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E M E N T A

MIGRAÇÃO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR (CAIXA DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S.A. -
CAPAF). COAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO 
DEVIDA. Hipótese em que os trabalhadores, admitidos 
em data anterior ao início da vigência do Novo Estatuto 
da CAPAF, foram obrigados, por força do disposto na 
Portaria nº 375/69, a aderir ao plano de benefícios da 
Entidade, na condição de associados. A prova 
produzida nos autos demonstra, contudo, que, 
enfrentando a CAPAF expressivo déficit atuarial, vem 
coagindo seus beneficiários à migração para os novos 
planos, integrantes do "Plano de Reestruturação 
CAPAF", mediante o envio reiterado de 
correspondências, mensagens via celular não 
identificadas, ligações telefônicas, inclusive em horários 
inapropriados e e-mails contendo ameaças de 
suspensão de benefícios e corte do patrocínio do Banco 
da Amazônia S.A. Configurado, pois, o ilícito contido no 
art. 151 do Código Civil, face à coação exercida, e 
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sendo evidente a violação à boa-fé objetiva, além da 
injusta invasão da vida privada e da intimidade dos 
autores, é devida a reparação pelo dano moral sofrido, a 
qual encontra fundamento nos arts. 5º, V e X, da 
Constituição Federal, 186 e 927, do Código Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 7ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, por unanimidade, não 

conhecer do recurso ordinário adesivo interposto e das contrarrazões 

oferecidas pelo primeiro reclamado (Banco da Amazônia S.A. - BASA), por 

vício de representação. No mérito, por maioria de votos, dar parcial 

provimento ao recurso ordinário interposto pelos reclamantes para 

condenar os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$20.000,00 a 

cada um dos autores, a título de reparação por dano moral, com incidência 

de juros, a contar do ajuizamento da ação, e correção monetária, a partir da 

prolação da presente decisão; vencido o Des. Emílio Papaléo Zin quanto ao 

dano moral e a Relatora quanto aos honorários advocatícios. Valor da 

condenação arbitrado em R$ 50.000,00 e das custas processuais, em R$ 

1.000,00, para os efeitos legais.

Intime-se.

Porto Alegre, 24 de abril de 2014 (quinta-feira).

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes e o primeiro reclamado, Banco da Amazônia S.A., 
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recorrem da sentença das fls. 797-803, que rejeitou as arguições de 

incompetência da Justiça do Trabalho e de carência de ação por 

ilegitimidade passiva do primeiro demandado e pela falta de interesse 

processual e, no mérito, julgou improcedente a ação.

Em suas razões (fls. 809-17), os autores buscam a reforma da decisão 

quanto à indenização por danos morais e aos honorários advocatícios.

O primeiro reclamado, por meio do recurso adesivo das fls. 838-41v., 

pretende seja declarada a incompetência absoluta desta Justiça 

Especializada.

Com contrarrazões da segunda reclamada, Caixa de Previdência 

Complementar do Banco da Amazônia S.A. - CAPAF (fls. 821-30), do 

primeiro reclamado (fls. 832-5v.) e dos reclamantes (fls. 846-8), sobem os 

autos ao Tribunal para julgamento e são distribuídos a esta Relatora, na 

forma regimental.

Às fls. 854-72, os autores juntam petição acompanhada de documentos, do 

que o primeiro demandado e a segunda demandada são notificados, 

conforme despacho da fl. 874, manifestando-se às fls. 876-80 e 882-3v.

Retornam os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. 

V O T O

DESEMBARGADORA TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL 

(RELATORA):
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I - PRELIMINARMENTE.

1. RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DO PRIMEIRO RECLAMADO 

(BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA). CONTRARRAZÕES. VÍCIO DE 

REPRESENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Arguição pelos 

reclamantes, em contrarrazões.

Em contrarrazões, às fls. 846/848, os reclamantes suscitam o não 

conhecimento do recurso ordinário adesivo interposto pelo primeiro

reclamado (Banco da Amazônia S.A. - BASA), por irregularidade de 

representação. Alegam não possuir, o advogado signatário do apelo,

poderes para interpor recurso.

Analiso.

Subscreve o recurso adesivo do primeiro réu (fls. 838/841-v) o advogado 

Dr. Eliseu Bertotto Neto, o qual verifico ser também o signatário das 

contrarrazões apresentadas às fls. 832/835-v.

O citado advogado consta do substabelecimento juntado à fl. 318, o qual se 

refere à procuração outorgada à fl. 321.

Contudo, na petição das fls. 331/332, oriunda do escritório de advocacia 

Bertotto & Morosini Advogados Associados, firmada pelo Dr. Otávio Rosa 

Figueiró e na qual consta também o nome do Dr. Eliseu Bertotto Neto, 

assim restou consignado:

De início, esclarece o Reclamado que os instrumentos de 

mandato acostados aos autos, conferidos aos procuradores 

signatários serviram para que fosse viabilizada a confecção 

das cópias necessárias para apresentação de defesa em 

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pela Exma. Desembargadora Tânia Regina 
Silva Reckziegel.

Confira a autenticidade do documento no endereço: w w w .trt4.jus.br. Identificador: E001.3549.4252.5001.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ACÓRDÃO
0000297-10.2011.5.04.0026 RO Fl. 5

audiência.

De outra banda, desde logo salienta o Reclamado que a 

condução do feito será realizada por procuradores integrantes do 

quadro interno do Banco da Amazônia S/A, devendo ser estes, 

inclusive, participarem [sic] da solenidade aprazada para o ia 

11/04/2011. (fl. 331; destaque pela Relatora)

Da mesma forma, a intenção de limitar o conteúdo dos poderes outorgados 

aos Drs. Otávio Rosa Figueiró e Eliseu Bertotto Neto resta ainda mais clara 

na petição das fls. 733/734, na qual consta o seguinte:

Mais uma vez, esclarece o Reclamado que os instrumentos de 

mandato acostados aos autos, conferidos aos procuradores 

signatários serviram apenas para que fosse viabilizada a 

confecção das cópias necessárias para apresentação de defesa 

em audiência.

De outra banda, mais uma vez salienta o Reclamado que a 

condução do feito será realizada por procuradores 

integrantes do quadro interno do Banco da Amazônia S/A, 

devendo as intimações do feito serem [sic] dirigidas aos 

mesmos (fl. 733; grifos no original).

De fato, nas audiências realizadas no presente processo, o primeiro 

reclamado compareceu acompanhado do Sr. Humberto Souza Miranda 

Pinto, conforme atas das fls. 333/334 e 741/744, sendo este mesmo 

advogado o subscritor da contestação do BASA (fls. 360/397). Do mesmo 

modo, a petição das fls. 675/677 e o memorial das fls. 775/794 vêm

subscritos por advogados do quadro interno do BASA.
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Resta evidente, portanto, o objetivo do primeiro reclamado de conferir ao 

Dr. Eliseu Bertotto Neto poderes específicos, restritos à obtenção de cópia 

de peças processuais.

Aplica-se, pois, à hipótese o entendimento contido na Súmula nº 383 do 

TST, litteris:

MANDATO. ARTS. 13 E 37 DO CPC. FASE RECURSAL. 

INAPLICABILIDADE (conversão das Orientações 

Jurisprudenciais nºs 149 e 311 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 

20, 22 e 25.04.2005

I - É inadmissível, em instância recursal, o oferecimento tardio 

de procuração, nos termos do art. 37 do CPC, ainda que 

mediante protesto por posterior juntada, já que a interposição de 

recurso não pode ser reputada ato urgente. (ex-OJ nº 311 da 

SBDI-1 - DJ 11.08.2003)

II - Inadmissível na fase recursal a regularização da 

representação processual, na forma do art. 13 do CPC, cuja 

aplicação se restringe ao Juízo de 1º grau. (ex-OJ nº 149 da 

SBDI-1 - inserida em 27.11.1998)

Assim sendo, não há como conhecer do apelo e tampouco das 

contrarrazões apresentadas.

Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso ordinário adesivo interposto 

e das contrarrazões oferecidas pelo primeiro reclamado (Banco da 

Amazônia S.A. - BASA), por vício de representação.

2. DOCUMENTOS JUNTADOS ÀS FLS. 854-V/872. CONHECIMENTO.
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A segunda reclamada (Caixa de Previdência Complementar do Banco da

Amazônia S.A. - CAPAF) suscita, na petição das fls. 876/880, o não 

conhecimento dos documentos juntados pelos reclamantes às fls. 854-

v/872, os quais diz serem intempestivos, pois juntados em momento 

posterior à interposição do recurso ordinário das fls. 809/817.

Sucede que as decisões carreadas às fls. 854-v/871-v configuram mero 

subsídio jurisprudencial, não havendo impeditivo para a sua juntada aos 

autos neste momento processual. 

De qualquer sorte, as citadas decisões foram proferidas nas datas de 

01/09/2013 (fl. 859-v) e 30/10/2012 (fl. 871), sendo posteriores, portanto, à 

prolação da sentença (10/09/2012 - fl. 796-v). 

Da mesma forma, a notícia colacionada à fl. 872 vem datada de 

23/08/2013.

Assim, incide à hipótese o entendimento consolidado na Súmula nº 8 do 

Tribunal Superior do Trabalho, in litteris:

Súmula nº 8 do TST

JUNTADA DE DOCUMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 

20 e 21.11.2003

A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando 

provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação 

ou se referir a fato posterior à sentença.

Não há razão, pois, para o não conhecimento dos documentos em apreço.
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II - MÉRITO.

RECURSO ORDINÁRIO DOS RECLAMANTES.

1. MIGRAÇÃO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

COAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA.

A Julgadora da Origem indeferiu o pedido dos reclamantes de reparação 

por dano moral, sob os seguintes fundamentos:

Restou incontroverso que as reclamadas aprovaram novo plano 

de previdência complementar de aposentadoria, sendo certo 

que, com a aprovação desse novo plano, o interesse das 

reclamadas seria a migração de grande parte, senão da 

totalidade, dos beneficiários da complementação (tanto 

aposentados como pensionistas).

Os documentos acostados nos autos demonstram as 

comunicações enviadas aos reclamantes, na tentativa de buscar 

a concordância para a migração de plano.

Pelos documentos, não há qualquer ameaça ou coação 

realizada pelas reclamadas na tentativa de impor a referida 

migração, tal como apontado na inicial. As empresas apenas 

apresentam as vantagens/características do novo plano de 

previdência e convidam os aposentados e/ou pensionistas a 

aderirem ao novo plano. Informam também seus problemas 

econômicos, deixando claro que a migração para o novo plano 

de previdência decorre dessas dificuldades financeiras.

O simples envio de correspondências/comunicações, sem 
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ameaças e coações, não é capaz de gerar abalo moral, mesmo 

que de forma repetitiva. Sendo interesse das reclamadas a 

adesão do maior número possível de beneficiários ao novo 

plano de previdência, nada impede que estas enviem 

correspondências ou realizem assembleias com o objeto de 

obter uma maior adesão.

Ainda, a alegação dos reclamantes - de que o atraso no 

pagamento do benefício no mês de fevereiro de 2011 se deu 

como forma de coação, apenas para os pensionistas e 

aposentados que não aderiram ao novo plano - não restou 

demonstrada, ônus de prova que incumbia aos reclamantes, 

forte na redação dos arts. 818 da CLT e 333 do CPC.

A testemunha Antônio José de Campos Salles Filho, ouvido 

mediante carta precatória, refere "que conhece o Plano de 

Reestruturação Capaf; que a divulgação do Capaf começou no 

começo de 2010; que cada Estado teve uma reunião com os 

aposentados, pensionistas e da ativa sobre o Capaf; que o 

depoente esteve presente nas reuniões do Rio, Brasília, São 

Paulo e Porto Alegre; que o banco estava presente por 

intermédio do depoente; que o banco nunca impôs a adesão dos 

aposentados e pensionistas e da ativa; que não era obrigatória a 

adesão; que a Capaf está sob intervenção federal desde outubro 

de 2011; que a Capaf explicou a situação a todos; que está com 

um déficit atuarial; que acabou o dinheiro por isso ocorreu atraso

no pagamento das pensões e complementação de 

aposentadoria; que desconhece se a Capaf ou banco da 
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Amazônia tem promovido ligações telefônicas a aposentados ou 

pensionistas; que a Capaf administra dois planos, quais sejam, 

o antigo e o implantado em 2001; que o antigo vem sofrendo 

dificuldades há vários anos; que houve atraso no pagamento 

pela Capaf dos beneficiários vinculados ao plano BD; que esse 

plano enfrenta problemas de liquidez; que o motivo é porque o 

BD não tem dinheiro; que a primeira parcela do 13º foi paga no 

final de 2011; que eram enviadas correspondências pela Capaf 

aos beneficiários dos planos sobre o novo plano que estava 

tentando implantar; que preliminarmente a Associação dos 

Aposentados do banco e o Sindicato dos Empregados 

participaram e aprovaram o novo plano de reestruturação da 

Capaf”.

Já a testemunha Heloísa Charão Zanardi, em depoimento, alega 

que “à vista das fls. 14/23 a depoente diz desconhecer esses 

documentos, mas lendo a expressão "termo de adesão" refere 

que seu companheiro, aposentado da 1ª reclamada e que 

recebe complementação da 2ª reclamada, disse que recebeu 

uma carta com termo de adesão e que se não aderissem 

deixariam de pagar; outros aposentados também receberam 

correspondências similares; o companheiro da depoente não 

aderiu ao novo plano; o companheiro recebia emails e também 

deixaram de pagar sob a alegação de que não pagariam se não 

aderissem ao novo plano, o que foi resolvido com uma liminar, 

além de torpedos que eram enviados a qualquer hora do dia e 

da noite; o companheiro da depoente foi à reunião da 2ª 
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reclamada e voltou chateado porque não deram maiores 

explicações e era apenas para assinar ou não assinar e se o 

companheiro não assinasse perderia também o plano de saúde, 

que para ele era importante porque estava se recuperando de 

câncer; o companheiro da depoente se chama Luis Ernani 

Silveira de Souza; a principal mudança do plano era a retirada 

da 1ª reclamada como responsável; a depoente fez concurso 

para ingresso na 1ª reclamada e a adesão a 2ª reclamada era 

obrigatória; que naquela época havia previsão de aposentadoria 

igual aos rendimentos da ativa; ao que sabe os aposentados 

contrários ao novo plano se uniram e entraram em contato, via 

associações e sindicatos, inclusive a liminar antes mencionada 

foi obtida por uma dessas associações; outros aposentados 

também recebiam emails e torpedos, e vinham de números 

diferentes; o companheiro mostrou um email que recebeu direto 

da 2ª reclamada, mas o grupo de aposentados mandava emails 

e a depoente estava na lista de pessoas que recebia; os outros 

aposentados, assim como o seu companheiros ficavam 

chateados e desesperados; desde 1988, aproximadamente, a 

depoente escutava comentários sobre problemas financeiros da 

2ª reclamada; em 2001, foi proposto um outro plano da 2ª 

reclamada, Amazônia Vida, apelidado de Amazônia Morte; a 

justificativa dada pela 2ª reclamada foi a falta de condições 

financeiras; a depoente tem conhecimento de cláusula do novo 

plano pelo o que relatou o seu companheiro; o termo de adesão 

foi encaminhado pela 2ª reclamada; a justificativa para esse 

novo plano, dada pela 2ª reclamada, foi a de que eles estavam 
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quebrados; a depoente acha que o atraso não foi por problemas 

financeiros, porque uma pessoa que aderiu ao último plano 

recebeu na data correta; a depoente não sabe se o novo plano 

chegou a ser implantado; a depoente não sabe a que plano 

pertencia essa pessoa, mas sabe que havia aderido à nova 

proposta de plano; a reunião em Porto Alegre foi convocada 

para esclarecer o novo plano; a depoente foi admitida em 1978”.

Em que pesem as alegações da testemunha Heloísa, entendo 

que, com o depoimento pessoal dos reclamantes corrobora-se o 

cunho não coativo das correspondências e telefonemas 

recebidos.

A reclamante Iara da Silva Santana informa que “questionada 

sobre os prejuízos sofridos com as reclamadas a depoente 

refere que iam trocar o plano e a depoente não trocou e passou 

a receber várias mensagens em seu celular que diziam que: 

"várias pessoas já aderiram, só falta você"; as mensagens 

diziam outras coisas do gênero, mas a depoente não recorda; a 

depoente recebia as mensagens e deletava; a depoente recebeu 

formulários que falavam sobre as mudanças do plano e os leu; a 

depoente não foi à reunião explicativa, não sabendo dizer se foi 

em Porto Alegre; a depoente teve suspenso o pagamento por 

alguns dias, não sabendo o motivo; pelo que leu a 2ª reclamada 

não enfrenta boas condições financeiras; a depoente não sabe 

há quanto tempo existem os problemas financeiros; as 

mensagens sempre vinham de número diferente e não eram 

identificadas; além do atraso a depoente não ficou sem receber 
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os pagamentos”.

O reclamante José Brito Mallmann, a seu turno, declara que “o 

depoente não trocou de plano; o depoente sofre insistências das 

reclamadas para trocar de plano; volta e meia eles telefonam de 

Belém e é até um conhecido cujo nome não recorda, quem liga 

e diz: "Mallmann, vamos logo com isso, que é melhor para nós, 

e vê se traz mais alguém junto"; essa pessoa que liga é das 

duas reclamadas e acha que agora está aposentado; o depoente 

se incomoda com essa insistência pelo próprio fato de estarem 

insistindo, ligando em vários horários, inclusive tarde da noite, e 

porque por ter problemas de audição ter que pedir para sua 

esposa retransmitir a mensagem (o depoimento está sendo 

tomado com o auxílio do filho do reclamante); houve um período 

do ano passado que atrasou o pagamento, mas depois 

pagaram; a alegação para o atraso foi a falta de recursos; antes 

disso o depoente não havia ouvido falar sobre problemas 

financeiros; o depoente não foi à reunião da 2ª reclamada em 

Porto Alegre, desconhecendo se houve”.

No mesmo sentido é o depoimento do reclamante Valter de 

Oliveira Pontes, ao afirmar que “o depoente não trocou de plano; 

houve várias insistências para trocar de plano, queriam 

pressionar nesse sentido telefonando e mandando 

correspondência; o depoente recebeu aviso para reunião em 

Porto Alegre, mas não foi; o depoente não ficou mês sem 

receber pagamento, mas atrasou bastante, em dois meses 

(março, abril ou maio, salvo engano); o depoente acha que o 
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atraso foi em razão de estarem pressionando para trocarem de 

plano; com certeza essas insistência chatearam o reclamante, 

"pois a gente está num plano e não se o outro vai ser pior"; há 

muitos anos o depoente vem escutando, por diversas vezes, que 

a 2ª reclamada está em dificuldades financeiras; o depoente 

acha que os telefonemas eram da 1ª reclamada e as 

correspondências eram das duas reclamadas; o depoente não 

foi informado das condições do novo plano, nem por escrito; o 

depoente não recorda o que diziam as correspondência, não 

tendo noção”.

Saliento que o fato de o reclamante Valter não se recordar, “não 

tendo noção” dos termos das correspondências recebidas pelas 

reclamadas, demonstra que não houve ofensa capaz de justificar 

um abalo moral passível de indenização.

Por fim, a reclamante Veleda Fisch Teixeira e Silva relata que “a 

depoente continua com o mesmo plano; foram várias as 

insistências para trocar de plano, por email e onze mensagens 

de celular; a depoente retifica para dizer não recordar se havia 

email; isso desestabiliza demais porque vem com ameaças 

implícitas e veladas; essas ameaças a depoente explica como 

sendo o relato de outras entidades de previdência privada, como 

Aerus, em que os beneficiários não aceitaram mudanças e 

tiveram prejuízos; o pagamento atrasou no início do ano 

passado, em um mês, e a antecipação do 13º foi paga somente 

no final do ano, e não sabiam se ia ser paga, pois quando 

atrasavam diziam que não sabiam se haveria dinheiro; a 
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depoente recebeu aviso de reunião em Porto Alegre, mas não 

foi; a depoente recebia cartas sobre as informações referentes 

ao novo plano; cada mensagem era de um celular diferente, que 

não identificava o remetente, mas falava sobre a 2ª reclamada; a 

depoente recebia emails de ex-funcionários aposentados, que 

recolhiam informações da 2ª reclamada e repassavam; no final 

de 2010 passaram a dizer que a 2ª reclamada estava em 

dificuldades financeiras, o que coincidiu com a divulgação do 

novo plano; antes disso a depoente não havia ouvido falar sobre 

isso, mas também não se preocupava porque recebia 

normalmente; a depoente não tem conhecimento de que tenham 

oferecido outro plano em 2001”.

Dessa forma, a insistência das reclamadas junto aos 

reclamantes para a migração para o novo plano de previdência 

não pode ser considerada como abusiva ou como forma de 

coação. Tais contatos - tanto por telefone quanto por 

correspondências - não são capazes de gerar abalo moral a 

ponto de justificar uma reparação civil. É certo que o contato 

repetitivo pode causar aborrecimentos e até mesmo transtornos 

(como o relatado pelo reclamante José Brito, no sentido de os 

telefonemas eram realizados a qualquer hora do dia, 

necessitando, o reclamante, de auxílio de familiares em razão de 

sua dificuldade auditiva). Mas estes são meros aborrecimentos, 

que não chegam ao patamar de atingir a esfera íntima dos 

reclamantes, com lesão na auto-estima, na honra.

Indefiro, por isso, o pedido indenizatório formulado. (fls. 799-
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v/802)

Os autores, inconformados, alegam haver sido provado e, inclusive,

reconhecido pela sentença o sucessivo envio de correspondências e 

mensagens eletrônicas aos recorrentes, com o fim de ameaçá-los e, assim, 

coagi-los a aderir aos novos planos de previdência complementar 

instituídos pelos reclamados. Argumentam, ainda, haver a segunda ré, 

Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia S.A. -

CAPAF, alcançado-lhes com atraso o benefício relativo ao mês de fevereiro 

de 2011, no intento de, novamente, constrangê-los à indesejada migração 

de planos. Sustentam, por fim, discriminação no adimplemento dos 

benefícios, com prioridade aos beneficiários que já haviam aderido ao novo 

plano. Postulam, em suma, o pagamento de uma reparação pelo dano 

moral decorrente da conduta adotada pelos reclamados, no valor de uma 

remuneração por ano/tempo de vinculação à CAPAF a cada um dos 

reclamantes.

Analiso.

Às fls. 26/41, foi juntada aos autos a Resolução nº 375/69, que aprovou o 

Estatuto da CAPAF, cujo art. 4º assim dispõe:

Integram obrigatoriamente o quadro social da CAPAF os 

funcionários do banco da Amazônia S.A., e tão somente estes. 

Sua admissão far-se-á "ex-officio". (fl. 28)

Já o novo Estatuto da entidade, juntado às fls. 426/435, com vigência a 

contar de 19/08/1981 (data da republicação do DOE do Pará - fl. 435), 

suprimiu tal obrigatoriedade, passando a dispor que "A inscrição do 

participante é facultada aos empregados das Patrocinadoras, desde que 
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não aposentados pela Previdência Oficial, nem em gozo de auxílio-

doença concedido pelo mesmo órgão, (...)" (art. 9º; fl. 426-v).

Conforme observo dos documentos contidos às fls. 46, 60, 72, 88, 113, 

147, 169, 175, 182, 199, 218, 239/243, 256, 268, 282, 289 e 300, os 

reclamantes - ou os trabalhadores falecidos cujos dependentes ora figuram 

no polo ativo da demanda - foram todos admitidos pelo Banco da Amazônia 

em período anterior ao início da vigência do novo Estatuto, de modo que, 

claramente, foram obrigados a aderir ao plano de benefícios da CAPAF.

Atualmente, contudo, mais de 50 anos após tal adesão obrigatória, os 

reclamantes noticiam estarem sendo coagidos pela CAPAF e seu 

patrocinador, BASA, a migrarem do plano originário (BD - benefício 

definido), em ação integrante do "plano de reestruturação da CAPAF", face 

ao déficit orçamentário causado pelos benefícios a eles devidos.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na Origem, considero 

demonstrada, à exaustão, a coação noticiada pelos autores.

Consoante dispõe o art. 151 do Código Civil, "a coação, para viciar a 

declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado 

temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou 

aos seus bens".

Na hipótese dos autos, à fl. 308, foi apresentada a correspondência 

enviada à residência dos reclamantes, solicitando a adesão aos novos 

planos de previdência complementar. A própria correspondência, contudo, 

faz a seguinte referência: "Em novembro de 2010 a CAPAF encaminhou à 

sua residência proposta de solução para a continuidade dos Planos de 

Benefícios desta Entidade", o que já evidencia a reiteração no envio de 
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folhetos semelhantes.

Da mesma forma, a prova oral colhida demonstra, claramente, o contínuo 

envio de correspondências, mensagens via celular não identificadas, 

ligações telefônicas, inclusive em horários inapropriados e envio de e-mails

contendo ameaças de suspensão de benefícios.

Com efeito, a reclamante Iara da Silva Santana refere que "iam trocar o 

plano e a depoente não trocou e passou a receber várias mensagens 

em seu celular que diziam que: 'várias pessoas já aderiram, só falta 

você'; as mensagens diziam outras coisas do gênero, mas a depoente 

não recorda; (...) as mensagens sempre vinham de número diferente e 

não eram identificadas" (fl. 741).

O reclamante José Brito Mallmann assim relata: "o depoente sofre 

insistências das reclamadas para trocar de plano; volta e meia eles 

telefonam de Belém e é até um conhecido cujo nome não recorda, quem 

liga e diz: 'Mallmann, vamos logo com isso, que é melhor para nós, e vê 

se traz mais alguém junto'; essa pessoa que liga é das duas reclamadas e 

acha que agora está aposentado; o depoente se incomoda com essa 

insistência pelo próprio fato de estarem insistindo, ligando em vários 

horários, inclusive tarde da noite, e porque por ter problemas de audição 

ter que pedir para sua esposa retransmitir a mensagem (o depoimento 

está sendo tomado com o auxílio do filho do reclamante); houve um 

período do ano passado que atrasou o pagamento, mas depois pagaram; 

a alegação para o atraso foi a falta de recursos; antes disso o depoente 

não havia ouvido falar sobre problemas financeiros; o depoente não foi à 

reunião da 2ª reclamada em Porto Alegre, desconhecendo se houve" 
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(fls. 741/742).

Igualmente, a testemunha Heloísa Charão Zanardi, ouvida a convite dos 

autores, refere que "o companheiro da depoente foi à reunião da 2ª 

reclamada e voltou chateado porque não deram maiores explicações e 

era apenas para assinar ou não assinar e se o companheiro não 

assinasse perderia também o plano de saúde" (fl. 743).

Como se infere dos depoimentos transcritos, as reuniões que os 

reclamados afirmam haver realizado com o fim de esclarecer as condições 

dos novos planos de benefícios sequer foram corretamente divulgadas entre 

os beneficiários e, dentre estes, mesmo os que compareceram não 

receberam informações satisfatórias. 

Ademais, o reclamante Valter de Oliveira Pontes, apesar de relatar o 

reiterado envio de correspondências visando à migração de planos, afirma 

que "não foi informado das condições do novo plano, nem por escrito" 

(fl. 742), o que corrobora a informação trazida pelos autores de que as 

correspondências enviadas sequer continham a descrição dos novos 

planos, mas tão somente o formulário de adesão e, ainda assim, com curto 

prazo para assinatura. E, de fato, o "termo de pré-adesão" carreado às fls. 

15/20 não contém qualquer explicação acerca das condições dos novos 

planos, mas tão somente procedimentos e orientações para a pré-adesão e 

adesão, inclusive com a exigência, como requisito para a conclusão da 

adesão, da desistência de eventuais ações judiciais em tramitação,

procedimento este que vem sendo considerado inválido por este Regional, 

por representar flagrante renúncia de direitos.

Destaco, apenas, haver inúmeros outros relatos de ameaças e coações, 

contidos nos depoimentos já transcritos pela sentença, aos quais me 
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reporto, a fim de evitar tautologia.

Resta evidente, portanto, a ausência de esclarecimentos acerca das reais 

condições dos novos planos ofertados aos beneficiários, limitando-se a 

segunda ré a impor, veladamente, a migração, sob ameaças de cortes de 

patrocínio e suspensão de pagamentos, em afronta, portanto, ao disposto 

nos arts. 6º, II, e 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 

produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a 

igualdade nas contratações;

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 

outras práticas abusivas: (...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, 

tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição 

social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Considere-se, nesse contexto, serem os reclamantes pessoas de idade 

avançada, idosos sem possibilidade de retorno ao mercado de trabalho, 

que, portanto, dependem economicamente dos benefícios pagos pela 

CAPAF. Assim, a violência psicológica decorrente da coação e das 

ameaças proferidas pela segunda demandada representam, ainda, 

violação ao disposto no art. 4º da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), in 

litteris:

Art. 4º Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 
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negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e 

todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será 

punido na forma da lei. - Grifado.

Com efeito, à fl. 21, encontra-se juntada a "cartilha explicativa" do Plano de 

Benefício Definido Saldado, sendo que, à fl. 10 da cartilha, consta a 

ameaça de retirada do patrocínio do Banco da Amazônia ["(...) haverá a 

retirada de Patrocínio do Plano de Benefício Definido (PDB) e Plano 

Misto de Benefício Definido (PMDB)"], além da suspensão do pagamento 

dos benefícios em caso de resistência à adesão aos novos planos ["(...) 

Enquanto o processo não é aprovado, o pagamento do benefício fica 

suspenso" - destaque atual].

Do conjunto probatório até aqui analisado, resta clara a intenção dos réus 

de repassar aos beneficiários dos planos de previdência complementar os 

riscos de sua própria atividade, coagindo-os a migrarem do plano BD 

(apontado como o causador do déficit experimentado pela CAPAF), 

prevalecendo-se da inegável fragilidade inerente à idade avançada, 

mediante ameaças das mais diversas. Contudo, o déficit atuarial da

segunda ré, seja ele oriundo do plano BD ou não, deve ser suportado por 

ela própria e, ainda, por seu patrocinador e ex-empregador dos 

reclamantes, o Banco da Amazônia. Entendimento em contrário, concessa 

venia, deturparia não apenas a lógica do sistema consumerista, mas 

também as regras mais basilares de direito do trabalho, a iniciar pelo 

disposto no art. 2º da CLT ("Considera-se empregador a empresa, 

individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço." -

destaque pela Relatora).
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Some-se a isso, repito, o fato de os reclamantes terem sido obrigados a 

aderir ao Plano BD da CAPAF, ainda no ano de 1969, gerando uma 

inegável expectativa de estabilidade financeira mesmo após o 

desligamento do Banco da Amazônia. Coagi-los, no atual contexto, à 

migração para um plano incerto e, até mesmo, desconhecido viola, de 

maneira frontal, o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do 

Código Civil ("Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé." - grifo atual).

Assim, a responsabilidade pelo déficit atuarial da CAPAF não deve ser 

suportada por seus beneficiários, mas, sim, por seu patrocinador, tal qual 

decidido nos autos da ACP nº 0000302-75.2011.5.04.0008 (fls. 860/871-v), 

no bojo da qual o Banco da Amazônia foi condenado "a aportar à CAPAF 

os valores faltantes, mês a mês, ao pagamento da íntegra dos benefícios 

previstos no Plano de Benefícios Definidos" (fl. 869-v).

Destaco, ainda, a notícia da condenação do BASA ao pagamento de R

$1.351.318.592,32 ao plano BD da CAPAF, determinada nos autos do 

processo nº 01164-2001-001-16-00-2 (fl. 858-v), com o fim de cobrir o 

déficit enfrentado.

Não por outra razão, nos autos do processo nº 0026059-

88.2013.4.01.3400, houve comando pela suspensão da Portaria nº 108/13 

da Previc (fl. 859-v), a qual determinava a liquidação extrajudicial do Plano 

BD da CAPAF, não apenas face à impossibilidade de liquidação de 

apenas um plano (arts. 47 e 48 da LC 109/01), mas, também, face à 

viabilidade de recuperação do Plano BD, considerando, principalmente, os 

aportes oriundos do BASA, determinados judicialmente.
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Em apertada síntese, portanto, a solução do déficit atuarial da CAPAF, seja 

ele originário ou não do Plano BD, não passa pela migração forçada dos 

beneficiários daquele plano para outros, novos, incertos e, 

presumivelmente, mais prejudiciais. A reestruturação da entidade é de 

responsabilidade de seus instituidores e patrocinadores, sendo, portanto, 

injusta e ilícita a coação praticada contra os reclamantes. 

Quanto à efetiva caracterização do ilícito contido no art. 151 do Código 

Civil, por certo, não haveria a segunda ré de incluir em seus formulários e 

cartilhas, às escâncaras, ameaças expressas. A configuração da coação 

se dá, na hipótese, pela silenciosa violência psicológica praticada contra 

os reclamantes, pelo fundado temor (haja vista as ameças de suspensão 

de benefícios e de corte de patrocínio para uma entidade que já se anuncia 

em dificuldades financeiras crônicas) da penúria naquele que talvez seja o 

mais delicado momento da vida e, não bastasse isso, pela conduta invasiva 

das rés, caracterizada no envio de reiteradas correspondências, 

mensagens via celular não identificadas, ligações telefônicas a qualquer 

horário, inclusive à noite, todas referidas, à unanimidade, nos depoimentos 

dos reclamantes e das testemunhas ouvidas (fls. 741/744).

O abalo moral, por todas as razões já expostas, é evidente, seja pela 

violação à intimidade e à vida privada, seja pela violência psíquica 

praticada.

Configurado, pois, o ilícito, é devida a reparação aos autores pelo dano 

moral sofrido, a qual encontra fundamento nos arts. 5º, V e X, da 

Constituição Federal ["V - é assegurado o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
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pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação"], 186 e 927, do Código Civil ["Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.; Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo"].

Penso, por outro lado, deva ser o quantum indenizatório fixado de forma 

equânime, mesmo porque, a despeito da disparidade das datas de 

admissão dos reclamantes, a vinculação ao Plano BD da CAPAF ocorreu 

por ocasião da edição da Resolução nº 375/69, que aprovou o Estatuto da 

CAPAF e, ademais, a coação ora reconhecida teve início por ocasião da 

implantação do "Plano de Reestruturação CAPAF", atingindo a todos de 

maneira uniforme.

Entendo, pois, suficiente a reparar o dano moral sofrido o montante de R

$20.000,00 a cada um dos reclamantes, considerando a capacidade 

econômica dos réus e dos ofendidos, o tempo de permanência do ilícito e a 

gravidade da conduta.

Sobre o montante, incidem, ainda, juros de mora, a contar do ajuizamento 

da ação (art. 883 da CLT) e correção monetária, a partir da prolação da 

presente decisão, consoante entendimento contido nas Súmulas nº 439 do 

TST, 50 e 54 deste Regional.

Os demandados respondem solidariamente, consoante já decidido na 

Origem (fl. 799).

Portanto, dou parcial provimento ao recurso ordinário dos reclamantes 

nesse aspecto para condenar os reclamados, solidariamente, ao 
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pagamento de R$20.000,00 a cada um dos autores, a título de reparação 

por dano moral, com incidência de juros, a contar do ajuizamento da ação, e 

correção monetária, a partir da prolação da presente decisão.

2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Uma vez revertido o julgamento de improcedência da ação, passo ao 

exame da pretensão de condenação dos reclamados ao pagamento de 

honorários advocatícios.

Entendo que a assistência judiciária não é prerrogativa sindical, podendo 

ser exercida por qualquer advogado habilitado nos autos. Ademais, o artigo 

133 da Constituição Federal dispõe que "o advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 

exercício da profissão, nos limites da lei".

Diante do exposto, com amparo nas disposições constitucionais, no artigo 

20 do CPC, bem como no artigo 927 do Código Civil e nos artigos 2º e 22 

da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB), faz jus a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, porquanto vencedora na presente demanda.

De qualquer forma, no caso, demonstrada a condição de pobreza dos 

reclamantes por meio das declarações das fls. 43, 57, 69, 85, 108, 145, 

159, 172, 181, 198, 215, 234, 252, 264, 280, 287 e 296, restam atendidos 

também os requisitos previstos na Lei nº 1.060/50 para o deferimento da 

verba honorária.

Quanto ao percentual devido a título de honorários, fixo em 15% sobre o 

valor bruto da condenação, valor usualmente praticado na Justiça do 

Trabalho e na linha da Súmula 37 deste TRT.
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A responsabilidade dos réus, ademais, é solidária, conforme já fixado em 

sentença (fl. 799).

Por tais razões, dou provimento ao recurso ordinário para condenar os 

reclamados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios aos 

patronos dos autores, no percentual de 15% sobre o valor bruto da 

condenação.

3. PREQUESTIONAMENTO.

O presente acórdão não viola os dispositivos legais invocados no recurso 

interposto e nas contrarrazões apresentadas, os quais restam 

prequestionados, nos termos da Súmula 297, III, do TST e da Orientação 

Jurisprudencial 118 do TST. Esclareço, por oportuno, que, conquanto não 

constem expressamente todas as teses aventadas pelos recorrentes, esta 

Turma analisou integralmente o feito, traduzindo, o aresto, o entendimento 

vertido pelo Colegiado. Eventual inconformidade deverá ser objeto de 

recurso próprio.

DESEMBARGADOR EMÍLIO PAPALÉO ZIN:

II - MÉRITO.

RECURSO ORDINÁRIO DOS RECLAMANTES.

1. MIGRAÇÃO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

COAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA.

Peço vênia à Relatora para do voto divergir, no presente item.

De acordo com o art. 186 do Código Civil: "Aquele que, por ação ou 
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omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

O art. 5º, X, da Constituição Federal, igualmente assegura a inviolabilidade 

da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, 

prevendo o direito "a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação". 

A obrigação de indenizar, contudo, está condicionada à existência de 

manifesto prejuízo, cujo encargo probatório incumbia aos recorrentes. 

Neste sentido, do exame do conjunto probatório constante nos autos, em 

especial os documentos e os depoimentos produzidos, não evidencio que 

tenha sido demonstrada à saciedade a coação propugnada pelos 

reclamantes, na inicial.

Como bem destacado pelo Juízo de origem: "a insistência das reclamadas 

junto aos reclamantes para a migração para o novo plano de previdência 

não pode ser considerada como abusiva ou como forma de coação. Tais 

contatos - tanto por telefone quanto por correspondências - não são 

capazes de gerar abalo moral a ponto de justificar uma reparação civil."

Assim sendo, confirmo o entendimento esposado na sentença e nego 

provimento ao recurso interposto pelos autores, no particular.

2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Com a devida vênia do entendimento adotado pela Exma. Relatora, 

considero que, no âmbito do processo do trabalho, os honorários 

advocatícios, qualificados como assistenciais, são devidos apenas quando 
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preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 5.584/70. No caso, não foi 

juntada a credencial sindical, razão pela qual indevida a condenação ao 

pagamento de honorários assistenciais.

Assim, nego provimento ao recurso ordinário dos reclamantes, no particular.

DESEMBARGADORA DENISE PACHECO:

1. MIGRAÇÃO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

COAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA.

Acompanho os judiciosos fundamentos do voto da Exma. Relatora. 

2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Acompanho a divergência.

______________________________

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADORA TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL 

(RELATORA)

DESEMBARGADOR EMÍLIO PAPALÉO ZIN

DESEMBARGADORA DENISE PACHECO
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