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APELAÇÃO  CÍVEL.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  AÇÃO  DE  RESCISÃO
CONTRATUAL  C/C  RESTITUIÇÃO  DE  VALORES.
PRESCRIÇÃO  DO  DIREITO  AUTORAL.  PRAZO
QUINQUENAL.  ENTENDIMENTO  SUMULADO  PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DA
CORTE  CIDADÃ.  EXEGESE  DO  ART.  557,  §1º-A  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO DA SÚPLICA APELATÓRIA.

-  O  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  analisar  a
questão  posta  em  juízo,  já  decidiu  que  a  restituição  do
capital investido, quando não mais participante, deixando de
contribuir  com a  previdência,  alcança  o  próprio  fundo  de
direito, bem como quando demanda ainda na condição de
participante, a prescrição alcança as parcelas vencidas há
mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

-  “A ação de cobrança de parcelas de complementação de
aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco
anos.” - (Súmula nº 291 STJ).

-  Tendo em vista  o decurso do prazo prescricional  de 05
(cinco)  anos  entre  a  última  contribuição  efetuada  pela
demandante e a propositura da presente ação de restituição,
infere-se  que seu direito  está  prejudicado pela  prescrição
prevista na Súmula nº 291 da Corte da Cidadania.

- “A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu que "A ação
de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria
pela previdência privada prescreve em cinco anos" (Súmula n°
291/STJ) ou, ainda, que "A ação de cobrança de diferenças de
valores  de  complementação  de  aposentadoria  prescreve  em
cinco  anos  contados  da  data  do  pagamento"  (Súmula  n°
427/STJ). Ademais, "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
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segurado,  postulando  prestações  ou  diferenças,  a  prescrição
alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos [da
propositura da ação]"  (REsp nº 431.071/RS, Rel.  o Ministro Ari
Pargendler, Segunda Seção, DJ de 2/8/2007), tratando-se, nessa
hipótese,  de  relação  de  trato  sucessivo.”  (AgRg  no  AREsp
88.654/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).

VISTOS.

Trata-se de “Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Restituição

de  Valores  c/c  Dano  Moral  e  Perdas  e  Danos” ajuizada  por  Terezinha  Pinto  de

Oliveira em face da Mongereal S/A Seguros e Previdência, requerendo a rescisão do

contrato com a consequente condenação do promovido à restituição do valor recebido

indevidamente a título de contribuição, relativamente ao período de 1973 a dezembro de

1988, com pagamento de indenização por danos morais.

Na  sentença  de  fls.154/158,  o  Magistrado  de  primeiro  grau  julgou

parcialmente  procedentes  os  pleitos  exordiais,  para  condenar  a  demandada  ao

“pagamento  da  restituição  pretendida,  referente  ao  pecúlio  constituído,  levando  em

consideração as prestações por ele pagas a ré, devidamente atualizadas monetariamente

pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescidas de juros de mora no percentual de

1% (um por cento) ao mês contados da citação (art.  219, CPC) até a data do efetivo

pagamento.”

Às fls. 172/181, a empresa interpôs o apelo, asseverando, preliminarmente,

a prescrição da pretensão autoral, porquanto decorridos mais de 05 (cinco) anos para o

interessado reclamar o adimplemento das prestações não pagas pela entidade aberta de

previdência complementar.

Contrarrazões ofertadas às fls. 188/195

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, às fls.220/222, ofertou

parecer sem manifestação quanto ao mérito do recurso.

É o relatório.

                                                            Desembargador José Ricardo Porto                                                      2



Apelação Cível nº 0004980-72.2008.815.0371

DECIDO:

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, enfrento questão prévia suscitada pelo apelante, que defendeu

a aplicação da prescrição do direito autoral, com base no lapso prescricional quinquenal,

previsto na Súmula nº 291 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Súmula  nº  291  STJ:  A  ação  de  cobrança  de  parcelas  de
complementação  de  aposentadoria  pela  previdência  privada
prescreve em cinco anos.” 

O Colendo Superior  Tribunal  de Justiça,  ao analisar a  questão posta em

juízo,  já  decidiu  que  a  restituição  do  capital  investido,  quando  não  mais  participa  a

demandante, deixando de contribuir com a previdência, a prescrição alcança o próprio

fundo  de  direito,  bem  como  quando  demanda  ainda  na  condição  de  participante,  a

prescrição alcança as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da

ação.

Desse  modo,  verificando-se  que  a  promovente  realizou  as  contribuições

entre os anos de 1978 e 1988, vindo a reclamar seus direitos apenas em 19 de dezembro

de 2008, conforme protocolo constante na exordial, constata-se que o seu direito veio a

ser prejudicado pelo instituto prescricional.

O entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania é explicado de forma

bastante didática no julgado a seguir transcrito:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO  COMPLEMENTAR.  REVISÃO  DE  RENDA
MENSAL  INICIAL.  PRESCRIÇÃO.  RELAÇÃO  DE  TRATO
SUCESSIVO. 1.  A  Segunda  Seção  desta  corte  superior   já
decidiu   que   tanto   a   ação   de   cobrança de parcelas quanto
a    ação    de    cobrança    de    diferenças   de  valores  de
complementação  de  aposentadoria
pela previdência privada prescreve  em  5  (cinco)  anos,  sendo  o
termo inicial na última hipótese a data do pagamento considerado
a  menor  (súmulas  nºs  291  e  427/STJ).  Ademais,  se  o  autor
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reclama  a restituição do  capital  investido  não  sendo  mais
participante, a prescrição quinquenal alcança o próprio fundo
do  direito;  se,  ao  contrário,  demanda  na  condição  de
participante,  postulando  prestações  ou  diferenças,  a
prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 5
(cinco)  anos  da  propositura  da  ação,  tratando-se,  nessa
situação,  de  relação  de  trato  sucessivo.  Precedente  da
Segunda  Seção.  2.  Na  revisão  de  renda  mensal  inicial  de
benefício  previdenciário  complementar,  a  obrigação  é  de  trato
sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação,
não  afetando,  assim,  o  próprio  fundo  de  direito.  3.  Agravo
regimental não provido.”1 

Desse  modo,  portanto,  resta  o  direito  autoral  contaminado  pelo  referido

instituto,  haja  vista  ter  decorrido  quase  20  (vinte)  anos  entre  a  última  contribuição

realizada e a proposição da presente ação de rescisão contratual.

No mesmo sentido, colaciono recentíssimos julgados do Superior Tribunal de

Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CIVIL.  PREVIDÊNCIA PRIVADA.  PATROCINADOR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO  COMPLEMENTAR.  REVISÃO  DE  RENDA
MENSAL  INICIAL.  PRESCRIÇÃO.  RELAÇÃO  DE  TRATO
SUCESSIVO.  1.  O  patrocinador  não  possui  legitimidade  para
figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e
entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se
referir  ao  plano  de  benefícios,  como  complementação  de
aposentadoria,  aplicação  de  índices  de  correção  monetária  e
resgate de valores vertidos ao fundo. Precedentes.
2. A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu que "A ação
de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria
pela previdência privada prescreve em cinco anos"  (Súmula n°
291/STJ) ou, ainda, que "A ação de cobrança de diferenças de
valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco
anos  contados  da  data  do  pagamento"  (Súmula  n°  427/STJ).
Ademais,  "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 [da
propositura da ação]"  (REsp nº 431.071/RS, Rel.  o Ministro Ari
Pargendler, Segunda Seção, DJ de 2/8/2007), tratando-se, nessa

1 STJ; AgRg-AREsp 214.207; Proc. 2012/0158305-1; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva; DJE 02/02/2015.
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hipótese, de relação de trato sucessivo.
3. Na revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário
complementar,  a  obrigação é  de trato  sucessivo,  alcançando a
prescrição  apenas  as  parcelas  vencidas  anteriormente  ao
quinquênio  que precede o ajuizamento  da ação,  não afetando,
assim, o próprio fundo de direito.
4. Agravo regimental não provido.”2

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  EX-PARTICIPANTE.
RESTITUIÇÃO  A  MENOR  DE  RESERVA  DE  POUPANÇA.
DIFERENÇAS  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA  (EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS).  PRESCRIÇÃO  DE  FUNDO  DE  DIREITO.
PRAZO QUINQUENAL.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu que a ação
de cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria
ou  de  diferenças  de  restituição  de  contribuição  (reserva  de
poupança) de participante de entidade de previdência privada que
se desliga do plano prescreve em cinco anos, contados a partir da
data da devolução a menor (Súmulas n°s 291 e 427/STJ).
2.  O  prazo  prescricional  da  pretensão  que  discute  direitos
advindos de previdência complementar é quinquenal, mesmo na
égide do Código Civil de 1916, e não vintenária, sendo inaplicável
à hipótese o art.
177 do CC/1916. Isso porque incidem as normas dos arts. 178, §
10, II, do CC/1916 e 103 da Lei nº 8.213/1991, c/c 36 da Lei nº
6.435/1977 ou art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001.
3. "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  [da
propositura  da  ação]"  (REsp  nº  431.071/RS,  Rel.  Ministro  Ari
Pargendler, Segunda Seção, DJ de 2/8/2007), tratando-se, nessa
hipótese, de relação de trato sucessivo.
4. Agravo regimental não provido.”3

Não é demasia colacionar as seguintes decisões desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL.  PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATAÇÃO
DE  PECÚLIO.  CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ALEATÓRIO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  DA  AUTORA.  PRAZO  QUINQUENAL.
ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ. PRECEDENTES JURIS-
PRUDENCIAIS.  PROVIMENTO  DO  RECURSO. Diante  do

2 AgRg no AREsp 88.654/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/11/2014, DJe 25/11/2014.
3 AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1360016/PB,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 07/11/2014.
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decurso do prazo de mais de 5 anos entre o cancelamento
dos planos de pecúlio e o ajuizamento da presente demanda,
entende-se que houve a prescrição da pretensão da autora,
nos termos da Súmula nº 291 do STJ. O contrato de pecúlio é
do  tipo  aleatório,  razão  pela  qual,  durante  a  sua  vigência,  a
entidade previdenciária arcou com os riscos de invalidez ou morte
da segurada, não sendo devida qualquer restituição.”4 (Grifo nosso)

AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  PLANO
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Restituição de  diferenças  pagas
a  menor  pelo  associado.  Alegação  de  prescrição.  Prazo
quinquenal  (STJ,  Súmula  nº  291).  Termo a  quo.  Data  da
devolução  dos  valores.  Ação  proposta  antes  do  fim  do  prazo.
Rejeição  da  prejudicial.  "a  ação  de  cobrança  de  parcelas  de
complementação  de  aposentadoria
pela previdência privada prescreve  em  cinco  anos".  (Súmula  nº
291).  "a  cobrança  de  expurgos  inflacionários,  em  virtude  do
recebimento  a  menor  da restituição da  reserva  de  poupança
pleiteada pelos participantes, prescreve em cinco anos, a contar
da  data  em  que  foi  recebido  o  valor  inferior  ao  devido.
" previdência privada.  Resgate  das  contribuições.  Alegação  de
que  o  beneficiário  deu  quitação.  Manifestação  que  comprova
pagamento apenas do que foi recebido. Aplicação do índice que
melhor recomponha o valor da moeda. IPC. STJ, Súmula nº 289.
Juros  e  correção  monetária  das  diferenças.  Legalidade.
Desprovimento do recurso. "a quitação outorgada por instrumento
de  transação  de  forma  geral  só  é  válida  para  os  valores
efetivamente recebidos pelos ex-associados, não alcançando os
expurgos inflacionários. […] ". "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"
não há óbice ao pagamento de juros e correção monetária das
diferenças feitas a menor por ocasião do resgate de prestações
de plano de previdência privada, já que, do contrário, estar-se-ia
premiando a recorrente, que permaneceu indevidamente com o
numerário pertencente ao recorrido desde longa data, em prejuízo
manifesto ao direito em discussão.5  (Grifei)

Assim, tendo em vista o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos

entre a última contribuição efetuada pela demandante e a propositura da presente ação

de  restituição,  infere-se  que  seu  direito  está  prejudicado  pela  prescrição  prevista  na

Súmula nº 291 da Corte da Cidadania. 

4 TJPB;  AC 0018650-88.2011.815.0011;  Primeira Câmara Especializada Cível;  Relª  Juíza Conv.  Vanda
Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 30/05/2014; Pág. 16.
5 TJPB; AC 200.2003.051013-1/002; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 16/06/2010; Pág. 8.
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Ante o exposto, nos termos do art. 557, §1º-A, do Código de Processo Civil,

PROVEJO O APELO para, extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do

art. 269, IV, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

Des. José Ricardo Porto

              Relator                  

J12/R08

                                                            Desembargador José Ricardo Porto                                                      7


