
  

 
 
 
 

AO JUÍZO DA __ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 

(“ASAPAE”), inscrita no CNPJ sob o nº 27.778.547/0001-79, com sede na Rua Visconde de 

Sepetiba, 207, CEP: 24.020-206, Centro, Rio de Janeiro/RJ, vem, por seus advogados (Doc. 1), 

com fundamento no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, propor a presente AÇÃO CIVIL 

COLETIVA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA contra a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E 

ESGOTOS (“CEDAE”), inscrita no CNPJ sob o nº 33.352.394/0001-04, com endereço na Avenida 

Presidente Vargas, nº 2.655, CEP 20.210-030, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, com base nos 

fundamentos de fato e de direito expostos a seguir. 

I – A ASAPAE 

1. Nos termos do art. 1º de seu Estatuto Social, a ASAPAE é uma sociedade civil, 

sem fins lucrativos, composta pelos servidores, funcionários ativos e aposentados da CEDAE, 

bem como seus pensionistas. Dentre suas finalidades, está a defesa do bom nome, dos direitos 

e interesses dos seus sócios (art. 2º, a, do Estatuto Social). Registra-se que, em virtude da 

relevância de sua atuação, o art. 1º, da Lei 1.884, de 12 de outubro de 2001, considerou a 

ASAPAE como de utilidade pública, nos seguintes termos: 

“Art. 1° – Fica considerada de Utilidade Pública a ASAPAE – ASSOCIAÇÃO DOS 
APOSENTADOS DA CIA. ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS, com sede na Rua 
Visconde de Sepetiba, 207, Centro, Niterói, RJ. 
Art. 2° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário”. 
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2. Nesse contexto, em assembleia realizada em 29.10.19, os associados da ASAPAE 

se reuniram com a finalidade de deliberar acerca do ingresso da associação em juízo para discutir 

a matéria objeto desta ação, aprovando-se a sua propositura (Doc. 2). Consequentemente, 

restam devidamente preenchidos os requisitos para que a ASAPAE ajuíze a presente ação, nos 

termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 

II – O OBJETO DA AÇÃO 

3. A presente ação tem como escopo determinar que a CEDAE recomponha as 

perdas causadas à PRECE – Fundo de Previdência Complementar (“PRECE”) pelos atos ilícitos 

gerados pelos administradores indicados pela CEDAE, patrocinadora do referido fundo. Registra-

se que os associados da ASAPAE têm sofrido mensalmente as consequências das práticas de má-

gestão da CEDAE e de seus indicados, diante da cobrança de contribuições extraordinárias e/ou 

redução das cotas de aposentadoria. 

4. Desde já, explica-se que a PRECE é uma entidade fechada de previdência 

privada, sob a forma de sociedade civil, criada pela CEDAE, conforme art. 1º de seu Estatuto. O 

seu “objeto primordial é conceder os benefícios de caráter previdenciário, previstos nos 

regulamentos dos planos por ela administrados, aos empregados, dos Patrocinadores, que 

venham tornar-se seus Participantes, e aos respectivos beneficiários (art. 10 e 11)” (Art. 7º do 

Estatuto). 

5. Nesse sentido, existem atualmente diversos planos previdenciários no âmbito 

da PRECE. Inicialmente, foi criado o Plano PRECE I, plano previdenciário de benefício definido, 

nos moldes do Instituto Nacional de Seguridade Social (“INSS”), no qual o aposentado sabe 

previamente qual será o benefício que será auferido. Esse era o único plano previdenciário até 

01.01.1998, data de criação do Plano PRECE II, também de benefício definido, o qual supriu a 

demanda daqueles trabalhadores cujos benefícios ultrapassariam o teto do INSS. Registra-se 

que esse plano retroagiu até 01.12.1990.  

6. Com o fechamento dos Planos Prece I e II para novos participantes, foi criado 

em 19.04.2006 o Plano Prece III. Diferentemente dos demais, trata-se de plano de contribuição 

definida, em que os benefícios dependerão dos resultados dos investimentos. Após, houve a 

criação do Plano Prece IV, este de contribuição variável, em que, à semelhança do Plano Prece 

III, os benefícios dependem do resultado dos investimentos. 
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7. Em que pese as diferenças de contribuição e remuneração entre os planos, 

todos possuem um traço comum: os seus beneficiários estão suportando contribuições 

extraordinárias diante dos atos ilícitos cometidos pela CEDAE na administração da PRECE. Por 

isso, todos esses planos serão tratados em conjunto no âmbito da presente ação. 

III – GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

8. Conforme se mencionou, a ASAPAE é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, 

composta pelos servidores, funcionários ativos e aposentados da CEDAE, bem como seus 

pensionistas. Ademais, em virtude da relevância de sua atuação, o art. 1º, da Lei 1.884, de 12 de 

outubro de 2001, considerou a ASAPAE como de utilidade pública.  

9. Ocorre que a Associação sobrevive da contribuição mensal de seus associados, 

os quais têm sofrido mensalmente as consequências das práticas de má-gestão da CEDAE e de 

seus indicados, diante da cobrança de contribuições extraordinárias e/ou redução das cotas de 

aposentadoria, consoante se expôs. Consequentemente, a Associação passa por dificuldades 

financeiras, conforme balancetes em anexo (Doc. 3). 

10. Assim, a ASAPAE e seus associados vivem um paradoxo, pois necessitam pleitear 

seus direitos, mas o ingresso em juízo lhes acarreta custos financeiros elevados, inviáveis no 

atual momento. Com efeito, o recolhimento prévio das custas e da taxa judiciária para o 

acionamento do Poder Judiciário é oneroso, e nas circunstâncias atuais esse fato poderia 

retardar, senão impedir, o acesso dos associados da ASAPAE ao Poder Judiciário. 

11. Diante desse cenário, a ASAPAE requer a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, com base no entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito desta Corte: 

“Direito da Seguridade Social. Ação cobrança de plano de assistência médica. 
Associação sem fins lucrativos. Pedido de gratuidade dos serviços 
judiciários. Indeferimento pelo Juízo “a quo”. Recurso. Acolhimento. 
Concessão da gratuidade, sob pena de se inviabilizar o direito fundamental 
de acesso à justiça, sem prejuízo de posterior revogação, caso esta presunção 
venha a ser desconstituída, estando o requerente sujeito às sanções 
processuais e criminais por eventual falsa afirmação. Aplicação da Súmula nº 
481, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça 
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Provimento de plano 
do recurso para deferir a gratuidade, ressalvando-se a possibilidade de se 
rever o benefício a qualquer tempo” (TJRJ, Agravo de Instrumento nº 
0035536-09.2019.8.19.0000, Rel. Des. Nagib Slaibi, j. 18.07.2019). 

5



 

4 

IV – PREÂMBULO NECESSÁRIO:  

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

12. A Constituição de 1988 estabeleceu como um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil o respeito à dignidade da pessoa humana. Conforme observa o Ministro 

Luís Roberto Barroso, tal princípio tornou-se um dos grandes consensos éticos do mundo 

ocidental, sendo mencionada em incontáveis documentos internacionais, Constituições, leis e 

decisões judiciais. Diante desse quadro, o Ministro Barroso busca dar um conteúdo mínimo ao 

princípio, de modo a ser universalizável e aplicável a qualquer ser humano, onde quer que se 

encontre. 

13. Assim, para o Ministro, são conteúdos mínimos da dignidade: (i) o valor 

intrínseco da pessoa humana, enquanto elemento ontológico da dignidade, do qual decorre que 

todas as pessoas são um fim em si mesmas e da qual decorre direitos fundamentais como o 

direito à vida, à igualdade e à integridade física e psíquica; (ii) a autonomia da vontade, como 

elemento ético da dignidade humana, associado à capacidade de autodeterminação do 

indivíduo; e (iii) o valor comunitário, enquanto elemento social da dignidade humana, 

identificando a relação entre o indivíduo e o grupo1 . 

14. Na presente petição inicial, conforme se mencionou, serão narradas as 

irregularidades cometidas pela CEDAE na administração da PRECE. Ocorre que a leitura deste 

processo deve se dar com vistas à promoção da dignidade da pessoa humana entre os idosos. 

Não se pode olvidar que os planos de previdência complementar não são fins em si mesmo. 

Antes, servem para promover a dignidade de seus beneficiários em um momento de notória 

vulnerabilidade social, visto os gastos diversos que as pessoas com idade avançada precisam 

suportar, principalmente na área da saúde. 

15. No entanto, cita-se o caso do Senhor Cláudio Elias, o qual teria direito a uma 

aposentadoria de R$ 3.842,59 (três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove 

centavos). Contudo, os descontos diversos atingiram, em novembro de 2019, a irreal quantia de 

3.445,77 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Por mais 

 
1 BARROSO, Luís Roberto, A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 
Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público. 
Mimeografado, dez.  2010, p. 38. Disponível em: <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf>. 
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absurdo que possa parecer, o líquido a receber foi de apenas R$ 396,82 (trezentos e noventa e 

seis reais e oitenta e dois centavos): 

 

16. Outro exemplo é o Senhor Savio Paulo Cardoso. Ele teria direito a uma 

aposentadoria de R$ 14.340,24 (quatorze mil, trezentos e quarenta reais e vinte e quatro 

centavos). Porém, os descontos alcançaram, no mês de novembro/2019, a imoral quantia de R$ 

12.471,06 (doze mil, quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos), pelo que o referido 

aposentado recebeu apenas R$ 1.869,18 (mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dezoito 

centavos): 

 

17. Assim, segue em anexo à petição inicial os contracheques de diversos associados 

da ASAPAE, de modo a demonstrar os descontos sofridos nos proventos de aposentadoria 

complementar (Doc. 4). Como se denota, essas pessoas têm tido a sua dignidade vilipendiada 

mensalmente, na medida em que, na fase da vida em que estão mais vulneráveis, os seus 

recursos estão sendo suprimidos pelos arrombos cometidos pela CEDAE. Tal situação não 

merece prosperar, sob pena de se subverter a lógica constitucional estabelecida. 

V – O ESQUEMA CRIMINOSO IMPLANTADO PELA CEDAE 

V.1 CPMI dos Correios e o início do escândalo de corrupção orquestrado pela CEDAE 

18. Para uma correta compreensão do presente caso, torna-se necessário 

compreender o esquema criminoso que a CEDAE instaurou no âmbito da PRECE. Tais fatos 

começaram a ser desvendados a partir da chamada “CPMI dos Correios” – Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito criada a partir do Requerimento do Congresso Nacional nº 
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03/2005, de autoria do então Senador José Agripino, destinada a investigar as causas e 

consequências de denúncias de atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios2. 

19. No decorrer dos trabalhos, descobriu-se uma verdadeira farra na administração 

dos fundos de pensão das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Assim, o 

Relatório Final da CPMI (Doc. 5), apresentado no ano de 2006, dedicou um capítulo, justamente, 

aos atos de corrupção praticados no âmbito da PRECE. 

20. Conforme narra o Relatório, “No curso das investigações, foram constatados 

importantes indícios de desvios de conduta e graves irregularidades. Os mais significativos 

foram identificados nas transações efetuadas nos períodos entre agosto de 2002 e agosto de 

2005” (fls. 1.258/1.259). Nesse sentido, “A relação entre a conjuntura política do governo e a 

sucessão de diretorias da Prece é, assim, reconhecida pelos depoentes, inclusive aqueles que 

tiveram atuação direta na gestão financeira da entidade durante os períodos em que se 

concentraram as operações irregulares de maior vulto” (fl. 1.260). 

21. Na análise da CPMI, constatou-se que “A Prece foi o fundo de pensão que 

apresentou maior volume de perdas em operações com títulos públicos. As perdas foram 

detectadas a partir da análise da cadeia negocial de compra e venda dos papéis. Em negociações 

de um mesmo título público, verificou-se que os preços unitários praticados com fundos de 

pensão apresentaram exorbitante variação quando comparados com os preços negociados pelos 

demais agentes de mercado” (fl. 1.261). Ademais, a CMPI apurou transações irregulares 

envolvendo debêntures (fls. 1.267/1.269); CVS (fls. 1.269/1.272); e derivativos (fls. 

1.272/1.276). 

22. Em suas considerações finais, o Relatório imputa tais prejuízos às escolhas 

duvidosas feitas pela CEDAE para compor a diretoria da PRECE. Para a CMPI, “Determinadas 

falhas corporativas contribuíram decisivamente para a formação de ambiente propício à 

ocorrência de operações irregulares. As sucessivas alterações nos cargos de gestores e 

administradores geraram grave descontinuidade na consolidação de uma sólida política de 

investimentos da entidade. Ademais, as nomeações caracterizaram-se, em vários casos, pela 

falta de transparência e, sobretudo, de critérios técnicos sobre a capacidade e aptidão dos 

indicados” (fl. 1.282). 

 
2 Vide: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/84897. 
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23. Além disso, a CMPI dos Correios registrou “a ausência de seriedade e 

compromisso no acompanhamento das operações financeiras por parte da gerência de 

investimentos. Segundo o que foi apurado, não houve a necessária preocupação com a 

situação do patrimônio e os investimentos da Prece, em face do caráter extremamente 

insatisfatório de sua atuação na identificação das variações de preços dos títulos e na avaliação 

da performance das corretoras contratadas no mercado de renda variável. Tamanho 

descompromisso, durante o período em exame, sugere ação deliberada de seus gestores nas 

operações sob investigação que – como se viu – provocaram perdas financeiras relevantes à 

Prece” (fl. 1.282).  

24. Portanto, denota-se que a CMPI dos Correios concluiu pela “ação deliberada” 

dos gestores da PRECE – indicados pela CEDAE, conforme se demonstrará adiante – em provocar 

perdas financeiras relevantes à PRECE. Ocorre que tais descobertas se mostraram apenas a 

ponta do iceberg. 

V.2 O parecer elaborado pela Ernst & Young 

25. Conforme se mencionou, o Relatório Final da CPMI dos Correios foi elaborado 

ainda no ano de 2006. Diante das gravíssimas irregularidades imputadas às escolhas feitas pela 

CEDAE na gestão da PRECE, o mínimo que se esperava era uma atuação diligente e proativa da 

referida Companhia para saneamento das irregularidades. No entanto, o Relatório de Auditoria 

elaborado pela Ernst & Young (“EY”), apresentado no ano de 2009, demonstra que não foi isso 

que aconteceu (Doc. 6). 

26. Afinal, os resultados obtidos foram estarrecedores. Todos os papeis analisados 

apresentaram distorções quanto às condições de emissão, preços de negociação e de garantia. 

Frisa-se que as irregularidades apontadas pela auditoria demonstram o completo descaso e má-

fé na gestão dos ativos da PRECE pela CEDAE.  

27. Nesse sentido, quanto às condições de emissão, constatou-se, por exemplo que 

a CCB Thá Real Estate não estava assinada pelos representes legais do emissor. Outrossim, 

quanto à Debênture HausCenter e às CCBs Aspendos, CEBEL, Clima Termo Acústica e Aurizônia, 

não se verificou a legitimidade dos poderes dos representes que assinaram os documentos. 
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28. Quantos às garantias, observou-se a presença de diversas notas promissórias. 

Entretanto, esclareceu-se que a CCB em si é um título extrajudicial, o qual possui todas as 

condições de execução, sendo nulo o efeito de tais notas. Além disso, constavam como garantias 

contratos de penhor de direitos creditórios, mas não foi possível examinar a existência de tais 

contratos, nem mesmo de promessas de penhor. Apenas as CCBs CEBEL e Aspendos 

apresentavam como garantia Alienação Fiduciária de terrenos e imóveis, porém também não 

foi possível verificar se esta alienação foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 

29. Como se não bastassem tais pontos, a auditoria apurou que existiam avalistas 

(Thá Real Estate e Aurizônia) que eram empresas do mesmo grupo, constituindo uma diminuição 

de garantia. De igual modo, existiam garantias de recebíveis com empresas do mesmo grupo 

(Aspendos). Quanto aos preços de negociação, verificou-se que diversas CCBs tiveram taxas de 

emissão inferiores às taxas de Títulos Públicos, os quais poderiam ter substituído os 

investimentos pelas condições de remuneração e prazo com maior rentabilidade e menor risco.  

30. Denota-se que as irregularidades apontadas na auditoria realizada pela EY 

saltam aos olhos, eis que os erros eram de fácil percepção, mesmo a quem não tem 

conhecimento aprofundado sobre o mercado de capitais. Impressiona, ainda, o fato de que, 

mesmo após tais fatos terem sido trazidos à tona, a CEDAE nada fez – a não ser continuar a 

cometer os ilícitos. 

V.3 A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

31. As irregularidades praticadas pelos indicados da CEDAE no âmbito da PRECE 

também foi objeto de auditoria no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

(“TCE/RJ”), materializada através do Processo TCE/RJ 101.735-1/07 (Doc. 7). O objetivo da 

referida auditoria foi identificar impropriedades ocorridas no âmbito dos atos de gestão da 

Presidência e Diretorias da PRECE, bem como de instituições contratadas pela entidade para 

administração de carteiras entre 2001 e 2006, mais detidamente no que se refere ao controle 

da economicidade das aplicações e movimentações financeiras envolvendo títulos públicos. 

32. Ressalta-se que a análise promovida pelos auditores do Tribunal de Contas 

centrou-se nas aplicações em renda fixa, limitadas às operações envolvendo compra e venda de 

títulos públicos federais, tendo em vista a possibilidade de aplicação de critério de auditoria 

amplamente disseminado no mercado financeiro e de simples avaliação e comparação para 
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obtenção ou confirmação de achados de auditoria. Tal critério foi a aplicação direta do chamado 

“PU Andima”3 para análise da economicidade de operações com títulos públicos federais4. 

33. Conforme observam os auditores, o índice mencionado vem sendo utilizado 

pelo Banco Central visando a detectar e coibir operações de títulos em preços descolados dos 

de mercado, uma vez que o método utilizado pela Associação promove o tratamento estatístico 

dos dados coletados diariamente, com a construção de intervalos indicativos de variação de 

preços5. 

34. Assim, a aplicação do método reconhecido pelo Banco Central resultou na 

identificação de operações de compra e venda de títulos acima dos preços de mercado em 

prejuízo da PRECE. A tabela abaixo, elaborada pelo TCE/RJ, demonstra o prejuízo da PRECE a 

partir das operações realizadas em preços diferentes do critério estabelecido: 

 

35. Aliás, os auditores asseveraram que débito apurado pode ter sido apenas 

parcial, pois “o valor apontado foi o que nos foi possível apurar com a documentação fornecida 

pela Fundação (somente a Carteira Própria), não tendo sido apresentado (apesar de diversas 

vezes solicitado) os extratos relativos à Carteira Terceirizada, excetuado o período de outubro 

a dezembro de 2006, cujo custodiante era o HSBC Bank Brasil S/A e que apresentou as 

informações solicitadas”. Ao analisar esse ponto, a Conselheira Presidente Marianna 

Montebello Willeman asseverou: 

 
3 Denominação modificada para Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais – a partir de 2009. A entidade tem dentre seus objetivos estatutários a promoção, realização, 
fomento e divulgação de estudos e pesquisas sobre o mercado financeiro e de capitais 
4 A publicação divulga as taxas de referência, resultantes do processo de coleta realizado pela ANBIMA, 
para o mercado secundário de títulos públicos. Estão disponíveis taxas e preços unitários e intervalos 
indicativos para os títulos públicos federais prefixados, atrelados à variação da taxa Selic e de índices de 
preços, que tenham sido colocados no mercado via leilões públicos. Informação disponível em 
http://www.anbima.com.br/merc_sec/merc-sec.asp.  
5 Método disponível em http://www.anbima.com.br. 
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36. Diante disso, o Tribunal rejeitou as razões de defesa apresentadas pelos 

Senhores Renato Guerra Marques, Pedro Evandro Ferreira e Ubiratan Gusmão de Campelo Lima, 

todos Diretores-Presidentes da PRECE indicados pela CEDAE, bem como da Senhora Magda das 

Chagas Pereira, então Diretora Financeira da entidade, eis que responsáveis pela gestão da 

carteira de renda fixa da PRECE. Como se denota, o Tribunal de Contas também reconheceu a 

responsabilidade dos indicados da CEDAE na PRECE pelos prejuízos causados ao Fundo de 

Previdência. 

V.4 Não era sorte, era corrupção: 

Eduardo Cunha, Lúcio Funaro e a “Escola do Crime” 

37. Diante dos apontamentos feitos até aqui, a pergunta que naturalmente surge é: 

qual o motivo de tantas irregularidades? Alguém se beneficiava disso?  

38. Pois bem. Os bastidores dos atos ilícitos praticados pela CEDAE contra a PRECE 

foram revelados pelo doleiro Lúcio Bolonha Funaro. Em acordo de colaboração premiada 

firmada com o Ministério Público Federal (“MPF”), Funaro declarou que a mente intelectual por 

parte dos crimes cometidos pela CEDAE contra a PRECE era o então Deputado Federal Eduardo 

Cunha (Doc. 8). Ambos se conheceram ainda em 2002, “com o intuito de ver se conseguia pegar 

o fundos (sic) da PRECE (fundos de pensão – CEDAE) e indicar quem iria administrá-lo”: 
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39. Nesse sentido, Lúcio Funaro relatou que Eduardo Cunha abriu conta no exterior, 

cujos valores depositados eram oriundos de ganhos ilícitos na PRECE e CEDAE: 

 

40. Segundo investigações realizadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro (“MPRJ”), a PRECE era usada como uma espécie de seguro para as aplicações 

financeiras. Assim, “Os rendimentos financeiros dos negócios que geravam lucro eram divididos 

entre o grupo de 12 pessoas, incluindo diretores da Prece, além de Eduardo Cunha e Lúcio 

Bolonha Funaro, apontado como operador de Cunha em esquemas de corrupção. Quando os 

investimentos geravam prejuízo, eram atribuídos exclusivamente à Prece, que ficava com as 

perdas. O esquema funcionou entre novembro de 2003 e março de 2006”. 

41. Para o MPRJ, “A empresa usava o dinheiro da previdência da Cedae e dos 12 

acusados, indistintamente, para investimento em ações. Ao fim de cada dia, quando já era 

possível identificar quais operações gerariam lucro ou prejuízo, os gestores atribuíam a 

titularidade dos melhores investimentos aos réus. Os piores eram imputados apenas à Prece. 

Assim, o grupo tinha sempre ganhos na bolsa”6. 

42. Entretanto, reportagem elaborada pelo Jornal O Globo (Doc. 9) apontou que, a 

partir de 2007, após a assinatura de um convênio da Caixa Econômica Federal com o governo 

do Rio, o esquema se sofisticou — e o patrimônio da Prece passou a ser dilapidado de forma 

 
6  Vide: https://exame.abril.com.br/brasil/mp-processa-cunha-e-funaro-por-desvios-na-previdencia-da-
cedae/ 
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acelerada, com operações de compra e venda de papéis podres, superfaturamento na aquisição 

de materiais e investimentos incompatíveis com a realidade do fundo7. 

43. A reportagem relata que, logo após o convênio entrar em vigor, a Caixa cedeu à 

PRECE o funcionário Milton Luis de Araújo Leobons, próximo ao ex-deputado Eduardo Cunha, 

para ocupar o cargo de diretor de investimento do fundo de pensão. Quatro anos depois, Cunha 

conseguiu emplacar Fabio Cleto, um ex-parceiro de Funaro nas mesas de operações de São 

Paulo, na vice-presidência da Caixa. Daí em diante, as operações cresceram em ritmo acelerado. 

44. Com objetivo de captar melhores opções de aplicações no mercado financeiro 

que servissem ao esquema, a matéria elaborada pelo O Globo demonstra que Leobons 

contratou e patrocinou cursos de especialização, formando o que nos corredores da PRECE foi 

chamado de “escola do crime”, um time de jovens investidores que atuariam sob sua 

coordenação.  

45. Nesse sentido, a reportagem elaborada pelo O Globo identificou ao menos cinco 

desses operadores que foram escolhidos para atuar no mercado financeiro e receberam 

treinamento e cursos de mestrado em institutos como IBMEC e FGV. O “investimento” custou 

aos cofres da Prece cerca de R$ 370 mil.8  O infográfico abaixo, elaborado pela equipe de 

jornalismo do O Globo, ilustra o esquema de corrupção, em que os prejuízos estimados atingem 

a exorbitante cifra de R$ 2 bilhões de reais: 

 
7  Vide: https://oglobo.globo.com/brasil/esquema-de-cunha-no-fundo-de-pensao-da-cedae-bancou-
escola-do-crime-para-atuar-em-operacoes-suspeitas-21598228 
8 Idem. 

14



 

13 

 

15



 

14 

 

V.5 A ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

46. Consequentemente, os atos ilícitos praticados pela CEDAE motivaram a 

propositura de ação de improbidade por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(Doc. 10). A ação mencionada baseou-se no Inquérito Administrativo nº 06/2012, instaurado no 

âmbito da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), o qual analisou as irregularidades ocorridas 

em negócios realizados na Bolsa de Valores por parte da carteira própria da PRECE e de seus 

fundos exclusivos. Ao ilustrar o esquema criminoso, mencionado no ponto anterior desta 

petição inicial, o parquet elaborou o seguinte exemplo (fls. 08/09): 
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47. Frisa-se ainda que o MPRJ assevera a responsabilidade dos administradores da 

PRECE indicados pela CEDAE nos danos causados ao Fundo de Previdência, como se depreende: 

 

V.6 A responsabilidade é da CEDAE:  

todas as decisões no âmbito da PRECE eram tomadas por seus indicados 

48. Consoante o exposto, a má gestão, negligência e desídia na gestão dos recursos 

da PRECE são incontroversos. Nesse contexto, é imprescindível demonstrar que, diante da 

estrutura da referida entidade, os atos e omissões perpetuados pela CEDAE tiveram o condão 

de não só manter a estrutura corruptiva existente, mas, principalmente, de instituí-la. Assim, 

restará inequívoca a participação da estatal e, por conseguinte, sua manifesta responsabilidade 

pela recomposição dos prejuízos suportados pelos segurados. 

49. O art. 19, do Estatuto da PRECE (“Estatuto” – Doc. 11), dispõe que a organização 

administrativa da entidade é subdividida em 4 (quatro) órgãos distintos: (i) a Assembleia das 

Patrocinadoras; (ii) o Conselho de Curadores, também identificado por Conselho Deliberativo; 

(iii) a Diretoria Executiva; e (iv) o Conselho Fiscal. Ademais, o § 1º do referido dispositivo 

consigna que o Conselho de Curadores, como “órgão superior de deliberação de orientação da 

PRECE” (art. 25), investirá nos cargos os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 

Confira-se: 

Art. 19. “São responsáveis pela administração superior e pela fiscalização da 
PRECE: 
I - o Conselho de Curadores; 
II - a Diretoria Executiva; 
III - o Conselho Fiscal. 
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§ 1° - O Presidente da Patrocinadora-Fundadora dará posse ao Conselho 
Deliberativo e este nomeará os membros da Diretoria Executiva, investindo-
os nos cargos e aos membros do Conselho Fiscal, mediante termos lavrados 
em livros próprios”. 

50. Registre-se, por oportuno, que o Conselho Deliberativo é composto por 06 (seis) 

membros efetivos – 03 (três) representantes dos Patrocinadores e 03 (três) representantes dos 

participantes – e 06 (seis) membros suplentes – 03 (três) representantes dos Patrocinadores e 

03 (três) representantes dos participantes. Ocorre que apenas os representantes da CEDAE 

podem votar para o Presidente do Conselho: 

“Art. 25 – O Conselho Deliberativo será constituído de 06 (seis) membros, 
todos Participantes, em gozo de seus direitos estatutários e regulamentares, 
e que tenham com os Patrocinadores vínculo funcional de, no mínimo, 7 (sete) 
anos de serviço ininterrupto, imediatamente anteriores à data da posse, e, 
nesta data, 7 (sete) anos consecutivos de filiação à PRECE, e sua composição 
será paritária entre: 
I – 3 (três) membros efetivos, 3 (três) suplentes, representantes dos 
Patrocinadores; 
II - 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, representantes dos 
Participantes-ativos e Participantes-assistidos. (...) 
§ 6º - Caberá aos membros do Conselho, representante dos Patrocinadores, a 
indicação do Conselheiro Presidente”. 
 

*** 
 
“Art. 26 - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 4 
(quatro) anos, com garantia de estabilidade, e a recondução será permitida 
nos moldes da legislação vigente. (...) 
§ 5º - O Presidente do Conselho Deliberativo, além do voto pessoal, terá o de 
Desempate”. 

51. Por outro lado, a Diretoria Executiva – “órgão de administração geral da PRECE” 

(art. 28) – é composta de 4 (quatro) membros, quais sejam, (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor 

Administrativo e Financeiro; (iii) Diretor de Investimentos; e (iv) Diretor de Seguridade. No 

entanto, apenas o preenchimento do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro não é de 

competência da CEDAE, pelo que a patrocinadora é responsável pela indicação de 3/4 da 

Diretoria Executiva: 

Art. 32 - A Diretoria Executiva será composta de 4 (quatro) membros, 
nomeados e exonerados pelo Conselho Deliberativo.  
§ 1º - São os seguintes os cargos de Diretor, a que corresponde a respectiva 
Diretoria:  
a) 1(um) Diretor Presidente;  
b) 1(um) Diretor Administrativo e Financeiro;  
c) 1(um) Diretor de Investimentos;  
d) 1(um) Diretor de Seguridade.  

18



 

17 

§ 2º - Os membros da Diretoria, quando indicados pelos Patrocinadores, 
deverão ter os seus nomes submetidos ao Conselho Deliberativo para 
nomeação e posse; no caso do Diretor Administrativo e Financeiro, e seu 
suplente, a escolha far-se-á através de eleição, pelo voto direto dos 
Participantes Ativos e Assistidos. Todos os membros da Diretoria serão 
escolhidos dentre os Participantes Ativos ou Assistidos, em gozo de seus 
direitos estatutários e regulamentares e que, tenham ou tenham tido, com 
qualquer dos Patrocinadores vínculo funcional de, no mínimo, 7 (sete) anos de 
serviço ininterrupto, bem como 7 (sete) anos consecutivos de filiação à PRECE; 
(grifou-se). 

52. Por fim, o Conselho Fiscal é composto por 4 (quatro) membros, sendo que dois 

são indicados pela patrocinadora e dois membros indicados pelos participantes e assistidos. O 

presidente, por sua vez, era indicado pelos participantes e assistidos. Confira-se: 

Art. 46 – O Conselho Fiscal será constituído de 04 (quatro) membros, 
Participantes e Assistidos, em gozo de seus direitos estatutários e 
regulamentares e que, tenham ou tenham tido, com qualquer das 
Patrocinadoras vínculo funcional de, no mínimo, 7 (sete) anos de serviço 
ininterrupto, bem como 7 (sete) anos consecutivos de filiação à PRECE, e sua 
composição será paritária entre:  
I – 2 (dois) membros efetivos, e 2 (dois) suplentes, representantes das 
Patrocinadoras;  
II – 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, representantes dos 
Participantes e Assistidos;  
§ 5º - Caberá aos membros dos Conselhos, representante dos Participantes 
Ativos e Assistidos, a indicação do Conselheiro Presidente. (grifou-se). 

53. Nesse sentido, o Conselho Fiscal era o único lugar em que os trabalhadores 

conseguiam expressar a sua insatisfação com as irregularidades praticadas pela CEDAE na 

administração da PRECE, o que é demonstrado através da análise dos pareces que instruem a 

presente inicial (Doc. 12). Entre os anos de 2003 e 2011 – ano de criação do Plano PRECE IV – o 

Conselho Fiscal apontou sistematicamente a necessidade de equacionamento do déficit da 

PRECE. Ademais, os pareceres apontavam as irregularidades que estavam sendo cometidas, o 

que era ignorado pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva.  

54. Como se verifica, toda a organização administrativa da PRECE, com exceção do 

Conselho Fiscal, foi modelada para que a maioria de seus membros fossem indicados pela 

própria CEDAE. Assim, a despeito dos inúmeros indícios e constatações de irregularidades, má 

administração e corrupção na entidade de previdência complementar, frequentemente 

apontada pelo Conselho Fiscal, nenhuma medida saneadora interna foi adotada, por pura 

desídia e negligência dos membros indicados pela patrocinadora. 
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55. Não por acaso, no âmbito da ação de improbidade mencionada 

anteriormente, o MPRJ, ao analisar o organograma da PRECE, constata que “a intervenção da 

Companhia de Águas ultrapassa o plano meramente econômico-financeiro, exorbitando do 

mero aporte de recursos relativos à parte das contribuições que sustentam a PRECE, 

implicando em verdadeiro direcionamento de sua administração”. Confira-se (fl. 06 da petição 

inicial): 

 

56. Em verdade, embora estas irregularidades na gestão dos recursos da PRECE 

fossem devidamente apontadas pelos Conselheiros não indicados pela CEDAE – sem prejuízo 

dos Relatórios de Auditoria, Termos de Colaboração Premiada e demais documentos já 

apresentados e de amplo conhecimento –, estes se tornavam voto vencido em todas as 

deliberações. Esta situação, inclusive, motivou a notificação judicial dos Presidentes da CEDAE e 

da PRECE (Doc. 13): 

 

(...) 

20



 

19 

 

 

(...) 

 

57. Pelo exposto, diante da organização estatutária da PRECE, é inequívoco que os 

atos de corrupção praticados apenas foram possíveis com a conivência de todos os membros 

dos órgãos de administração e fiscalização indicados pela CEDAE ao longo dos anos. Assim, 

diante de sua negligência e desídia, tem-se caracterizado o dever de indenizar à entidade, com 

a consequente recomposição do déficit existente, conforme será demonstrado a seguir. 

VI – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CEDAE: 

NEGLIGÊNCIA E DESÍDIA CONSCIENTES QUE IMPORTARAM EM VULTOSO DÉFICIT 

58. O art. 186, do Código Civil dispõe que “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por seu turno, o art. 927, do mesmo diploma legal, 

consigna que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado 

a repará-lo”. Em consonância às disposições legais mencionadas, Sérgio Cavalieri Filho destaca 

o inexorável dever de indenizar diante de conduta ilícita: 
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“Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, 
viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito e, 
desde ato, defluiu o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do 
Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito 
subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presentes no campo da 
responsabilidade contratual, como também e principalmente, os absolutos, 
reais e personalíssimos, nestes incluídos o direito à via, à saúde, à liberdade, 
à honra, à intimidade, ao nome e à imagem” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. 
Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 19, 
grifou-se). 

59. Não por acaso, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) reconhece que, 

preenchidos os requisitos, é inequívoca a obrigação de indenizar aquele prejudicado: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ACIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DA DP BARROS - 
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. 1. A Corte estadual, mediante exame 
do conjunto fático-probatório, atestou a legitimidade passiva da recorrente 
e o consequente dever de indenizar. Com efeito, o Tribunal a quo reconheceu 
a existência do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, 
emergindo daí a inequívoca obrigação da recorrente de indenizar a quem 
prejudicou. Portanto, a reforma de tal entendimento demanda a revisão de 
fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ” (STJ, REsp nº 
1.816.705/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08.2019, DJe 
10.09.2019, grifou-se)9. 

60. No tocante ao regime de previdência privada complementar, o art. 202, da 

Constituição Federal determina que este é “baseado na constituição de reservas que garantam 

o benefício contratado, e regulado por lei complementar”. Neste sentido, a Lei Complementar 

nº 108/2001 é clara ao estabelecer o dever de supervisão e fiscalização dos fundos de pensão 

por suas respectivas patrocinadoras, consignando, expressamente, que as ações exercidas por 

órgãos reguladores e fiscalizadores não eximem sua responsabilidade legal. Confira-se: 

“Art. 24. A fiscalização e controle dos planos de benefícios e das entidades 
fechadas de previdência complementar de que trata esta Lei Complementar 
competem ao órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas de 
previdência complementar. 
Art. 25. As ações exercidas pelo órgão referido no artigo anterior não 
eximem os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e 
fiscalização sistemática das atividades das suas respectivas entidades de 
previdência complementar. 

 
9 No mesmo sentido, vide, exemplificativamente: STJ, AgInt no REsp nº 1.775.978/RJ, Rel. Min. Herman 
Benjamin, 2ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 25.04.2019; STJ, REsp nº 1.142.245/DF, Rel. Min. Castro Meira, 2ª 
Turma, j. 05.10.2010, DJe 19.10.2010; e STJ, REsp nº 819.789/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, j. 
25.04.2006, DJ 25.05.2006. 
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Parágrafo único. Os resultados da fiscalização e do controle exercidos pelos 
patrocinadores serão encaminhados ao órgão mencionado no artigo 
anterior” (grifou-se). 

61. Do mesmo modo, a Lei Complementar nº 109/2001 assevera que a fiscalização 

a cargo do Estado não exime os patrocinadores “pela supervisão sistemática das atividades das 

suas respectivas entidades fechadas”: 

“Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das entidades de 
previdência complementar, os servidores do órgão regulador e fiscalizador 
terão livre acesso às respectivas entidades, delas podendo requisitar e 
apreender livros, notas técnicas e quaisquer documentos, caracterizando-se 
embaraço à fiscalização, sujeito às penalidades previstas em lei, qualquer 
dificuldade oposta à consecução desse objetivo. 
§ 2o A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os 
instituidores da responsabilidade pela supervisão sistemática das 
atividades das suas respectivas entidades fechadas” (grifou-se). 

62. No caso, os requisitos da responsabilidade civil – e, por conseguinte, do dever 

de indenização – estão presentes. Afinal, conforme amplamente demonstrado anteriormente, 

a CEDAE, (i) mesmo ciente dos manifestos indícios de desvio de conduta e das graves 

irregularidades ocorridas, (i.a) não apenas se omitiu no dever de fiscalizar a correta destinação 

dos recursos repassados à PRECE, em inobservância às disposições normativas mencionadas, 

mas, também (i.b) era a responsável pela nomeação de metade do Conselho Deliberativo da 

entidade, bem como do Diretor Superintendente e do Diretor Administrativo-Financeiro ou 

de Seguridade10. 

63. A conduta negligente mantida pela CEDAE importou em (ii) prejuízo financeiro 

elevado, referente ao déficit acumulado nos planos PRECE I, II, III e IV, promovendo (iii) 

incontroversa violação aos direitos dos beneficiários da entidade, uma vez que estes foram 

penalizados – por atos provenientes de manifesta desídia e negligência da CEDAE – com 

descontos extraordinários em seus proventos de aposentadoria. 

64. Embora o ponto já tenha sido devidamente desenvolvido, é imperioso ressaltar 

a plena ciência da CEDAE quanto aos fatos ocorridos, bem como sua efetiva participação no 

esvaziamento financeiro do fundo de previdência complementar. Afinal, embora tenha sido 

 
10 Art. 36, Estatuto da PRECE. “A Diretoria Executiva será composta de 4 (quatro) membros, sendo: (...) 
§ 1º. Os integrantes da Diretoria Executivo serão assim escolhidos: 
a) o Diretor Superintendente e o Diretor-Administrativo-Financeiro ou de Seguridade serão nomeados pela 
Patrocinadora-instituidora”. 
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notificada judicialmente por parte dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal 

– que não foram indicados pela patrocinadora –, mantiveram uma postura inerte quanto às 

práticas então mantidas pela Diretoria Executiva (Doc. 13): 

 

(...) 

 

65. À luz de premissas idênticas, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(“TJRJ”), em julgamento conjunto de Agravo de Instrumento e Agravo Interno provenientes de 

ação coletiva proposta em face da Petróleo Brasileiro S/A (“Petrobrás”) 11  concedeu, 

parcialmente, a tutela provisória pleiteada, reconhecendo que os atos de má administração do 

fundo de pensão ensejaram inúmeros prejuízos aos beneficiários que, inclusive, poderiam 

acometer sua própria subsistência, demandando revisão judicial: 

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO 
DIANTE DA IDENTIDADE DE OBJETOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE 
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE SUSPENDER A COBRANÇA 
DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO PLANO DE 
EQUACIONAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECISÃO 
DE DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA. (...) 3. Ocorre que a 
específica hipótese em análise extrapola a mera discussão sobre questões 
ligadas a revisão de contribuição previdenciária, envolvendo discussão acerca 
do custeio do próprio plano de previdência complementar, com atribuição às 

 
11  Registre-se, por oportuno, que a Petrobrás consiste na patrocinadora da Fundação Petrobrás de 
Seguridade Social (“PETROS”), entidade de previdência complementar que, a exemplo da PRECE também 
foi severamente afetada por atos de desídia e negligência em sua fiscalização, apresentando déficit 
milionário. 
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patrocinadoras de suportar o encargo extraordinário impugnado pelas 
autoras. 4. Ora, em caso de procedência da pretensão deduzida na peça de 
ingresso, as patrocinadoras serão atingidas pelos efeitos da sentença 
prolatada nesta lide, uma vez que deverão arcar com o resultado deficitário 
que ensejou o aumento de contribuição extraordinária, o que lhes confere 
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo na ação principal. (...) 8. 
Assim, havendo o desequilíbrio do plano, mostra-se necessária a tomada de 
medidas para a sua equalização, devendo ser considerado o caráter 
mutualista do plano de complementação de aposentadoria. 9. Nada 
obstante, a hipótese em análise extrapola a questão deficitária do plano 
decorrente de projeção do passivo aquém da realidade, pois o desequilíbrio 
ensejador das cobranças ora impugnadas envolve má administração do 
fundo de pensão, questão esta, diga-se, de conhecimento público, conforme 
já noticiado por vários veículos de imprensa. 10. Ora, o impacto financeiro 
que tais cobranças causariam na vida dos associados das agravadas, já que 
compreende um aumento de mais de 200% em relação à contribuição atual, 
geraria prejuízos, em muitos casos, capazes de comprometer a própria 
subsistência dos contribuintes, não podendo estes suportar um encargo tão 
elevado, mormente diante das razões que levaram à majoração dessas 
contribuições. 11. Entendimento em sentido contrário, certamente 
incentivaria o lamentável comportamento perpetrado pelos 
administradores da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros, 
permitindo-se que, no futuro, novas cobranças possam ser realizadas para 
cobrir outros resultados deficitários causados pela incapacidade de 
administração do plano, comprometendo ainda mais a sensível situação dos 
participantes” (TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0019337-43.2018.8.19.0000, 
Rel. Des. Mauro Pereira Martins, 13ª Câmara Cível, j. 24.10.2018, DJe 
26.10.2018, grifou-se). 

66. Do mesmo modo, este e. Tribunal também já se posicionou contrariamente ao 

repasse do ônus da recomposição dos prejuízos em entidades de previdência privada caso 

existam fortes indícios de má gestão, ressaltando, expressamente, que a patrocinadora não 

pode ser eximida desta obrigação: 

“(...) AUSÊNCIA DE DADOS SEGUROS E CONVINCENTES A RESPEITO DO 
DÉFICIT APRESENTADO, EXISTINDO FORTES INDÍCIOS DE QUE OS PREJUÍZOS 
DECORREM DE MÁ GESTÃO, DE CUJA FISCALIZAÇÃO NÃO SE EXIMEM AS 
PATROCINADORAS. ADOÇÃO SIMPLISTA E MAIS CÔMODA DO REPASSE DE 
PREJUÍZOS AOS PARTICIPANTES DO FUNDO, A CUSTA DA PRÓPRIA 
MANTENÇA DESTES, DE FORMA APARENTEMENTE ABUSIVA, SEM QUE 
APRESENTADAS DE MODO TRANSPARENTE E CONTÁBIL, AS CAUSAS DOS 
ALEGADOS PREJUÍZOS E, TAMPOUCO, INDICAÇÃO OU APURAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADES. APARENTE SUBVERSÃO DA FORMA DE SANEAMENTO 
DO ALEGADO DÉFICIT EXISTENTE, ONERANDO, SOBREMANEIRA, SEUS 
BENEFICIÁRIOS, PARTE MAIS VULNERÁVEL NA RELAÇÃO (...)” (TJRJ, Agravo 
de Instrumento nº 0058014-45.2018.8.19.0000, Rel. Des. Mauro Dickstein, 
16ª Câmara Cível, j. 19.03.2019, DJe 22.03.2019, grifou-se). 

67. Por seu turno, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (“TRF-1”), em recente 

decisão, reconheceu a omissão do poder-dever da União Federal de fiscalizar entidade de 

previdência complementar sob sua tutela, tendo promovido sua condenação a reparação dos 
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danos decorrentes das contribuições que deixaram de ser repassadas, bem como em garantir a 

rentabilidade mínima destes recursos: 

“CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS. INSTITUTO AERUS DE 
SEGURIDADE SOCIAL. UNIÃO. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS DOS ASSOCIADOS DO AERUS. AGRAVOS RETIDOS. FALTA 
DE PEDIDO DE APRECIAÇÃO COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO 
CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA 
SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA, PERDA DE OBJETO DA 
LIDE E CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO 
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA, QUANTO A PARTE DOS 
PEDIDOS. EXTENSÃO DA SENTENÇA A TODOS OS PARTICIPANTES DO FUNDO 
AERUS. DESCABIMENTO. ATUALIZAÇÃO MÍNIMA OU RECOMPOSIÇÃO DO 
MÍNIMO ATUARIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE 
REFORMADA. (...) 2. Considerando-se a existência de pedido de condenação 
diretamente direcionado à União, notadamente a questão da 
responsabilidade pelos atos a ela atribuídos, seja a omissão no poder-dever 
de fiscalização e proteção dos participantes dos planos de previdência 
complementar, seja quanto à extinção da terceira fonte, não há que se falar 
em sua ilegitimidade passiva para figurar no presente feito (...) 7. 
Reconhecida a omissão da União no seu poder-dever de fiscalizar o Fundo 
Aerus, pelo que foi condenada a reparar os danos, consistentes “em 
montante individual e nos estritos limites das contribuições que deveriam 
ser vertidas e não o foram”, deverá ser condenada, também, a garantir a 
rentabilidade mínima, ou mínimo atuarial, desses recursos” (TRF-1, 
Apelação nº 0010295-77.2004.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, 
6ª Turma, j. 28.10.2019, grifou-se). 

68. Além disso, é importante destacar que o Tribunal Superior do Trabalho também 

reconhece que, diante de falhas e equívocos imputáveis à patrocinadora, esta deve ser 

responsabilizada pela recomposição integral do déficit existente, ainda que o custeio do regime 

de previdência privada seja compartilhado entre segurados e empregadores. Confira-se: 

“I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. NULIDADE DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. O direito ao duplo 
grau de jurisdição se esgota na segunda instância e o processamento dos 
recursos de natureza extraordinária, tal como o recurso de revista, depende 
do preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de 
admissibilidade. Dessa forma, a denegação do recurso que não preenche os 
requisitos legais não resulta em violação da regra de acesso ao Judiciário nem 
do devido processo legal. Incólume o art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 
Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. II - 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ASSOCIAÇÃO DE 
PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BNH - PREVHAB. DIFERENÇAS DE 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FONTE DE CUSTEIO. RESERVA 
MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE PELA RECOMPOSIÇÃO. Nos termos da 
jurisprudência predominante desta Corte, a responsabilidade pela 
recomposição da reserva matemática cabe exclusivamente à entidade 
patrocinadora do Plano de Benefícios (CEF), embora o custeio do regime de 
previdência privada seja compartilhado entre os segurados e os 
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empregadores, uma vez que foi ela quem deixou de computar parcelas de 
reconhecida integração n a base de cálculo do salário de contribuição, a 
ensejar repasses insuficientes à PREVHAB para o aporte financeiro do 
benefício futuro. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá 
provimento, por aparente violação do art. 1º da Lei Complementar nº 
109/2001, para determinar o processamento do recurso de revista, 
observando-se o disposto na Resolução Administrativa nº 928/2003. III- 
RECURSO DE REVISTA. ASSOCIAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS 
DO BNH - PREVHAB. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA. FONTE DE CUSTEIO. RESERVA MATEMÁTICA. 
RESPONSABILIDADE PELA RECOMPOSIÇÃO. Predomina na jurisprudência 
desta Corte o juízo de que, a teor dos artigos 202, § 3º, da Constituição 
Federal, 6º, caput, da Lei Complementar nº 108/2001 e 1º da Lei 
Complementar nº 109/2001, a responsabilidade pela recomposição da 
reserva matemática cabe exclusivamente à entidade patrocinadora do 
Plano de Benefícios (CEF), embora o custeio do regime de previdência 
privada seja compartilhado entre os segurados e os empregadores, uma vez 
que foi ela quem deixou de computar parcelas de reconhecida integração 
na base de cálculo do salário de contribuição, a ensejar repasses 
insuficientes à FUNCEF para o aporte financeiro do benefício futuro. Recurso 
de revista de que se conhece parcialmente e a que se dá provimento” (TST, 
Agravo em Recurso de Revista nº 153700-04.2008.5.01.0053, Rel. Des. Cilene 
Ferreira Amaro Santos (Conv.), 4ª Turma, j. 21.09.2016, DEJT 23.09.2016, 
grifou-se). 

69. Deste modo, considerando a incontroversa presença dos requisitos da 

responsabilidade civil e, diante das flagrantes e exacerbadas condutas – comissivas e omissivas 

– negligentes e desidiosas promovidas e expostas à exaustão, a ASAPAE pugna pela condenação 

da CEDAE à recomposição integral do déficit acumulado no PRECE, evitando a perpetuação de 

descontos indevidos nos vencimentos dos beneficiários dos planos PRECE I, II, III e IV, sob pena 

de prejudicar a própria subsistência dos segurados.  

VII – PEDIDO CAUTELAR 

70. Como sabido, a concessão de tutela antecipada de urgência depende do 

preenchimento de três requisitos previstos no art. 300, do CPC/15: (i) fumus boni iuris; (ii) 

periculum in mora; e (iii) ausência do periculum in mora reverso. O primeiro apresenta a 

verossimilhança do direito alegado, isto é, a plausibilidade das razões de fato e de direito 

alegadas pelo autor. Nesse ponto, não há mais o que ser tratado. Diante dos argumentos 

levantados na presente peça, resta claro que o pleito autoral é absolutamente pertinente e 

assegurado pelo ordenamento, bem como os fatos que comprovam a sua procedência. 

71. Em verdade, este e. TJRJ reconhece que, mesmo diante dos princípios que 

norteiam o sistema de previdência privada, devem ser observados os princípios da dignidade da 

27



 

26 

pessoa humana e da boa-fé objetiva, sendo incabível, portanto, atribuir o ônus de recomposição 

do déficit existente aos segurados, especialmente diante de “indícios de má gestão na 

entidade”: 

“Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer proposta em face de 
Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS fundada em aumento da 
contribuição previdenciária. Decisão que deferiu a tutela de urgência e 
determinou que a ré se abstivesse de efetuar a cobrança adicional 
questionada. Incontroverso que a agravante, entidade fechada de previdência 
privada complementar, com a finalidade de recuperar o déficit acumulado no 
período de 2013 a 2015, instituiu, em 2017, Plano de Equacionamento que 
previu contribuição extraordinária aos participantes pelo período de 18 
(dezoito) anos. Na espécie, vê-se dos autos principais que os agravados são 
participantes do plano, funcionários aposentados da Petrobrás, e, com a 
implementação da mencionada contribuição extraordinária, os descontos a 
título de contribuições podem alcançar até mesmo a 66% da complementação 
de suas aposentadorias. Não se desconhecem os princípios que informam o 
sistema da previdência privada, contudo, como toda relação jurídica 
privada, deve ser regida também pelos princípios norteadores do Código 
Civil de 2002, notadamente o da sociabilidade e da eticidade, os quais 
impõem, em síntese, o respeito aos direitos fundamentais da pessoa 
humana e observância da justiça e a boa-fé objetiva. O vultuoso déficit 
ultrapassa eventual ineficiência e dá indícios de má gestão na entidade, não 
sendo razoável que, em princípio, o respectivo ônus seja atribuído 
exclusivamente aos participantes. Ademais, segundo o art. 3º, V da LC nº 
109/2001, cabe ao Poder Público "fiscalizar as entidades de previdência 
complementar, suas operações e aplicar penalidades". Probabilidade do 
direito do agravado e perigo de dano (art. 300 do CPC/15). Precedentes 
desta Corte. RECURSO DESPROVIDO” (TJRJ, Agravo de Instrumento nº 
0010256-36.2019.8.19.0000, Rel. Des(a). Maria Luiza de Freitas Carvalho, 27ª 
Câmara Cível, j. 08.05.2019, DJe 10.05.2019, grifou-se). 

72. O segundo requisito significa o perigo de dano ao direito do autor em caso de 

demora na tutela judicial. Esse requisito encontra-se igualmente preenchido, uma vez que, caso 

a CEDAE não aporte mensalmente os valores que estão sendo cobrados, os segurados 

continuarão sendo obrigados a arcar com vultosas contribuições extraordinárias que prejudicam 

sua própria subsistência. 

73. Ressalte-se que a posterior e provável decisão de mérito proferida por este 

douto juízo não seria suficiente para restabelecer e normatizar a situação, uma vez que os 

prejuízos causados aos beneficiários do sistema de previdência complementar, associados à 

ASAPAE, chegariam a níveis catastróficos. Nesse caso, irremediavelmente, o objeto principal da 

presente demanda restaria perecido totalmente ou em grande parte. Assim, caso haja o 

transcurso de grande lapso temporal, não subsistirá mais interesse jurídico na tutela 

jurisdicional. 
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74. Em verdade, este e. TJRJ reconheceu o evidente perigo na demora diante da 

natureza alimentar da verba reduzida, ressaltando, inclusive, o dever de fiscalização do Estado 

que, conforme exposto anteriormente, não elide a responsabilidade da patrocinadora. Confira-

se: 

“Agravo de instrumento. Plano de previdência privada complementar. 
Equacionamento de déficit técnico. Abrupta e excessiva majoração dos 
descontos de contribuição nos rendimentos do participante do plano. 
Natureza alimentar da verba. Evidente perigo na demora. Inexistência de 
demonstração, pela entidade agravada, acerca da origem e 
responsabilidade pelo vultoso déficit alardeado. Dever de fiscalização do 
Estado. Impossibilidade de se imputar desarrazoado ônus aos participantes. 
Probabilidade do direito demonstrada. Provimento ao recurso”. (TJRJ, Agravo 
de Instrumento nº 0044779-11.2018.8.19.0000, Rel. Des. Marcos Alcino de 
Azevedo Torres, 27ª Câmara Cível, j. 04.10.2018, DJe 08.10.2018, grifou-se). 

75. E nem se cogita, por fim, do periculum in mora reverso. Afinal, tendo em vista 

que as contribuições extraordinárias atualmente suportadas pelos segurados possui prazo fixo, 

caso este douto juízo entenda, a qualquer tempo, pela revogação da ordem concedida, poderá 

instituir novamente sua cobrança, ampliando o prazo de contribuição pelo período de vigência 

da liminar concedida. Entendimento semelhante foi adotado por este e. Tribunal em caso 

similar: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO 
REFERIDO PLANO. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL CONSECUTIVO NAS 
CONTAS DO FUNDO COLETIVO. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 
ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVADA QUE VEM EXIGINDO DE 
SEUS PARTICIPANTES PAGAMENTO, PELO PERÍODO DE 18 (DEZOITO) ANOS, A 
TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO “EXTRAORDINÁRIA”, DO PERCENTUAL DE 40% 
(QUARENTA POR CENTO) DO QUE RECEBEM MENSALMENTE A TÍTULO DE 
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. AUMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM 
PERCENTUAL SUPERIOR A 230% (DUZENTOS E TRINTA POR CENTO) DO VALOR 
ATUAL. PAGAMENTOS FUTUROS QUE SOFRERÃO REDUÇÃO 
REMUNERATÓRIA DE QUASE METADE DE SEU VALORES. VERBAS DE 
NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE OCASIONAR AOS AGRAVANTES 
DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, OU ATÉ MESMO IRREPARÁVEL. AUSÊNCIA DE 
RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REFORMA DA DECISÃO 
RECORRIDA. PROVIMENTO DO RECURSO” (TJRJ, Agravo de Instrumento nº 
0008616-32.2018.8.19.0000, Rel. Des(a). Marília de Castro Neves Vieira, 20ª 
Câmara Cível, j. 09.05.2018, DJe 11.05.2018, grifou-se)12. 
Trecho do Voto: 
“Ressalte-se, ainda, que não se verifica qualquer risco de irreversibilidade dos 
efeitos da concessão da tutela provisória para a parte Agravada, eis que, em 

 
12  No mesmo sentido, vide, exemplificativamente: TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0058014-
45.2018.8.19.0000, Rel. Des. Mauro Dickstein, 16ª Câmara Cível, j. 12.03.2019, DJe 22.03.2019. 
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caso de improcedência do pedido, o agravado poderá promover a cobrança 
do respectivo valor” (grifou-se). 

76. Do mesmo modo, não há que se cogitar qualquer prejuízo à continuidade do 

serviço público prestado pela CEDAE, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em razão da 

concessão da liminar pleiteada. Isto porque, a rentabilidade da referida companhia é notória, 

alcançando, inclusive, lucro histórico de R$ 832 milhões no exercício de 201813: 

 

77. Nesse ínterim, não é possível apontar com precisão o impacto da medida 

cautelar pleiteada, eis que as informações necessárias para obtenção do valor são de posse da 

PRECE. De todo modo, requer-se que o impacto da liminar seja limitado ao percentual de 2% do 

faturamento da Companhia, pelo que o serviço público prestado não será de forma alguma 

afetado. Por outro lado, milhares de aposentados poderão receber seus proventos dignamente. 

Deve-se prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana, em contraponto ao interesse 

meramente patrimonial da CEDAE. 

78. Logo, uma vez presentes os requisitos autorizadores, fundamental que esse 

douto juízo conceda a tutela de urgência, de forma a resguardar o direito dos beneficiários do 

sistema de previdência complementar da PRECE. 

79. Sendo assim, a ASAPAE requer que este douto juízo conceda a tutela de urgência 

pleiteada, determinando que a CEDAE aporte mensalmente na PRECE os valores necessários a 

evitar os descontos que vêm sendo efetuados nos benefícios de previdência complementar dos 

associados da ASAPAE, sob pena de privá-los dos meios necessários à subsistência. Ademais, 

requer-se que os aportes mensais sejam limitados ao percentual de 2% sobre o valor do 

faturamento bruto da Companhia, preservando-se, assim, o serviço público prestado. 

 
13  Vide: O GLOBO. “Lucro da Cedae triplica, mas serviço piora e problemas também aumentam”. 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/lucro-da-cedae-triplica-mas-servico-piora-problemas-
tambem-aumentam-23727475. 
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VIII – PEDIDOS 

80. Diante de todo o exposto, concedida a tutela acima solicitada inaudita altera 

pars, requer-se a citação da CEDAE para que fique integrada a este feito e apresente sua 

contestação dentro do prazo legal, caso assim deseje, sob pena de revelia. 

81. No mérito, diante (a) das condutas negligentes e desidiosas da CEDAE de 

natureza comissiva e omissiva, amplamente demonstradas e comprovadas, as quais (b) 

importaram na acumulação de vultuoso passivo que (c) ensejou a violação do direito dos 

segurados, culminando na cobrança de abusivas e desproporcionais contribuições 

extraordinárias que prejudicam, inclusive, a própria subsistência dos beneficiários deste 

sistema, a ASAPAE pugna pela procedência do pedido, com a consequente condenação da 

CEDAE a (i) recompor o déficit existente no fundo de previdência complementar da PRECE, em 

valor a ser apurado em sede pericial e a (ii) restituir aos associados da ASAPAE os valores 

cobrados pela PRECE diante dos fatos narrados.  

82. Na oportunidade, pede-se que as futuras publicações ou intimações sejam feitas 

exclusivamente em nome do Dr. JOÃO PAULO DA SILVEIRA RIBEIRO, inscrito na OAB/RJ sob o 

nº 169.991, sob pena de nulidade, nos termos do art. 105, § 2º e art. 272, § 5º, ambos do CPC/15. 

Informa-se, ainda, que os signatários recebem intimações no endereço constante no timbre da 

petição. 

83. Por fim, pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos 

em direito, em especial, prova documental suplementar, pericial e testemunhal e dá-se à causa 

o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para fins meramente fiscais. 

Nestes termos, 

P. deferimento 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2019. 

 

João Paulo da Silveira Ribeiro 

OAB/RJ 169.991 
 

Eduardo Damian  

OAB/RJ 106.783 

 
 

Gabriel Calais Fonseca 

OAB/RJ 206.076 

Valmir de Oliveira Rodrigues Junior 

OAB/RJ 217.784 
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