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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMARCA DE SÃO PAULO 

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO 

11ª VARA CÍVEL 

Av. Nações Unidas, 22.939, Torre Brigadeiro - 7º Andar, Vila  Almeida - 

CEP 04795-100, Fone: (11) 5541-8184, São Paulo-SP - E-mail: upj9a14cv@tjsp.jus.br 

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

DECISÃO 

Processo Digital nº: 1027569-21.2021.8.26.0002  

Classe – Assunto: Procedimento Comum Cível - Previdência privada 

Requerente: ------------------------------------ 

Requerido: ---------------------------------------------- 
Dr. Chucri Zaidan,, 80, 5 Andar, Vila Gertrude - CEP 04583-909, São Paulo-SP 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fausto Dalmaschio Ferreira 

Vistos. 

1. De acordo com a documentação que instrui a inicial, o autor é participante de  

plano de previdência privada instituído e administrado pela requerida. Consta que, a despeito da 

cláusula contratual 3.4, que autorizaria a realização de aportes esporádicos pelo consumidor e a 

majoração dos valores, a requerida teria proibido, de forma unilateral, tal operação, o que violaria o 

direito do autor. 

Aduz que a proibição lhe causa prejuízo, pois o impede de realizar aportes em  

momento em que o mercado se encontra favorável. 

O instrumento contratual que acompanha a exordial demonstra a plausibilidade do  

direito do autor. Há risco de dano, com a perda da oportunidade de efetivar aportes em momento 

que considera ser favorável para o investimento, o que, em cognição sumária, é contratualmente 

garantido. 

Concedo, assim, o pedido antecipatório, para determinar que o requerido  

possibilite ao autor que realize aportes esporádicos e aumente o valor de sua contribuição 

(possibilidades que teriam sido excluídas unilateralmente – fls. 04), no prazo de 05 dias, sob pena 

de multa diária de R$ 300,00, até o limite inicial de R$ 15.000,00. 

A presente decisão-ofício será encaminhada diretamente pela parte  

autora/exequente. 

2. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às  

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). 

Cite-se e intime-se, por carta, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 

(quinze) dias úteis para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.  

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos  

artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.  fls. 40 



Int. 

São Paulo, 20 de maio de 2021. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 


