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APELANTE(S)        : PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil S/A
ADVOGADO(A/S)   : Paulo Fernando Faz Alarcón
APELADO (A/S)      : Ronaldo Felinto Mota
ADVOGADO(A/S)   : Danilo de Sousa Mota e Bruno de Farias Cascudo

PROCESSUAL CIVIL  – Apelação Cível –
Ação  ordinária   –  Preliminar  –
Inaplicabilidade  do  CDC  –  Decadência  e
Prescrição  -  Inocorrência  –  Rejeição  –
Previdência  Privada  –  Expurgos
inflacionários  –  Ausência  de  resgate  das
contribuições  –  Concessão  de  benefício
complementar  de  aposentadoria  –  Direito
de  correção  inexistente  –  Reforma  da
decisão–  Decisão recorrida em manifesto
confronto   com  súmula  ou  com
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ou de Tribunal Superior -  Incidência do art.
557, § 1º-A, do CPC – Provimento do apelo.

- Não se aplica o  art. 103 da Lei 8.213/91
prevê  o  prazo  de  10  (dez)  anos  para  a
propositura da ação,  por tratar-se de plano
de  previdência  complementar,  regida  pela
LC nº 109/2001.

- O  STJ já consolidou entendimento de que
o  prazo  prescricional  das  ações  que
discutem  diferenças  decorrentes  da
incorreta  aplicação  dos  expurgos
inflacionários  nos  planos  de  previdência
privada é de 05 (cinco) anos. 
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– Em caso de revisão de complementação
de  aposentadoria  não  há  direito  ao
recebimento  dos  expurgos  inflacionários,
uma  vez  que  não  houve  restituição  das
parcelas de contribuição mensal  feito pelo
plano de previdência privada em favor do
participante, tendo em vista a ausência do
rompimento do vínculo contratual.

-  O  art.  557,  §  1º-A,  do  CPC permite  ao
relator dar provimento  ao recurso quando a
decisão  recorrida  estiver  em  manifesto
confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior.

Vistos etc

Cuida-se de Ação ordinária  promovida por
RONALDO FELINTO MOTA em face da PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A.

Em apertada  síntese,  aduziu  o  autor  que
fora  funcionário  do  Banco  do  Brasil  durante  o  período  de  01/07/1971  a
03/06/2007,  sendo filiado a promovida  sob a matrícula  nº 8.763.470,  onde
recebe a restituição de reserva de poupança até os dias atuais. Aduziu, ainda,
que  a  promovida  creditou  insuficientemente  sobre  o  saldo  de  contribuição
pessoal  do  promovente,  referente  a  atualização  monetária  e  juros,  no
momento que a correção do saldo das contribuições pessoais deveria ter sido
efetuada com base nos índices adotados pelo IPC, haja vista refletir as reais
perdas do período de inflação.

Assim, pugnou pela  procedência  da ação,
para condenar a promovida a corrigir  de forma plena as parcelas pagas pela
Previdência  Privada,  aplicando  os  expurgos  inflacionários  para  indenizar  o
promovente quanto a diferença de rendimentos dos saldos das contribuições
pessoas pagas a PREVI, atualizando monetariamente os resíduos desde a
época em que deveriam ter sido aplicados, referentes aos seguintes índices
expurgados, relativos ao IPC, 26,06% (junho/87), 42,72% (janeiro/89), 84,32%
(março/90),  44,80%  (abril/90),  7,87%  (  maio/90),  21,87%  (fevereiro/91)  e
11,79%  (março/91),  mais  os  reflexos  incidentes  sobre  as  contribuições
recolhidas  pela  promovida  para  constituição  da  reserva  de  poupança  do
promovente, tudo isto, com juros moratórios legais desde a citação.
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Juntaram documentos às fls. 09/23.  

Devidamente  citada,  a  demandada
apresentou contestação às fls. 28/56. 

Impugnação à contestação às fls. 223/231.

Em  sentença  exarada  às  fls.  251/257,  a
MM.  Juíza  “a  quo”  rejeitou  as  preliminares  e  julgou  procedente  o  pedido
contido na inicial, com fundamento no artigo 269, I, do CPC, condenando a
PREVI,  ora  promovida,  a  pagar  as  diferenças  de  correção  monetária,
calculadas em fase de execução de sentença, entre os índices pleiteados na
inicial e os efetivamente utilizados pela entidade de previdência complementar
à data da atualização dos fundos de reserva, além de juros moratórios de 0,5
% ao mês, a partir da citação da promovida. Condenou, ainda, a promovida
em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Inconformada,  a  PREVI  –  Caixa  de
Previdência  dos  Funcionários  do  Banco  do  Brasil  interpôs  recurso  de
apelação, aduzindo, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC, a inépcia da
inicial, as prejudicais de mérito (prescrição vintenária dos índices de correção
monetária  e  a  prescrição  dos  juros  moratórios),  e  no  mérito,  asseverou  a
impossibilidade  de  aplicação  de  índices  de  correção  diversos  daqueles
previstos  nos  estatutos,  a  afronta  ao  princípio  do  equilíbrio  atuarial,  da
unilateralidade da Súmula 289 do STJ, da compensação do valor pago a título
de  DRM com eventuais  diferenças  de  expurgos  sobre  a  reserva  pessoal.
Afirmou,  ainda,  que  os  juros  moratórios  e  a  atualização  monetária  deverá
decorrer tão somente a partir da citação e que sobre as eventuais diferenças
devidas as partes apeladas terá que ser descontada a taxa de administração
prevista no Regulamento do Plano de Benefícios. Dessa forma, pugnou pelo
provimento do apelo, com a reforma da r. sentença. (fls. 259/287).

Contrarrazões  do  promovente  às  fls.
294/301.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do  apelo  e,  em  consequência,
manutenção da r. sentença (fls. 306/310).

É o relatório. 

DECIDO
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Primeiramente,  observa-se que a apelante
PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, alegou,
preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,  a
inépcia  da  inicial,  a  prejudicial  de  mérito  da  decadência  e  a  prescrição
vintenária, as quais passo analisá-las.

Preliminares

                                                   Em relação às preliminares de inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor e da inépcia da inicial, não as conheço,
tendo em vista que não foram arguidas em sede de contestação, no primeiro
grau, não cabendo, assim, sua discussão, em razão da inovação recursal.

 Em razão da alegação de decadência,  o
apelante aduziu que o art. 103 da Lei 8.213/91 prevê o prazo de 10 (dez)
anos para a propositura da ação.

No  entanto,  conforme  bem  disposto  pelo
MM. Juiz “ a quo”, não se aplica o referido dispositivo, por tratar-se de plano
de previdência complementar, regida pela LC nº 109/2001.

No  tocante  à  prescrição,  o  STJ  já
consolidou  entendimento  de  que  o  prazo  prescricional  das  ações  que
discutem  diferenças  decorrentes  da  incorreta  aplicação  dos  expurgos
inflacionários nos planos de previdência privada é de 05 (cinco) anos. Veja-
se:

Súmula 291 do STJ: A ação de cobrança de parcelas de
complementação  de  aposentadoria  pela  previdência
privada prescreve em cinco anos.

Neste  sentido,  colaciona-se  recente
Informativo do STJ, n°. 0262 - Período: 26 a 30 de setembro de 2005:

“A Seção,  após julgar recurso remetido pela Terceira
Turma, conforme os arts. 12, parágrafo único, II, e 14,
II, do RISTJ, entendeu que  prescreve em cinco anos a
ação  em  que  os  filiados  de  entidade  de  previdência
privada  fechada  (REFER)  objetivam  a  correção  dos
valores do fundo de reserva de poupança recebidos a
menor,  em  razão  de  expurgos  dos  índices
inflacionários, quando do seu resgate.  REsp 771.638-
MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado
em 28/9/2005.”1

1 STJ – 3ª Turma, REsp 771.638-MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 28/9/2005
-Informativo do STJ n°. 0262 - Período: 26 a 30 de setembro de 2005.
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Com igual  entendimento,  há  os  seguintes
arestos do STJ:

“É pacífico o entendimento desta Corte, por suas duas
Turmas que compõem a Segunda Seção,  no sentido de
ser  qüinqüenal  a  prescrição  para  cobrança  de
diferenças decorrentes de previdência privada (Súmula
291 do STJ).”2 (grifo nosso).

No mesmo tom:

"Previdência privada. Prescrição. Art. 178, § 10, II, do
Código Civil. Precedentes da Corte. Já assentou a Corte
que a prescrição, em casos de parcelas devidas oriundas
dos  planos  de  previdência  privada,  é  qüinqüenal.
Recurso especial conhecido e provido3". 

Assim, como a ação foi proposta em 01 de
junho de 2012 e o promovente se desligou em 03 de junho de 2007, não se
exauriu o período de 05 anos e, portanto, não ocorreu a prescrição

Por tais razões, não conheço das primeiras
preliminares arguidas e rejeito as demais.

MÉRITO

Joeirando os autos, observa-se que a parte
autora ajuizou a presente demanda, objetivando a correção dos saldos das
contribuições  pessoais  com base  no  IPC,  tendo  em vista  refletir  as  reais
perdas do período de inflação galopante.

Inicialmente, convém explicar que o sistema
de Previdência Privada consiste em uma faculdade e contratualidade, posto
que  o  sistema  é  uma  faculdade,  concedida  aos   participantes  para
depositarem  mensalmente  contribuições  para  os  Planos  de  Previdência
Complementar, a fim de que quando se aposentarem ou falecerem, recebam
a mesma remuneração percebida na atividade.

Assim,  quando  ocorre  o  desligamento  da
empresa,  seja  em  razão  da  aposentadoria  ou  falecimento,  existem  duas
opções: percebimento de todas as contribuições (reserva de poupança), ou a
percepção  dos  benefícios  previdenciários,  como  complementação  de
aposentadoria  ou  complementação  de  pensão,  em  caso  de  morte  do
participante.

2 STJ – 4ª Turma, Resp 750039/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 26/09/2005
3 STJ, Resp 424.181⁄RS, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU, 10.03.03
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No caso em questão, quando o promovente
saiu  da  empresa  em  03  de  junho  de  2007,  não  houve  resgate  das
contribuições pessoais, mas sim a concessão de um benefício complementar
de  aposentadoria,  na  qual  o  autor  recebe,  mensalmente,  um  valor  para
complementar a sua renda, conforme verifica-se na exordial:

“ O promovente fora funcionário do Banco do Brasil
durante  o período de 01/07/1971 a 03/06/2007,  sendo
filiado  a  promovida  sobre  a  matrícula  nº  8.763.470,
onde recebe a restituição de sua reserva de poupança
até os dias atuais”

Dessa forma, verifica-se que o promovente
está  recebendo  mensalmente  o  benefício  da  complementação  da
aposentadoria, não tendo ocorrido o resgate das contribuições. Desse modo,
todas  as  contribuições  recolhidas  pelo  demandado  junto  ao  Plano  de
Previdência Complementar continua servindo para subsidiar o pagamento do
benefício mensal percebido por ele.

Assim,  é  entendimento  consolidado  no
Superior  Tribunal  de  Justiça  de que apenas  nos  casos  de  restituição  das
contribuições mensais, ou seja, resgate (total ou parcial ) do que contribuiu,
com  o  rompimento  definitivo  do  vínculo  contratual  do  participante  com  a
entidade  de  previdência  privada  é  que  surgiria  o  direito  aos  expurgos
inflacionários, caso não tivesse sido aplicado o índice de correção monetária
que melhor refletisse o poder de corrosão da moeda. Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CIVIL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  MIGRAÇÃO  DE
PLANO  DE  BENEFÍCIOS.  TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.  CONCESSÃO  DE  VANTAGENS
RECÍPROCAS.  RESERVA  DE  POUPANÇA.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.  SÚMULA  Nº  289/STJ.
INAPLICABILIDADE.  AUSÊNCIA DE RESGATE DAS
CONTRIBUIÇÕES. VÍNCULO CONTRATUAL COM O
ENTE PREVIDENCIÁRIO MANTIDO.
1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior firmou o
entendimento  de  que  a  Súmula  nº  289/STJ,  cujo
enunciado  estabelece  que  "a restituição  das  parcelas
pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de
correção plena,  por  índice que recomponha a efetiva
desvalorização da moeda", aplica-se somente nos casos
em que há o desligamento (rompimento definitivo do
vínculo contratual) do participante com a entidade de
previdência privada, ou seja, não incide nas hipóteses de
migração  de  participantes  ou  assistidos  de  plano  de
benefícios  de  previdência  complementar  para  outro
dentro da mesma entidade.
2.  A  migração  é  feita  por  meio  de  transação
extrajudicial,  em  que  há  acordo  de  vontades  e
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concessões  de  vantagens  recíprocas,  operando-  se  a
transferência de reservas de um plano de benefícios para
outro  no  interior  de  uma mesma entidade  fechada de
previdência  complementar,  não  se  confundindo,
portanto, com o resgate de contribuições.
3. Não havendo a declaração de nulidade da transação
firmada entre as partes, o que conduziria ao retorno ao
status  quo  ante,  devem  ser  obedecidas  as  condições
pactuadas.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no REsp 1431866/SC,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 25/11/2014) (grifei)

E:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO.  PREVIDÊNCIA.
PRIVADA. RESERVA D DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO
DE  PLANO  DE  BENEFÍCIOS.  TRANSAÇÃO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  EXPURGOS.  NÃO
APLICAÇÃO.
1.  A incidência de correção monetária em reserva de
poupança,  com  o  acréscimo  dos  expurgos
inflacionários,  restringe-se  às  hipóteses  em  que  o
filiado desliga-se  da  entidade  de  previdência  privada,
não se aplicando aos casos de migração de planos de
benefícios, mediante incentivo em dinheiro e instrumento
de transação. Precedente da 2ª Seção.
2.  Embargos  de  declaração  recebidos  com  agravo
regimental ao qual se nega provimento.
(EDcl  no  AREsp  275.840/SC,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
04/11/2014, DJe 11/11/2014)

Por fim:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  CIVIL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  EX-
PARTICIPANTE.  RESGATE  DE  VALORES.
ADMISSIBILIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA
PLENA.  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS.  INCLUSÃO.
ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS DO FGTS.
INAPLICABILIDADE.  ADEQUAÇÃO  DO  IPC.  1.  A
Segunda  Seção  deste  Tribunal  Superior  consagrou  o
entendimento de ser devida a restituição da denominada
reserva  de  poupança  a  ex-participantes  de  plano  de
benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida
monetariamente com índices que reflitam a real inflação
ocorrida no período,  ainda que o estatuto da entidade
preveja  critério  de  correção  diverso,  devendo  haver
também a inclusão dos expurgos inflacionários (Súmula
nº 289/STJ). 2. O índice que melhor traduz a perda do
poder aquisitivo da moeda é o IPC, pelo que pode ser
utilizado  para  atualizar  as  contribuições  a  serem
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devolvidas pela entidade de previdência privada ao ex-
associado. 3.  A Súmula nº  252/STJ não tem aplicação
nas demandas que envolvem previdência privada por ser
específica para a correção de saldos do FGTS. 4. Agravo
regimental não provido.
(STJ  -  AgRg  no  AREsp:  261045  SE  2012/0247700-7,
Relator:  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
Data  de  Julgamento:  04/11/2014,  T3  -  TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2014)

Do  mesmo  modo,  vem  decidindo  os
Tribunais Pátrios. Observe-se:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE FUNDO
DE PENSÃO PRIVADA - RESERVA DE POUPANÇA -
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA  -  EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AUSÊNCIA DE DESLIGAMENTO
DO  PLANO  -  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
- O participante de plano de previdência privada que, ao
se aposentar, opta pelo recebimento da complementação
de sua aposentadoria, e não pelo desligamento do plano
com o consequente resgate do saldo de sua reserva de
poupança, não possui interesse processual para discutir
a  atualização  monetária  de  aludida  reserva  de
poupança.  (TJMG  -  Apelação  Cível  n.
1.0324.09.080548-6/001, Relator Des. José de Carvalho
Barbosa, DJ: 31/10/2013)".

E:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
PRELIMNIARES  DE  INAPLICABILIDADE  DO  CDC;
DECADÊNCIA  E  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS.  AUSÊNCIA  DE
RESGATE  DAS  CONTRIBUIÇÕES.  CONCESSÃO  DE
BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA.
INEXISTÊNCIA  DO  DIREITO  DE  CORREÇÃO.
REFORMA DA DECISÃO PRIMEVA.  PRECEDENTES
DO STJ E DESTA CÔRTE. APLICAÇÃO DO ART. 557,
§ 1º A DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. Como
não  houve  nenhum  desembolso  ou  restituição  das
parcelas  de  contribuição  mensal  feito  pelo  plano  de
previdência privada em favor da participante, e, via de
conseqüência, nenhuma aplicação errônea de índice de
correção  monetária,  é  de  se  concluir  que  não  há
qualquer  direito  ao  recebimento  de  expurgos
inflacionários.  ¿APELAÇÃO  CÍVEL  -  PREVIDÊNCIA
PRIVADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
- CÔNJUGE SUPÉRSTITE - REJEIÇÃO - PRETENSÃO
DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA  QUE
REFLITA  O  PODER  DE  CORROSÃO  DA  MOEDA
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-RECEBIMENTO  D0  BENEFÍCIO  DE
COMPLEMENTAÇÃO  DE  PENSÃO  -  AUSÊNCIA  DE
RESGATE  DAS  CONTRIBUIÇÕES  -  INEXISTÊNCIA
DO  DIREITO  AOS  EXPURGOS  -  PROVIMENTO.  -
Inexiste  direito  ao  recebimento  de  expurgos
inflacionários  nas  hipóteses  em  que  não  há  nenhum
desembolso ou restituição das parcelas de contribuição
mensais feito pelo plano de previdência privada, e, via
de conseqüência, nenhuma aplicação errônea de índice
de correção monetária. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00642565220128152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 21-11-2014) 

Por  fim,  ressalte-se  que  a  não
aplicabilidade da Súmula nº 289 do STJ, uma vez que a presente demanda
não  se  refere  a  restituição  de  contribuições,  mas  sim  revisão  de
complementação de aposentadoria.

Com  isso,  na  espécie,  tem  lugar  o
julgamento singular previsto no § 1º-A,  do art. 557, do CPC:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.
§  1  o  -A  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto  
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao
recurso  ”.  

Assim, deve-se dar provimento ao recurso
apelatório,  para  reformar  a  r.  sentença,  julgando  improcedente  o  referido
pedido.

Dispositivo

Por  todo  o  exposto,  não  conheço  da
preliminar de inaplicabilidade do CDC, rejeitam-se as demais preliminares e a
prejudicial de prescrição e decadência e  DÁ-SE PROVIMENTO à apelação
interposta pela parte ré, com base no art. 557, § 1º – A, do CPC, julgando
improcedente o pedido inicial.     

Considerando  a  modificação  do  julgado,
inverto o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios no valor de
R$ 1.000,00  (hum mil  reais),  ex vi do art.  20,  §  4º,  do CPC, devendo-se
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observar o disposto no art.  12, da Lei nº 1.060/50,  ante o deferimento da
gratuidade judiciária.

Publique-se e Intimem-se.
João Pessoa, 22 de janeiro de 2015.

 
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

Relator
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