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STJ suspend
de limina
ares que a
alteram as
a contribuições para o PED
O pre
esidente do Superior
S
Trib
bunal de Jusstiça (STJ), ministro
m
João
o Otávio de Noronha, attendeu ao
pedido
o da Petros e estendeu a pelo men
nos 310 limin
nares os efe
eitos de sua decisão pro
oferida em
maio (SLS 2507 - Proc. 2019
9/0101695-7)). Na ocasiã
ão, Noronha restabeleceeu a cobranç
ça integral
arcelas extra
aordinárias do
d equaciona
amento dos participantes
s do PPSP-R
R e do PPSP
P-NR, que
das pa
havia sido limitada a 50% pe
elo Tribunal de Justiça do
d Rio de Janeiro (TJR
RJ). Assim, ficam sem
efeito todas as lim
minares que
e tenham su
uspendido ou
u alterado os
o percentuaais das cobrranças do
Plano de Equacion
namento do Déficit acum
mulado até 20
015 (PED-20
015).
Com a decisão, a Petros vai restabelecerr a cobrança
a integral das
s contribuiçõões extraordinárias de
apose
entados e pe
ensionistas que
q estavam cobertos po
or liminares a partir da foolha de outubro, a ser
paga no próximo dia 25. A da
ata de restab
belecimento da cobrança
a integral doos participantes ativos
que esstavam cobe
ertos por liminares depen
nderá dos res
spectivos pa
atrocinadoress.
Em sua nova de
ecisão, o ministro Noron
nha explica que o presidente do S
STJ "tem o poder de
estend
der os efeito
os da suspe
ensão a lim inares supervenientes, mediante si mples aditamento ao
pedido
o original" e deferiu o pe
edido para e
estender os efeitos da decisão a "toodas as limin
nares com
objeto
o idêntico."
Na íntegra da de
ecisão, o min
nistro menciiona a argum
mentação da
a Petros de que as cen
ntenas de
limina
ares que ped
dem redução ou suspenssão das conttribuições pa
ara o equacioonamento do
o PPSP-R
e do PPSP-NR fiizeram com que os doiss planos de
eixassem "de
e arrecadar a importânc
cia de R$
esenta mais d
da metade do
d valor previsto no planoo de equacio
onamento"
2.131.347.279,00,, o que repre
para o período de março de 20
018 a julho d
de 2019.
No de
ecisão de ma
aio, quando suspendeu
s
a liminar do TJRJ
T
autorizando a redu ção das con
ntribuições
extrass em 50%, Noronha afirmou
a
que ao alterar "sem maiores consideerações" o valor
v
das
contrib
buições extrraordinárias para a Pe tros, que te
em um dos maiores pllanos de prrevidência
compllementar do país, a Justiça do Rio "n
não apenas compromete
e a solvênciaa e liquidez do
d próprio
plano,, dificultando
o a (re) constituição dass reservas garantidoras
g
dos respecctivos benefícios, mas
també
ém, o que é mais grave
e, coloca em
m risco a segurança de
e todo o sisstema de prrevidência
compllementar, cujja relevância
a é atestada pela própria Constituição
o Federal".
A deccisão do pressidente do STJ
S é de exttrema importtância para o reequilíbrioo e a susten
ntabilidade
das co
ontas do PPS
SP-R e do PPPS-NR.
P
Clique
e para ler a primeira
p
e a segunda de
ecisão do pre
esidente do STJ.
S

