras
contidas no seu estatuto e regulamentos. Se no estatuto vigente à época do
falecimento do associado, o pai, para ser considerado dependente, deveria possuir a
condição de inválido, o pagamento de pensão mensal não deverá ser concedido se o
pretenso beneficiário não preenche este requisito. Primeira apelação não provida e
segunda apelação parcialmente provida. (TJMG. AC n. 1.0334.06.010958-7, rel.
Desª. ELECTRA BENEVIDES, j. em 17.3.2009)

III) FORLUMINAS - PREVIDÊNCIA PRIVADA - BENEFICIÁRIA NÂO
INDICADA NO NOVO PLANO - DESCABIDO PAGAMENTO DA PENSÃO. Não
sendo indicada pelo contratante como beneficiária, e tratando-se de seguro privado,
de natureza contratual, descabida a pretensão de impor ao segurador o dever de
pagar por algo que não contratou. (TJMG. AC n. 2.0000.00.491013-6, rel. Des.
WALTER PINTO DA ROCHA, j. em 8.11.2005)

Ainda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
I) APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO PELO RITO

ORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO EM FACE
DO IMPLEMENTO DE IDADE (21 ANOS), CONSOANTE REGULAMENTO DO
PLANO DE BENEFÍCIOS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE
MANUTENÇÃO DA PENSÃO ATÉ QUE COMPLETE 24 ANOS OU ATÉ A
CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. Descabida a
continuidade de pagamento da pensão ao filho que implementou o limite de idade
previsto no Regulamento do Plano de Previdência, com base na alegação de
dependência, na medida em que não há que se permitir proteção a situações de
cunho excepcional, sob pena de afrontar a legislação atinente à previdência privada.
APELO DESPROVIDO. (TJRS. AC n. 70024823775, Sexta Câmara Cível, rel. Des.
ARTUR ARNILDO LUDWIG, j. em 24.2.2011)

II) APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE.
PREVI. IDADE LIMITE. VALIDADE DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO
ÓBITO. [...] Naquele estatuto, eram considerados dependentes os filhos menores de
21 anos. Tendo o autor implementado a idade limite, nada mais é devido à título de
pensão por morte. III - Ademais, diante da data do óbito, mostra-se inviável a
aplicação do novo estatuto, por expressa vedação nele contida. RECURSO
IMPROVIDO. (TJRS. AC n. 70023939994, Sexta Câmara Cível, rel. Desª LIEGE
PURICELLI PIRES, j. em 5.6.2008)

Colaciona-se, também, os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo:

I) Previdência privada - Complementação de pensão por morte do ex-marido
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requerida pela ex-cônjuge após o divórcio - Improcedência - Inconformismo -
Desacolhimento - Beneficio cuja concessão requer a prévia inscrição do dependente
pelo contratante, o que não ocorreu no presente caso. Irrelevância do recebimento
de pensão alimentícia pela autora durante a vida do falecido ex-marido - Caso em
que outra pessoa foi indicada por ele como beneficiária - Sentença mantida -
Recurso desprovido. (TJSP. AC n. 0227954-19.2009.8.26.0100, 9ª Câmara de
Direito Privado, rel. Des. GRAVA BRAZIL, j. em 14.12.2010)

II) Previdência Privada - Fundação CESP - Suplementação de pensão por
morte - Autora que foi excluída, expressamente, do rol de beneficiários pelo
instituidor do benefício - Inscrição da autora como beneficiária da pensão pela
Previdência Social não autoriza o recebimento do benefício - Não caracterização de
descumprimento de decisão judicial - Ação julgada improcedente - Recurso
improvido. (TJSP. AC n. 0192529-96.2007.8.26.0100, rel. Desª MARIA LAURA
TAVARES, 11ª Câmara de Direito Público, j. em 17.1.2011)

Nesta Corte, veja-se o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE

MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - INSURGÊNCIA DA SEGURADORA
- PENSÃO POR MORTE PAGA A DEPENDENTE DO SEGURADO - SUSPENSÃO
DO BENEFÍCIO EM VIRTUDE DE O BENEFICIÁRIO TER ATINGIDO 21 ANOS DE
IDADE E TER PERDIDO O DIREITO À PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS -
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO PLANO DE
PREVIDÊNCIA E COM O POSICIONAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO
DA MATÉRIA, NÃO AUTORIZAM, NA ESPÉCIE, A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PARA DETERMINAR À SEGURADORA A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DO
BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (TJSC. AI n.
2007.002848-7, rel. Des. MAZONI FERREIRA, Segunda Câmara de Direito Civil, j.
em 22.2.2008).

Da análise dos julgados citados, pode-se observar que, malgrado
inserida na sistemática da Seguridade Social, a cobertura do plano de previdência
complementar tem natureza contratual no que tange às condições e especificação
dos beneficiários, no que se sobrepõem o contrato, regulamento e estatuto do plano
às regras gerais da previdência social. Destarte, em regra, de se observar os termos
em que o benefício está previsto, não sendo suficiente a mera dependência
econômica entre o falecido e os postulantes.

Nessa interpretação dos termos contratuais, de outro modo, não se pode
olvidar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, a teor de posição
consolidada no verbete n. 321 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de
previdência privada e seus participantes". Logo, as estipulações contratuais devem
ser vistas sob a ótica da norma protetiva do consumidor, com a aplicação de seus
mecanismos, v.g., a interpretação mais favorável em caso de ambigüidade das
cláusulas.

Outrossim, de atentar à eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
Para alguns, tal teoria, ainda recente em nossa jurisprudência patrícia, impõe a
observância direta de direitos e garantias fundamentais nas relações civis. A
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lembrança é adequada, porquanto não se pode esquecer de precedente do Superior
Tribunal de Justiça que reconhece a extensão da pensão por morte em previdência
complementar ao companheiro em união homoafetiva, ainda que não haja previsão
expressa no plano, cuja ementa no que importa assevera:

Direito civil. Previdência privada. Benefícios. Complementação. Pensão post
mortem. União entre pessoas do mesmo sexo. Princípios fundamentais. Emprego de
analogia para suprir lacuna legislativa.

[...] O direito social previdenciário, ainda que de caráter privado complementar,
deve incidir igualitariamente sobre todos aqueles que se colocam sob o seu manto
protetor. Nessa linha de entendimento, aqueles que vivem em uniões de afeto com
pessoas do mesmo sexo, seguem enquadrados no rol dos dependentes
preferenciais dos segurados, no regime geral, bem como dos participantes, no
regime complementar de previdência, em igualdade de condições com todos os
demais beneficiários em situações análogas.

- Incontroversa a união nos mesmos moldes em que a estável, o companheiro
participante de plano de previdência privada faz jus à pensão por morte, ainda que
não esteja expressamente inscrito no instrumento de adesão, isso porque “a
previdência privada não perde o seu caráter social pelo só fato de decorrer de
avença firmada entre particulares”.

- Mediante ponderada intervenção do Juiz, munido das balizas da integração
da norma lacunosa por meio da analogia, considerando-se a previdência privada em
sua acepção de coadjuvante da previdência geral e seguindo os princípios que dão
forma à Direito Previdenciário como um todo, dentre os quais se destaca o da
solidariedade, são considerados beneficiários os companheiros de mesmo sexo de
participantes dos planos de previdência, sem preconceitos ou restrições de qualquer
ordem, notadamente aquelas amparadas em ausência de disposição legal. [...] (STJ.
REsp 1026981/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em
4.2.2010)

Conquanto faça menção à aplicação das regras e julgados inerentes à
previdência social, o que deve ser observado com ressalvas (como já explorado), o
mote principal do precedente supracitado é, sim, a aplicação do direito constitucional
à isonomia. Isso porque não cabe à entidade de previdência privada fazer
discriminação sem motivo justificador relevante, ou seja, tratar pessoas em situações
idênticas de maneira desigual. É o que ocorre com o companheiro, homoafetivo ou
não, quando há cobertura para o cônjuge, ou, ainda, quando o contrato prevê apenas
filhos biológicos, deixando de contemplar os filhos adotivos. Nesses casos, penso, a
extensão se deve à eficácia horizontal do preceito fundamental de igualdade e não
em razão da sobreposição do regime da previdência oficial àquele relativo à
previdência complementar.

Por fim, cuidando-se de postulantes não integrantes do rol de
beneficiários, a habilitação destes perante o ente previdenciário privado ganha
relevância, não obstante tal requisito não seja fator preponderante para aqueles
pertencentes à lista (acerca do afastamento da necessidade de inscrição da
companheira, vide: STJ, REsp n. 844.522/MG, Quarta Turma, rel. Min. CESAR
ASFOR ROCHA, j. em 5.12.2006; TJSC, AC n. 2009.066452-6, rel. Des. FERNANDO
CARIONI, j. em 30.8.2010). Isso porque, na hipótese de eventual inscrição e
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aceitação destes dependentes pela contratada, a denegação do benefício acarretaria
verdadeiro comportamento contraditório (venire contra factum proprio), mormente se
cobrados os acréscimos corolários dessa extensão.

Neste particular, vale lembrar mais um argumento a afastar a extensão
dos benefícios para além do que foi contratado. É que a cobertura tem repercussões
financeiras, as quais não podem ser impostas quando não avençadas. No momento
da contratação, os riscos são avaliados e servem de baliza para a fixação das
contraprestações, no que inviável exigir algo além do que inicialmente previsto, em
razão de caráter oneroso do negócio jurídico.

2.b. Diante dessas premissas, cumpre afastar a pretensão autoral, data
maxima venia ao entendimento de Sua Excelência, o relator.

É fato incontroverso e comprovado (fls. 19/20) que os autores, netos do
participante, foram reconhecidos dependentes deste perante a previdência oficial,
fazendo jus à pensão por morte naquela instância. Porém, o regulamento do plano de
previdência privada a que aderiu o autor traz rol específico de beneficiários à pensão
por morte nele prevista.

Em sua cláusula 5.4.6., o regulamento do plano de previdência
complementar - UNIPREV -, devidamente aprovado pela mantenedora (UNIVALI - fl.
26), estabelece que:

O Benefício de pensão por morte será concedido, sob forma de renda mensal,
ao conjunto de Dependentes habilitados, conforme deferido no item 2.11, sendo este
benefício igual a uma percentagem do valor do Benefício que o Participante
percebia, por força deste regulamento, ou daquele a que teria direito a receber caso
tivesse se aposentado por Invalidez na data do falecimento, como segue [...]. (fl. 33)
[grifei]

Por seu turno, o referido item 2.11 esclarece: "'Dependente': para a
concessão de Benefícios, considera-se Dependente o Viúvo e o Órfão de
Participante, que tiver essa qualidade perante a Previdência Social na Data do
Cálculo" (fl. 28). Na mesma página, item 2.18, específica:

"Órfão": filho de participante falecido (incluindo o enteado e o adotado
legalmente) solteiro, dependente, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, não
emancipado. Não haverá limite de idade para filho permanentemente inválido,
devidamente atestado por clínico credenciado pela Sociedade.

Portanto, o regulamento ao qual aderiu o avô falecido é claro em
estabelecer que o benefício da pensão por morte é extensivo somente ao viúvo e aos
filhos (no que se incluem os enteados), não importando a origem da filiação. Não
alcança a totalidade dos dependentes, mas somente aqueles delineados, no que não
estão incluídos os netos.

A disposição regulamentar, a priori, não apresenta qualquer abusividade
latente, no que, aliás, não há sequer alegação das partes. Trata-se de legítima
cláusula restritiva do benefício de pensão por morte, sendo assegurado, na hipótese
de não haverem dependentes habilitados, a concessão do benefício de resgate a ser
rateado entre os sucessores do participante, consoante a legislação civil (cláusula
5.4.8 - fl. 33), não configurando sequer retenção de saldo porventura existente.

Lembre-se, ainda, que não há elementos a demonstrar a inscrição dos
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netos como dependentes perante a ré. Ao contrário, a recorrente argumenta que nas
declarações de composição familiar, principalmente no ano de 2002, ano anterior ao
falecimento, não foram os netos declarados como dependentes (fl. 110), o que não é
controvertido em impugnação à contestação.

De outra banda, não se vê discriminação ilícita ou imoral na restrição
contratual, sendo impossível cogitar de vilipêndio à isonomia. Descabida a
comparação entre filhos menores e o netos, porquanto distintos os graus de
responsabilidade do pai e o progenitor perante estes e, portanto, inexistente situação
análoga a ser protegida contra a diferenciação.

Ademais, não obstante o reconhecimento da dependência para fins da
previdência oficial, pouco se sabe acerca da efetiva relação de dependência entre os
netos e o avô. Dos minguantes elementos dos autos, extrai-se apenas declaração de
pagamento de despesas escolares dos netos, feita na declaração de imposto de
renda de 1998 (fl. 18). Não há, nem é suscitado, situação excepcional outra a
possibilitar maior digressão, como o exercício da tutela ou mesmo da guarda dos
infantes, sobretudo porque estão representados pela genitora, filha do participante
(fls. 9).

Destarte, divergindo do ilustre relator, tenho que a improcedência do
pleito exordial é medida que se impõe, ponto no qual merece provimento o recurso.

2.b.1. De acordo com os critérios balizadores do art. 20, §§3º e 4º, do
Código de Processo Civil, principalmente a ausência de audiência de instrução e o
médio tempo de trâmite do processado, fixam-se os honorários advocatícios devidos
ao patrono da ré em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3. Assim, quer pelo expressamente consignado, quer pelo que de seu
teor decorre, suplantadas todas as questões ventiladas, voto no sentido de conhecer
e dar parcial provimento ao recurso para, afastadas as questões preliminares e
prejudiciais:

[a] julgar improcedente o pedido de concessão do benefício de pensão
por morte almejado; e

[b] condenar parte autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), condenação esta
suspensa em virtude da gratuidade concedida.

É como voto.

Declaração de voto vencido do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Jairo Fernandes Gonçalves

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE PENSÃO POR MORTE AOS
DEPENDENTES DE PARTICIPANTE FALECIDO.
CONDENAÇÃO DA GESTORA DO PLANO À IMPLANTAÇÃO
DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO.
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COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA PELO INSS. DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTENSÃO DOS
EFEITOS NA ESFERA DA PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REGULAMENTO COMPLEMENTAR DA UNVALIPREVIDÊNCIA
QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
CONFIGURADA.

Havendo previsão no regulamento do Plano de Benefícios
PREVISC - UNIPREV de ser regido, inclusive, pela legislação da
Previdência Social e, tendo o INSS, por meio de demanda
judicial, reconhecido a dependência dos apelados em relação ao
seu falecido avô, fazem os netos jus à implantação do benefício
da pensão por morte, além do pagamento das parcelas em
atraso.

A apelante se insurgiu contra a sentença de primeiro grau, arguindo,
preliminarmente, nulidade da sentença, diante da ausência de prestação jurisdicional,
posto não ter o Togado singular se manifestado sobre os pontos questionados nos
embargos de declaração, além de cerceamento de defesa, diante da negativa de
produção de prova.

As prefaciais não merecem prosperar.
Acerca da negativa de prestação jurisdicional, tem-se ser

despropositada a assertiva suscitada, porquanto as teses alegadas em contestação
foram devidamente apreciadas pelo Magistrado a quo na sentença recorrida.

Em sede de embargos de declaração (fls. 142-143) a apelante postulou
republicação da sentença, diante da atribuída impossibilidade de acessá-la, por ter
sido publicada apenas em nome de um dos causídicos. Alegou, na mesma
oportunidade, a existência de omissão na sentença, acerca do requerimento de
denunciação da lide e da necessidade de produção de provas, tendo o Juízo a quo
rejeitado o recurso, diante do manifesto interesse da recorrente em rediscutir o mérito
da demanda (fl. 147).

É que não apenas o Togado singular entendeu ser dispensável a
produção de provas fundamentando-a, como justificou a desnecessidade da
Fundação Universidade do Vale do Itajaí integrar a lide, em razão da possibilidade de,
em caso de comprovado desequílibrio econômico, ajuizar ação regressiva.

De igual forma, não se cogita em ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, já que o Juízo a quo analisou fundamentadamente as teses
apontadas pela apelante em sua resposta processual, ainda que tenha decidido
contrariamente aos seus interesses. Nesse sentido, aponta-se: Ap. Civ. n.
2007.017428-9, rel. Des. Orli Rodrigues, j. em 9-10-2007.

Ainda, em relação à arguição de nulidade da sentença, por cerceamento
de defesa, não há como prosperar, pois, indubitavelmente, trata-se a demanda de
matéria essenciamente de direito, razão pela qual era absolutamente dispensável a
produção de prova requerida pela apelante.
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Outro não tem sido o entendimento jurisprudencial deste Colendo
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REDUÇÃO
UNILATERAL DAS COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA. I –
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA
PROVA PERICIAL. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO E PROVA
DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO. [...]

I – Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não produção de prova
pericial, quando a matéria discutida for essencialmente de direito e os fatos
debatidos puderem ser verificados da simples análise da prova documental (Ap. Civ.
n. 2000.006320-7, rel. Des. Henry Petry Junior, j. em 30-10-2007).

Ademais, a apelante nada trouxe de concreto quanto a necessidade de
produção de prova, na medida em que, no mérito do reclamo, apenas alegou a
impossibilidade de considerar os apelados dependentes do de cujus, não
especificando que provas pretendia realizar para fundamentar o seu apelo.

Por fim, no concernente a denunciação da lide indicada pela apelante
como necessária, a fim de que a Fundação Universidade do Vale do Itajaí integrasse
a demanda, tem-se, igualmente, não merecer prosperar.

O Magistrado a quo, ao indeferir o pedido de denunciação a lide,
consignou:

[...] No que se refere à denunciação à lide, sustentou a ré que deve integrar o
polo passivo a sua patrocinadora, Fundação Universidade do Vale do Itajaí, pois, se
acolhidos os pedidos dos autores, poderá haver resultado deficitário nas reservas
atuariais necessárias ao equilíbrio financeiro do plano de benefícios da demandada.
Contudo, a requerida não comprovou a sua tese, vez que não apontou qualquer
dado objetivo pelo qual se possa aferir a possibilidade de ocorrer o citado
desequilíbrio. Por outro lado, o artigo 21 da Lei Complementar 109-2001 estabelece
que: "o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado
por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas
contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que
deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar."
Verifica-se que o patrocinador, participantes e assistidos, independentemente de
ação regressiva, deverão equacionar eventual resultado deficitário. A ação
regressiva está prevista para os casos em que dirigentes ou terceiros deram causa a
dano ou prejuízo à entidade de previdência. Portanto, não há lugar para aplicação do
art. 70, III, do CPC. Dessa forma, afasto o pedido de denunciação à lide. (fls.
135-136).

Em outros termos, não tem como acolher a tese apresentada pela
apelante, porquanto não restou evidenciado que a não participação da Fundação
Universidade do Vale do Itajaí no feito ocasionaria prejuízo à mesma, posto ter a
apelante apenas mencionado suposto desequilíbrio financeiro sem demonstrá-lo.

Acrescenta-se, ainda, este Tribunal de Justiça tem orientado ser
desnecessária a participação da instituição patrocinadora e mantenedora do fundo de
previdência complementar no feito, "haja vista a autonomia financeira e administrativa
concebida à gestora do plano, a qual responde isoladamente em demanda que se
busca discutir o critério de correção monetária incidente sobre as parcelas vertidas".
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(Ap. Civ. n. 2007.042215-9, rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 23-4-2008).
Ante o exposto, afasta-se as prefaciais suscitadas.
No mérito, a apelante fundamentou seu inconformismo na

impossibilidade de reconhecimento dos apelados como dependentes do de cujus, não
apenas porque quando do seu desligamento da previdência complementar inexistia
declaração de dependentes, como em razão da legislação em vigor admitir somente a
viúva ou órfão, assim reconhecidos pela Previdência Social na data do óbito como
dependentes do beneficiário.

A insurgência apresentada foi devidamente apreciada pelo Togado
singular, Dr. José Aranha Pacheco, o qual dispôs:

[...] Quanto ao mérito, constato que o cerne da questão orbita em torno da
possibilidade dos autores terem ou não direito ao benefício de pensão por morte
complementar, a ser pago pela ré. Os autores sustentaram seu pedido no artigo 23
do regulamento complementar do Plano de Benefícios UNIVALIPREVIDÊNCIA, e no
fato de ter sido reconhecida, por meio de ação judicial, a sua dependência
econômica em relação ao falecido, tendo obtido com isso o benefício de pensão por
morte. [...] Por sua vez, a demandada defende que o plano de benefício do falecido
era o vigente em 1998, e esse estabelecia que para concessão de benefícios
considera-se dependente o órfão do participante que tiver essa qualidade perante a
previdência social na data do cálculo. O regulamento aponta que o órfão é o filho do
participante falecido, incluindo o enteado e o adotado legalmente, dentre outras
especificações. Ocorre que os autores não foram adotados legalmente pelos seu
falecido avô, participante do plano de previdência da demandada, e é por isso que os
autores, segundo a ré, não fazem jus ao benefício ora postulado. Pois bem. Tenho
que a exigência em referência teria pertinência na hipótese de inexistirem laços
sanguíneos entre os autores e o falecido participante do plano de aposentadoria da
requerida. Essa seria a providência acautelatória, evitando a prática de fraude. Na
espécie, a condição estabelecida mostra-se desnecessária, diante de não se verificar
qualquer propósito fraudulento, pois os demandantes são netos do falecido e sua
dependência econômica encontra-se satisfatoriamente demonstrada por meio do
documento da fl. 19, ou seja, termo de acordo firmado entre os autores e o Instituto
Nacional de Seguro Social - INSS, perante a Justiça Federal, no qual esse implanta o
benefício de pensão por morte para os demandantes, reconhecendo,
consequentemente, a dependência econômica existente entre os autores e o Sr.
José Pedro Hoffmann. Portanto, desnecessária a exigência da ré, no sentido de que
o falecido tivesse adotado legalmente os seus netos para o reconhecimento do
direito destes ao benefício da complementação da pensão por morte (fl. 136).

Em suma, a alegação de ausência de comprovação de dependência
econômica dos apelados ao beneficiário da pensão é descabida, diante do conjunto
probatório existente nos autos de que os apelados dependiam economicamente do
falecido antes mesmo do seu óbito, como se pode constatar pela decisão
homologatória da Justiça Federal à fl. 19.

O regulamento complementar do Plano de Benefícios
UNVALIPREVIDÊNCIA, dispõe no seu art. 23: "O Benefício de Pensão por Morte será
concedido sob a forma de renda mensal ou de pagamento único, ao conjunto de
beneficiários habilitados de participante que vier a falecer" (fl. 60).
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Quanto ao considerado dependente para os fins do regramento
referenciado, é a dicção da cláusula 2.11: "Dependente: para a concessão de
Benefícios, considera-se Dependente o viúvo e o órfão de Participante, que tiver essa
qualidade perante a Previdência Social na data do cálculo" (fl. 28).

Na cláusula 10.15 do mesmo regulamento retira-se o seguinte: "O
regulamento do Plano de Benefício PREVISC - UNIPREV será regido pela legislação
geral, pela legislação da Previdência Social, no que lhes for aplicável e, em especial,
pela legislação da previdência privada" (fl. 39).

Assim, inarredável que o regulamento do Plano de Benefícios PREVISC
- UNIPREV estabeleceu que seria regido, inclusive, pela legislação da Previdência
Social, corroborando o fato de que o reconhecimento da dependência dos apelados
em relação ao seu falecido avô perante o INSS, por meio de demanda judicial, tem
aplicabilidade em favor destes também neste feito.

Não se cogita em obrigatoriedade do falecido beneficiário da pensão
adotar seus netos, para que estes fossem considerados seus dependentes, pois a
legislação não permite a adoção dos apelados pelo avô, conforme preceitua o § 1º do
art. 42 da Lei 8.069/90: "Não podem adotar os ascendentes e os irmão do adotando".

Dessa forma, a dependência econômica dos apelados em relação ao
seu falecido avô, beneficiário da pensão, é incontestável, razão pela qual a
manutenção da decisão recorrida é medida imperativa.

Por tais razões, ousei divergir da Douta maioria e fiquei vencido no
mérito do recurso, votando no sentido de conhecê-lo e desprovê-lo, reconhecendo,
dessa forma, a dependência econômica dos apelados em relação ao seu falecido avô,
beneficiário da pensão.

Florianópolis, 9 de setembro de 2011.

Jairo Fernandes Gonçalves
Desembargador
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