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RELATOR: DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA

AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHÃO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
MARANHÃO - IPREV

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A., BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

 

   : O presente Agravo de Instrumento (AI) éDECISÃO – Desemb. Paulo Sérgio VELTEN PEREIRA (relator)

interposto contra a demora na apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na origem, o que equivale ao próprio
indeferimento do pedido de tutela provisória (CPC, art. 1.015 I).

Interposto no Plantão Judiciário, o Desembargador plantonista, Raimundo José Barros de Sousa, houve por bem
conceder a tutela provisória de urgência requerida para determinar que os Agravados, no prazo máximo de 24 horas, efetuem “o

resgate das cotas e dos respectivos rendimentos pro rata dos fundos BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA II; BB

Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA III; BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA IV; BB

Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA IX, de titularidade do Estado do Maranhão/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

  DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV, creditando, de modo imediato, o montante na conta do mencionado

instituto (Banco do Brasil, agência 3846-6, Conta 7302-4), garantindo a continuidade do custeio dos benefícios beneficiários de

aposentadoria e pensão do Estado do Maranhão, sob pena de multa diária de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada

.agravado, até o limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)”

Atacada por Mandado de Segurança impetrado pelos ora Agravados, o Plenário do Tribunal de Justiça, por maioria de
votos, concedeu medida liminar para suspender os efeitos da decisão , por entender que a matéria não podia ser apreciada nosupra

Plantão Judiciário. Ao fim e ao cabo, o Plenário desta Corte reconheceu a incompetência do Desembargador plantonista para
apreciar o pedido. Ressalvou o eminente Desembargador Ricardo Duailibe, relator do referido MS, contudo, que “tendo em vista

 (este AI) que o mencionado recurso já foi objeto de regular distribuição, sendo de Relatoria do Desembargador Paulo Sérgio

Velten Pereira, os efeitos desta ordem ficam adstritos até novo posicionamento sobre a matéria do seu Relator originário, Juiz

.Natural da causa (art. 5°, XXXVII, CF/88), seja em caráter incidental ou de mérito”

Pelo regramento processual atual, em caso de decisão proferida por Juízo incompetente, cabe ao Juízo competente dizer
se mantém ou não a decisão prolatada por aquele (CPC, art. 64 §4°).

Compulsando os autos eletrônicos, adiro ao entendimento do eminente Desembargador Plantonista, pela concessão da
tutela de urgência requerida.

Os fundos de investimentos que o Agravante pretende resgatar são do tipo aberto, conforme reconhece a própria BB
DVTM, no documento de 7 de junho de 2018, que indeferiu o requerimento do IPREV e do Estado do Maranhão (ID 2086275,
pág. 30). Dessa forma, inexiste qualquer óbice ao resgate dos investimentos antes das datas de vencimento, nos termos do art. 4°
da Instrução n° 555/2014, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
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O estabelecimento de prazos de carência para resgate não descaracteriza a natureza aberta dos fundos de investimento
em questão. Trata-se de mecanismo que visa, tão somente, conferir maior rentabilidade ao capital investido (Instrução 555/2014,
CVM, art. 39). É dizer, tanto maior será a rentabilidade do investimento quanto mais próximo da data de vencimento da

.aplicação financeira

Tenho, portanto, que a negativa dos Agravados quanto ao resgate da aplicação financeira fere a autonomia privada, na
medida em que as partes contrataram fundos de investimento de condomínio aberto, que pressupõe possibilidade de resgate antes
da data de vencimento.

Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado.

Por outro lado, o perigo de dano resulta do fato inescapável de que os Agravantes precisam honrar o pagamento da
folha dos aposentados e pensionistas do mês de junho de 2018, não sendo plausível que, tendo reservas aplicadas em fundo de
investimento de natureza aberta, não possam dispor do numerário correspondente.

Ante o exposto, e suficientemente fundamentado, confirmo a decisão concessiva da  paratutela recursal de urgência
determinar que os Agravados, Banco do Brasil e BB Gestão de Recursos - DTVM realizem, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, o resgate das cotas e dos respectivos rendimentos  dos fundos BB Previdenciário Renda Fixa Títulospro rata

Públicos IPCA II, BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA III, BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA
IV e BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA IX, de titularidade do Estado do Maranhão/Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão- IPREV, creditando o montante apurado na conta do mencionado instituto (agência 3846-6, do
Banco do Brasil, Conta 7302-4), sob pena de multa diária, que redimensiono para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem limite e
sem prejuízo de eventual majoração, caso o valor ora fixado não seja suficiente para dobrar a resistência injustificada ao
adimplemento da obrigação.

Outrossim, fica assegurado aos Agravados o desconto de eventuais sanções ajustadas pelo resgate antecipado.

 

Comunique-se o Juízo da causa sobre o inteiro teor desta decisão, cuja reprodução servirá de ofício.

 

Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem resposta no prazo de quinze dias, facultada a juntada de
documentos.

 

Após, vista à PGJ.

 

Com o retorno, autos conclusos para julgamento.

 

Cumpra-se com urgência.

Publique-se.

São Luís (MA), 28/6/2018
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