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PROCESSUAL  CÍVEL  -  Agravo  Interno  –
Ação  de  cumprimento  de  aposentadoria
por  pecúlio  c/c  cobrança  de  benefícios
devidos e danos morais – Procedência dos
pedidos – Apelação - Decisão monocrática
que  nega seguimento  ao  recurso  –
Irresignação - Alegativa de insuficiência de
jurisprudênica  dominante  nas  Cortes
Superiores  –  Inexistência  de  fatos  ou
argumentos novos capazes de modificar o
entendimento  do  relator  –  Agravo
improvido.

- Só de dá provimento a agravo interno se
houver  prova  nos  autos  de  patente
confronto  da  decisão  agravada  com   a
legislação ou jurisprudência dominante dos
tribunais ou fato novo capaz de justificar a
modificação  do  relator. Não  havendo,  há
que  ser  negado  provimento  ao  agravo
interno, mantendo-se a decisão recorrida.

– A teor do disposto no art. 75, da Lei
Complementar nº 109/2001, sem prejuízo
do  benefício,  prescreve  em  05  (cinco)
anos  o  direito  às  prestações  não  pagas
nem  reclamadas  na  época  própria,
resguardados  os  direitos  dos  menores
dependentes,  dos  incapazes  ou  dos
ausentes, na forma do Código Civil.



– Ainda  que  se  opere  a  prescrição
quinquenal  do  direito  de  reclamar  as
prestações  vencidas  e  não  pagas  na
época própria,  por se tratar de matéria de
trato sucessivo, esta não atinge a extinção
do  direito  ao  beneficio  previdenciário  da
aposentadoria  resultante  de  contribuições
pagas  por  quem aderiu  a  plano  privado,
por estar expressamente ressalvado na lei
que disciplina  a matéria  (art.  75,  da Lei
Complementar nº 109/2001).

Vistos,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos de apelação cível acima identificados.

Decide, em 2ª Câmara Cível do Tribuna de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos
do voto do relator e da súmula de fl. 383.

Inconformadas com a decisão monocrática
de fls. 357/361, que negou seguimento à apelação cível interposta contra a
sentença da  eminente Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da
Capital,  que  julgou  parcialmente  procedente  os  pedidos  da  ação  de
cumprimento  de  aposentadoria  por  pecúlio  c/c  cobrança  de  benefícios
devidos e danos morais, que lhes moveram EXPEDIDO MARTINS DA SILVA
e sua mulher  FRANCISCA ALVES DA SILVA,  a  SABEMI PREVIDÊNCIA
PRIVADA  e a  PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA,  manejaram o
presente agravo interno, com vistas à modificação do julgado,  estribando
seus argumentos nas razões de fls. 364/378.

Aduziram  em  seus  argumentos  de
insurreição, que a  decisão monocrática vergastada peca por trazer em seu
conteúdo a transcrição de apenas duas jurisprudências para demonstrar a
predominância do entendimento do Superior  Tribunal  de Justiça quanto à
aplicação da prescrição  do  direito  dos  agravados  requererem em juízo a
aposentadoria do plano de previdência privada que os agravados  pagaram
durante grande parte de sua vida laboral.

Pedem  o  provimento  do  agravo  para
reformar  a  decisão  recorrida  e,  alternativamente,  que  este  Tribunal  dê
provimento ao agravo para acolher a preliminar de prescrição do fundo de
direito e inversão da sucumbência.

É o relatório.

V O T O 



Extrai-se  dos  autos  que  a  insurreição
recursal  cinge-se  ao  descontentamento  das  agravantes  com  a  decisão
monocrática  que negou seguimento  à  apelação cível  em referência,  com
fundamento  no  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,  deixando  de
reconhecer a  prescrição do fundo de direito reclamado pelos apelados, de
receberem a aposentadoria resultante do plano de saúde complementar que
pagaram  por  grande  parte  de  suas vidas,  mas  que  as  agravantes  se
recusaram a concedê-lo.

Só de dá provimento a agravo interno se
houver  prova nos autos de patente  confronto da decisão agravada com  a
legislação ou jurisprudência dominante dos tribunais ou fato novo capaz de
justificar a modificação do entendimento do relator. Não havendo, há que ser
negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão recorrida.

Por não  ser a hipótese dos autos, já que
não existe  nas razões expostas pelos agravantes, qualquer documento ou
fato  novo  que  possa  justificar  a  mudança do  entendimento  esposado na
decisão vergastada, entendo que o agravo interno não pode prosperar, razão
pela qual mantenho a decisão nos seguintes termos:

“Com  efeito,  trata-se  de  matéria  de
previdência privada, onde se discute o direito ao recebimento de prestações
mensais de aposentadoria originária de planos autorizados por lei, que se
submetem a regras próprias não vinculadas ao sistema da previdência social
pública, como pretendem as razões recursais.

Observe-se que os argumentos do apelo
vêm escorados nos dispositivos do art. 103, da Lei  nº 9.528/77, que trata do
regime geral de previdência social e, ainda assim, não se aplica na forma
pretendida pelas recorrentes.  É que ali,  a lei  diz respeito às reclamações
quanto à revisão e reajuste  de aposentadorias  pelo  RGPS,  que não é a
hipótese dos autos.

No  caso  concreto  ora  em  disceptação,
aplica-se a legislação específica, que não ampara a tese da apelação, como
se extrai da redação do art. 75, da Lei Complementar nº 109/2001, “verbis”:

“Art.  75.  Sem  prejuízo  do  benefício,  prescreve  em
cinco  anos  o  direito  às  prestações  não  pagas  nem
reclamadas na época própria, resguardados os direitos
dos  menores  dependentes,  dos  incapazes  ou  dos
ausentes, na forma do Código Civil.”

Pelo dispositivo supra, ainda que se opere
a prescrição quinquenal do direito de reclamar as prestações vencidas e não
pagas na época própria,  a prescrição não atinge a extinção do direito ao



beneficio previdenciário da aposentadoria resultante de contribuições pagas
durante a vida ativa do contribuinte, eis que expressamente ressalvado pela
lei o direito ao benefício, atingindo, tão somente as parcelas referentes ao
período anterior aos últimos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, nos
termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, coma seguinte redação: 

Sumula  291 A  ação  de  cobrança  de  parcelas  de
complementação  de  aposentadoria  pela  previdência
privada prescreve em cinco anos.

Súmula  427 -  A ação  de  cobrança  de  diferenças  de
valores de complementação de aposentadoria prescreve
em cinco anos contados da data do pagamento.

Observa-se  que  o  STJ  já  tem
entendimento firmado no sentido de que a prescrição do direito de reclamar
parcelas de aposentadoria privada é de 05 (cinco) anos e, ao mesmo tempo,
já é sedimentada a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a
prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas que
não se incluem no quinquênio contado do surgimento do direito, no caso, o
direito de requerer a aposentadoria, contra o qual não há insurgência nas
razões recursais.

Veja-se  o  entendimento  da  Corte  infra
constitucional:

AgRg  no  REsp  1316357/RS  -  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL
2012/0067129-8,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI
(1137),  Órgão  Julgador:  T3  -  TERCEIRA TURMA:
Data  do  julgamento:  26/06/2012,  Publicação:  Dje  de
DJe  15/10/2012  AGRAVO  REGIMENTAL.
PREVIDÊNCIA  PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE  APOSENTADORIA.  OFENSA AO  ART.  6º  DA
LICC.  PRESCRIÇÃO DO  FUNDO  DE  DIREITO.
SÚMULA  291,  427/STJ.  FONTE  DE  CUSTEIO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356/STF.
TRANSAÇÃO. SÚMULAS 5, 7/STJ. CÁLCULO DO
IMPOSTO  DE  RENDA.  DECISÃO  AGRAVADA.
MANUTENÇÃO. 1.- Esta Corte Superior entende que
não  cabe  analisar  princípios  contidos  na  Lei  de
Introdução  do  Código  Civil  (direito  adquirido,  ato
jurídico perfeito e coisa julgada), por estarem revestidos
de carga eminentemente constitucional. 2.-  Embora se
reconheça  a  prescrição  quinquenal  das  prestações
previdenciárias,  tratando-se  de  parcela  de  trato
sucessivo, não atinge o fundo de direito. Aplica-se as
Súmulas 291, 427/STJ. 3.- A convicção a que chegou o
Tribunal  a  quo  quanto  à  ocorrência  da  transação
decorreu  da  análise  do  conjunto  probatório  e  o
acolhimento  da  pretensão  recursal  demandaria  o



reexame do mencionado suporte. Incide nesse ponto as
Súmulas STJ/5 e 7. 4.- Os dispositivos apontados como
violados, quanto à inexistência de fonte de custeio, não
foram objeto de debate no Acórdão recorrido, tampouco
foram interpostos Embargos de Declaração para suprir
eventual  omissão,  de  modo  que,  ausente  está  o
necessário  prequestionamento,  incidem  as  Súmulas
STF/282 e 356 5.- O imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem tais rendimentos, ou seja, a retenção na
fonte deve observar a renda que teria sido auferida mês
a  mês  pelo  contribuinte  se  não  fosse  o  erro  da
administração,  e  não  no  rendimento  total  acumulado
recebido  em  virtude  de  decisão  judicial  (REsp
899.576/SP,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  Segunda Turma,
julgado  em 13.3.2007,  DJ  de  22.3.2007,  p.  332).  6.-
Agravo Regimental improvido.

E ainda:

AgRg  no  AREsp  114009  /  RS  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL  2011/0270837-5,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI  (1137),  Órgão  Julgador:  T3  -  TERCEIRA
TURMA, Data do julgamento: 27/11/2012 Publicação:
DJe  18/12/2012   AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO
RESCISÓRIA.  PERÍCIA  ATUARIAL.
CERCEAMENTO DE  DEFESA.  SÚMULA 343/STF.
PREVIDÊNCIA  PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA.  PRESCRIÇÃO. SÚMULAS
291,  457/STJ.  DECISÃO  AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.  1.-  Embora  se  reconheça  a
prescrição  quinquenal  das  prestações
previdenciárias,  tratando-se  de  parcela  de  trato
sucessivo, não atinge o fundo de direito. Aplica-se a
Súmula 291, 427/STJ. Precedentes. 2.- Não cabe ação
rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a
decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação  controvertida  nos  tribunais  (Súmula  n.
343/STF). 3.- Agravo Regimental improvido.

Mantendo na íntegra os termos da decisão
monocrática,  acrescento  outros  julgados,  de  forma  a  deixar  extreme  de
dúvida  a  predominância  do  entendimento  da  Corte  infraconstitucional,  no
sentido de que a prescrição do direito dos agravados não atinge o fundo de
direito,  mas  tão  somente  as  parcelas  que  antecedem  o  quinquênio  do
ajuizamento da ação, como se observa:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
COBRANÇA  DE  DIFERENÇAS  DE  CORREÇÃO



MONETÁRIA  DO  FUNDO  DE  RESERVA.
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  DECISÃO  AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.  1.- É inviável a análise da ofensa ao
art.  535 do  CPC,  alegada  apenas  em sede  de  agravo
regimental,  por  caracterizar  inovação  recursal.  2.-
Embora se  reconheça a prescrição quinquenal  das
prestações previdenciárias, tratando-se de parcela de
trato sucessivo, não atinge o fundo de direito. Aplica-
se  a  Súmula  291/STJ.  Precedentes.  3.-  Agravo
Regimental  improvido.  AgRg  nos  EDcl  no  REsp
1287426  /  SC  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
ESPECIAL 2011/0252019-3, Relator: Ministro SIDNEI
BENETI (1137) T3 - TERCEIRA TURMA 27/03/2012
DJe 10/04/2012 
AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.
PERÍCIA  ATUARIAL.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  SÚMULA  343/STF.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 291,
457/STJ.  DECISÃO  AGRAVADA.  MANUTENÇÃO.
1.-  Embora  se  reconheça  a  prescrição  quinquenal
das  prestações  previdenciárias,  tratando-se  de
parcela  de  trato  sucessivo,  não  atinge  o  fundo  de
direito.  Aplica-se  a  Súmula  291,  427/STJ.
Precedentes. 2.- Não cabe ação rescisória por ofensa a
literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda
se  tiver  baseado  em  texto  legal  de  interpretação
controvertida  nos  tribunais  (Súmula  n.  343/STF).  3.-
Agravo  Regimental  improvido.AgRg  no  AREsp
114009/RS  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL 2011/0270837-5  Relator:
Ministro  SIDNEI  BENETI  (1137)  T3  -  TERCEIRA
TURMA  27/11/2012  DJe  18/12/2012   RECURSO
ESPECIAL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  REVISÃO
DE PENSÃO. ÍNDICE DE  CONTRIBUIÇÃO. FAIXA
ETÁRIA.  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA.
OBRIGATORIEDADE.  EQUILÍBRIO  FINANCEIRO
E ATUARIAL.  1.  No  caso de pedido de revisão de
critérios de cálculo de benefícios previdenciários, a
prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas
as  prestações  vencidas  há  mais  de  cinco  anos  do
ajuizamento da ação (Lei  Complementar 109/2001,
art.  75).  Precedentes.  2.  A pretensão  de  revisão  de
benefício  pago  por  entidade  de  previdência  privada,
segundo  critérios  diversos  dos  estabelecidos  no
contrato, deve ser precedida de perícia técnica na qual
fique  comprovado  que  não  será  inviabilizada  a
manutenção  do  equilíbrio  financeiro  e  atuarial  do
correspondente plano de benefícios. Precedentes.  REsp
1244810 / RS RECURSO ESPECIAL 2011/0067039-7
Relatora:Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145)
T4 - QUARTA TURMA 19/06/2012 DJe 15/10/2012



CIVIL E PROCESSUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO  QUE  POSTULA  A  RESTITUIÇÃO  DE
PARCELAS.  PECÚLIO.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO
QUINQUENAL.  SÚMULA  N.  291-STJ.
IRREPETIBILIDADE.  RISCO.  COBERTURA  DO
SINISTRO.  I.  "A ação de cobrança de  parcelas  de
complementação de aposentadoria pela previdência
privada prescreve em cinco anos" (Súmula n. 291-
STJ).  II.  A  prescrição  qüinqüenal  incide  sobre
quaisquer  prestações  cobradas  de  entidades  de
previdência  complementar. Precedente  da  Segunda
Seção (REsp n. 771.638/MG, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, unânime, DJU de 12.12.2005). III. Os
planos  de  pecúlio  não  permitem  a  devolução  das
parcelas  pagas  diante  da  cobertura  do risco de morte
enquanto  estiveram  as  partes  vinculadas
contratualmente.  IV.  Recurso  conhecido  em  parte  e,
nessa extensão, provido.REsp 707056 / RS RECURSO
ESPECIAL2004/0169144-5  Relator: Ministro  ALDIR
PASSARINHO  JUNIOR  (1110)  T4  -  QUARTA
TURMA 02/02/2010 DJe 18/02/2010 

AGRAVO  REGIMENTAL.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA. OFENSA AO ART. 6º DA LICC.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA
291,  427/STJ.  FONTE  DE  CUSTEIO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356/STF.
TRANSAÇÃO. SÚMULAS 5, 7/STJ. CÁLCULO DO
IMPOSTO  DE  RENDA.  DECISÃO  AGRAVADA.
MANUTENÇÃO. 1.- Esta Corte Superior entende que
não  cabe  analisar  princípios  contidos  na  Lei  de
Introdução  do  Código  Civil  (direito  adquirido,  ato
jurídico perfeito e coisa julgada), por estarem revestidos
de carga eminentemente constitucional.2.-  Embora se
reconheça  a  prescrição  quinquenal  das  prestações
previdenciárias,  tratando-se  de  parcela  de  trato
sucessivo, não atinge o fundo de direito. Aplica-se as
Súmulas  291,  427/STJ.  AgRg  no  REsp  1316357  /
RSAGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL 2012/0067129-8 Ministro SIDNEI BENETI
(1137)  T3  -  TERCEIRA  TURMA  26/06/2012  DJe
03/08/2012 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a
quo  quanto  à  ocorrência  da  transação  decorreu  da
análise  do  conjunto  probatório  e  o  acolhimento  da
pretensão  recursal  demandaria  o  reexame  do
mencionado  suporte.  Incide  nesse  ponto  as  Súmulas
STJ/5 e 7. 4.- Os dispositivos apontados como violados,
quanto  à  inexistência  de  fonte  de  custeio,  não  foram
objeto de debate no Acórdão recorrido, tampouco foram
interpostos  Embargos  de  Declaração  para  suprir
eventual  omissão,  de  modo  que,  ausente  está  o
necessário  prequestionamento,  incidem  as  Súmulas
STF/282 e 356. 5.- O imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado



com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem tais rendimentos, ou seja, a retenção na
fonte deve observar a renda que teria sido auferida mês
a  mês  pelo  contribuinte  se  não  fosse  o  erro  da
administração,  e  não  no  rendimento  total  acumulado
recebido  em  virtude  de  decisão  judicial  (REsp
899.576/SP,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  Segunda Turma,
julgado em 13.3.2007, DJ de 22.3.2007, p. 332).

Processual  civil.  Agravo  no  recurso  especial.
Previdência privada. Prescrição. Ação ajuizada por
segurado.  Fundo  de  direito.  Inocorrência.  Súmula
83/STJ. Fundamento constitucional. - Nas demandas
previdenciárias  promovidas  por  segurados,
postulando  prestações  ou  diferenças,  a  prescrição
alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco
anos,  não  atingindo  o  fundo  de  direito,  tal  como
ocorre  nas  ações  ajuizadas  por  ex-segurados.
Precedente.  -  Inviável  o  recurso  especial  quando  o
tribunal  de  origem  calcou-se  unicamente,  em
fundamento constitucional. Agravo no recurso especial
a  que  se  nega  provimento.  AgRg nos  EDcl  no  REsp
1010835  /  RS  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO
ESPECIAL  2007/0283169-1  Relatora: Ministra
NANCY ANDRIGHI (1118) T3 - TERCEIRA TURMA
26/06/2008 DJe 05/08/2008 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
AÇÃO  QUE  POSTULA  DIFERENÇAS  DE
CORREÇÃO  MONETÁRIA SOBRE  RESERVA DE
POUPANÇA.  PRESCRIÇÃO.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA  291  DO  STJ.  IMPROVIMENTO.  I.  A
prescrição qüinqüenal incide sobre quaisquer prestações
obradas  de  entidades  de  previdência  complementar,
inclusive  as  diferenças  de  reserva  de  poupança.
Precedente uniformizador da Segunda Seção (REsp n.
771.638/MG,  Rel.  Min.  Carlos  Alberto  Menezes
Direito,  DJU  de  12.12.2005).  II.  Agravo
improvido.AgRg  no  REsp  877049  /  MG  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL
2006/0181258-3  Ministro  ALDIR  PASSARINHO
JUNIOR (1110) T4 - QUARTA TURMA13/02/2007DJ
26/03/2007 p. 255 

RECURSO  ESPECIAL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
REVISÃO  DE  PENSÃO.  ÍNDICE  DE
CONTRIBUIÇÃO.  FAIXA ETÁRIA.  REALIZAÇÃO
DE  PERÍCIA.  OBRIGATORIEDADE.  EQUILÍBRIO
FINANCEIRO E ATUARIAL. 1. No caso de pedido de
revisão  de  critérios  de  cálculo  de  benefícios
previdenciários, a prescrição não atinge o fundo de
direito, mas apenas as prestações vencidas há mais



de  cinco  anos  do  ajuizamento  da  ação  (Lei
Complementar 109/2001, art. 75). Precedentes.  2. A
pretensão de revisão de benefício pago por entidade de
previdência  privada,  segundo  critérios  diversos  dos
estabelecidos no contrato, deve ser precedida de perícia
técnica  na  qual  fique  comprovado  que  não  será
inviabilizada  a  manutenção do  equilíbrio  financeiro  e
atuarial  do  correspondente  plano  de  benefícios.
Precedentes.  3. Recurso especial parcialmente provido.
REsp  1244810  /  RS  RECURSO  ESPECIAL
2011/0067039-7  Relatora:Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI (1145) T4 - QUARTA TURMA 19/06/2012
DJe 15/10/2012 

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REINGRESSO DE EX-
SEGURADO  EM  PLANO  DE  PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  TRANSCURSO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL  DE  CINCO  ANOS  ENTRE  A
DATA DO RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES E  O
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  SÚMULA  291/STJ.
ALCANCE  DO  PRÓPRIO  FUNDO  DO  DIREITO.
CERTIFICAÇÃO  DO  DECURSO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL.  REEXAME  DE  MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Quanto à
aplicação do prazo prescricional enunciado pela Súmula
291/STJ,  o  entendimento  jurisprudencial  firmado  por
esta  Corte  Superior  é  o  de  que  "Se,  já  não  sendo
segurado,  o  autor reclama a  restituição  do capital
investido, a prescrição qüinquenal apanha o próprio
fundo do direito; se, ao revés, demanda na condição
de segurado, postulando prestações ou diferenças, a
prescrição alcança apenas  as  parcelas  vencidas  há
mais de cinco anos" (REsp 431.071/RS, Rel. Ministro
ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/6/2007,  DJ  de  2/8/2007).  2.  Observada  a
desvinculação  do  plano  previdenciário  -  e  passado  o
lapso temporal de cinco anos -, a prescrição configurada
atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a
pretensão.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  AgRg no AREsp 148472 / SP -  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL 2012/0035210-5 AgRg no AREsp 83163 /
RS  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL  2011/0198923-0  Relator:
Ministro  RAUL  ARAÚJO  (1143)  T4  -  QUARTA
TURMA 18/04/2013 DJe 24/05/2013  

Por  tudo  que  acima  foi  exposto,  e
considerando que as razões das agravantes sustentam-se apenas no fato de
terem sido relacionadas apenas duas jurisprudências quanto à matéria no
âmbito  do  STJ  para  alicerçaram  a  decisão  monocrática,  de  negar
seguimento à apelação cível manejada contra a sentença que condenou as



agravantes ao pagamento da aposentadoria dos agravados no período não
abrangido pelo manto da prescrição quinquenal, não havendo qualquer outro
fato  ou  argumento  novo  que  possa  justificar  a  modificação  do  decidido,
mantenho  integralmente  os  termos  da  decisão,  negando  provimento  ao
agravo.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgmento, o Exmo. Dr Aluízio  Bezerra
Filho, Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, Relator, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Exmo.
Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  Juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a  Exma.  Dra.  Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 29
de julho de 2014.

                                                       Doutor Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator  
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