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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  PREVI  -  CAIXA  DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO  BRASIL.  BENEFÍCIO  RENDA  CERTA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
INCONFORMISMO  DA PARTE  AUTORA.   MAIS
DE 360  CONTRIBUIÇÕES.  UM DOS REQUISITOS
PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.  AUSÊNCIA
DE PROVA. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 333, I,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA E DESTE SODALÍCIO.   MANUTENÇÃO
DO  DECISUM.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.
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-  Nos  termos  do  art.  333,  I  e  II,  do  Código  de
Processo  Civil,  compete  ao  autor  fazer  prova
constitutiva de seu direito e o réu, a prova dos fatos
impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do  direito
do autor.

- Inexistindo comprovação de que o autor contribuiu
mais de 360 meses para a previdência privada, um
dos  requisitos  para  o  recebimento  do  benefício
perseguido,  qual  seja,  Renda  Certa,  não  há  como
acolher o pleito autoral.

-  O  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,
admite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior.

Vistos.

Vanildo Vanderlei Lins ajuizou  Ação Ordinária de
Cobrança  contra  PREVI  -  Caixa  de  Previdência  dos  Funcionários  do  Banco  do
Brasil, objetivando, em síntese, o pagamento mediante devolução das contribuições
pessoais e patrimoniais que excederam o limite mínimo de 360 mensalidades até a
data da suspensão geral (dezembro de 2006). Argumentou, para tanto, ser associado
da promovida e  ter  efetuado as contribuições  desde 27 de fevereiro  de 1964,  até
dezembro de 2006, totalizando 515 (quinhentas e quinze) contribuições,  para qual
contribuiu na forma prevista em seus normativos, com objetivo de auferir proventos
complementares de aposentadoria. Juntou os documentos de fls. 19/47.

Devidamente  citada,  a  demandada  não  ofertou
contestação, sendo, portanto, decretada sua revelia, fl. 59.
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A Juíza de Direito a quo julgou o pleito improcedente,
fls. 64/68, nos seguintes termos:

ISTO POSTO e mais que dos autos consta,  JULGO
IMPROCEDENTE o pedido exordial, extinguindo o
feito com resolução do mérito, a teor do art. 269, I,
CPC.

Inconformado, o autor interpôs  APELAÇÃO às fls.
70/77, pleiteando a modificação da decisão objurgada, sob alegação, em resumo, de
que  tem direito  ao  recebimento  do  benefício  especial  de  “Renda  Certa”,  por  ter
contribuído para o plano de previdência privada entre janeiro de 1965  a dezembro
de 2006.

Contrarrazões,  fls.  87/129,  requerendo  o
desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls. 139/141, não opinou quanto ao mérito.

 
É o RELATÓRIO.

DECIDO

O cerne da questão se resume em saber se o autor
tem direito a devolução das contribuições pessoais e patrimoniais efetuadas à PREVI
-  Caixa  de  Previdência  dos  Funcionários  do  Banco  do  Brasil,  que  tenham
ultrapassado o limite mínimo de 360 (trezentos e sessenta) contribuições até a data da
suspensão geral,  desde que vertidas em atividade pelo trabalhador, uma vez que,
segundo relata, contribuiu mais do que o mínimo previsto.

Dos elementos dos autos, observo que, para fazer jus
ao Benefício Especial de Renda Certa, o participante da PREVI - Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil deve ter os seguintes requisitos cumulativos:
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a)  mais  de  30  anos  de  contribuições  (360
contribuições) como participante ativo;
b) ter se aposentado entre 4 de março de 1980 e 31 de
dezembro  de  2006,  período  de  capitalização  do
PLANO 1.

Com efeito, os documentos encartados aos autos, fls.
19/43,  confirmam que o demandante foi  admitido pelo Banco do Brasil  em 27 de
fevereiro de 1964, fl. 21, iniciando, assim, sua filiação junto à recorrida. 

Observa-se,  ainda,  que  o  autor  foi  aposentado  por
tempo de contribuição em 02/05/91, fl. 24, concluindo-se, pois, que contribuiu para o
plano de previdência da entidade requerida por mais de 30 (trinta) anos.

Por outro norte, inexiste nos autos documento capaz
de comprovar que o apelante contribuiu mais de 360 meses, quando em atividade, o
que impede o deferimento do seu pleito, como bem pontuou a Magistrada a quo, fl.
67:

Pelo que se extrai da decisão colacionada, a questão
posta não fere o princípio da isonomia, uma vez que,
para definição daqueles que receberiam a devolução
de valores, fora utilizada o critério básico que rege a
previdência  privada,  qual  seja,  só  será  beneficiado
aquele que haja contribuído para a formação da fonte
de custeio.
(…)
No texto do acórdão da ementa citada, as palavras da
Minsitra relatora são incisivas ao negar provimento
ao agravo, dizendo que “ao que tange ao benefício
'renda certa', o STJ já pacificou entendimento de que
não há afronta à isonomia entre ativos e inativos na
concessão do referido benefício apenas àqueles que
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verteram  mais  de  360  contribuições  quando  em
atividade, pois só eles participaram da formação da
fonte de custeio.”  

Nesse  norte,  a  jurisprudência  do Superior  Tribunal
de Justiça:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREVI. BENEFÍCIO DE RENDA CERTA. RECURSO
ESPECIAL.  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.
INEXISTENTE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
AFASTADO  PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.
PROVIMENTO DO RECURSO.
1.- As preliminares de ofensa ao art. 535 do CPC, de
ocorrência de cerceamento de defesa e de ausência de
prequestionamento  do  tema relativo  à  ausência  de
fonte de custeio  para pagamento do benefício são
afastadas.
2.- A questão da ausência de isonomia entre ativos e
inativos quanto ao benefício de "renda certa" criado
pela  PREVI  já  foi  firmado  no  âmbito  da  Quarta
Turma, e agora também é por esta Terceira Turma,
neste sentido:
a)  A previdência  privada  fechada  submete-se,  por
força  de  lei,  ao  chamado  regime  financeiro  de
capitalização,  sendo  imperioso  que,  para  cada
benefício concedido, o beneficiário haja contribuído
para a formação da respectiva fonte de custeio, não
havendo como sustentar, portanto, isonomia geral e
indiscriminada,  própria  de  regimes  estatais  de
previdência pública.
b)  No  caso  dos  autos,  os  autores  se  aposentaram
antes de contribuírem por 360 vezes, por isso que não

Apelação Cível nº 0045712-8420108152001                                                                                                                                                                                   5



há excesso de contribuição a lhes ser devolvido, uma
vez que todas as contribuições vertidas em atividade
foram  consideradas  na  fixação  do  respectivo
benefício  de  aposentadoria.  Ademais,  as  que
sobejaram  a  isso,  após  a  aposentação,  se,  por  um
lado,  não  lhes  foram  devolvidas,  também  não
serviram  para  a  formação  do  fundo  destinado  ao
pagamento da chamada "renda certa".
c) Não há, portanto afronta à isonomia entre ativos e
inativos na concessão do benefício de "renda certa"
apenas  àqueles  que  verteram  mais  de  360
contribuições  quando  em  atividade,  porquanto
somente eles participaram da formação da fonte de
custeio.
3.- Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1313665/RJ,
Ministro Sidnei Beneti, T3, Julgado em 22/05/2012) -
sublinhei. 

Não destoa o entendimento, recente, deste Sodalício:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  PREVI.  BENEFÍCIO
RENDA  CERTA.  LIMITAÇÃO  ÀQUELES  QUE
VERTERAM  MAIS  DE  360  CONTRIBUIÇÕES  EM
ATIVIDADE.  LEGALIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE
AFRONTA  À  ISONOMIA  ENTRE  ATIVOS  E
INATIVOS.  PRESSUPOSTOS  LEGAIS  NÃO
ATENDIDOS.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  DOART.
557,  §1º-A,  DO  CÓDIGO  DE  CIVIL.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO
DO RECURSO APELATÓRIO. - O Benefício Especial
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de  Renda  Certa,  consiste  na  devolução  das
contribuições  pessoais  e  patrimoniais  efetuadas  à
PREVI, que tenham excedido o limite mínimo de 360
contribuições  até  a  data  de  31/12/2006,  desde  que
vertidas em atividade pelo associado. Para fazer jus
ao Benefício, o participante da PREVI deve ter os
seguintes  requisitos  cumulativos:  a)  mais  de  30
anos  de  contribuições  (360  contribuições)  como
participante ativo e b) ter se aposentado entre 4 de
março de 1980 e 31 de dezembro de 2006, período de
capitalização  do  PLANO  1.  -  PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  BENEFÍCIO  "RENDA
CERTA". LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. 1. As entidades fechadas de previdência
privada sujeitam-se, por força do art. 18, § 1º, da Lei
Complementar n.  109/2001,  ao denominado regime
financeiro de capitalização, segundo o qual,  para a
concessão  de  benefícios,  exige-se  do  participante  a
contribuição para a respectiva fonte de custeio.
2.  Está  pacificado  no  âmbito  das  Turmas  que
compõem a Segunda Seção o entendimento segundo
o  qual  os  critérios  de  concessão  do  "Benefício
Especial  de Renda Certa"  não ofendem a paridade
entre  ativos  e  inativos.  Isso  porque  somente  os
participantes  que  verteram,  em atividade,  mais  de
360 (trezentas  e  sessenta)  contribuições  ao  referido
plano  é  que  efetivamente  colaboraram  para  a
formação de sua fonte de custeio, não havendo falar,
pois, em isonomia geral e indiscriminada, típica dos
regimes  previdenciários  públicos.3.  Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no
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AREsp  102.637/RJ,  Rel.  Ministro  ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
01/10/2013, Dje 08/10/2013)
- Conforme artigo 557, § 1º-A, CPC, o Relator pode
dar  provimento  ao  recurso  quando  a  decisão
recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
(TJPB,  AC  0004525-89.2011.815.0731,  Rel.  Des.  João
Alves da Silva, Julgado em 04/02/2015).

Desta feita, não tendo o promovente cumprido o que
determina o art. 333, I, do Código de Processo Civil, ratifico, em todos os termos a
decisão ora impugnada.

Por  fim,  o  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil,  admite ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
prejudicado  ou  em  confronto  com súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

P. I.

João Pessoa, 27 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                     Relator
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