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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIVÓRCIO.  PARTILHA.  BENEFÍCIO.  DE 
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  REGIME  FECHADO  DE  PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR. SITUAÇÃO QUE DIFERE DOS PLANOS OPERADOS 
POR  ENTIDADE  ABERTA.  MODALIDADE  DE  INVESTIMENTO 
FINANCEIRO.  PRECEDENTES.  INCOMUNICABILIDADE.  ART.  1659, 
INC. VI DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO 

—  A  contribuição  em  previdência  privada  fechada,  vinculada  à  empresa 
empregadora, responsável, inclusive, pelo rateio do benefício, e dependente de  
evento  futuro  e  pessoal,  não  se  confunde  com  modalidade  de  investimento  
financeiro  e,  portanto,  não  pode  ser  partilhada  em  razão  do  divórcio,  
considerando o que determina o artigo 1.659, inciso VI, do Código Civil, aplicável 
ao caso por força do artigo 1.668, inciso V, do mesmo diploma legal. 2. (...). 6.  
Recurso  parcialmente  provido.  (TJ-DF  -  APC:  20130110160349  DF  0003678-
52.2013.8.07.0016, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 30/07/2014,  
4ª Turma Cível, Data de Publicação

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
identificados.

A C O R D A Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria do Carmo do Nascimento 
Costa, contra  sentença  de  fls.  140/144,  que  julgou  improcedente  o  pedido  autoral,  por  não 
vislumbrar motivo, muito menos possibilidade jurídica, para a pretensão de alimentos. Da mesma 
forma, entendeu que o benefício de previdência complementar, com o objetivo de garantir futura 
complementação de renda do promovido, tendo em vista sua natureza personalíssima, enquadra-se 
na hipótese prevista no inc. VI do artigo 1.659 do Código Civil.

 
A apelante  requer,  às fls.  146/465,  que se proceda a partilha dos valores 

investidos em previdência privada do ex-cônjuge durante a constância do casamento.

Não houve contrarrazões, embora devidamente intimado.



 
O membro do Ministério Público, atuante na 5ª Promotoria de Justiça de 

Família e Sucessões da Capital, pugnou pelo total desprovimento do recurso apelatório, mantendo-
se o inteiro teor da decisão vergastada.

A  douta  Procuradoria,  em  seu  parecer  às  fls.  177/178,  entendeu  pelo 
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

VOTO

No regime da comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas por qualquer 
deles  são  presumidamente  em  benefício  do  par,  considerando-se  que  sejam  para  atender  aos 
encargos da família, às despesas de administração do núcleo familiar e patrimônio e à aquisição das 
coisas necessárias à economia doméstica (inteligência dos arts. 1.643, 1.644 e 1.663 do CCB).

Ora,  conforme os  fundamentos expostos na sentença,  os quais  reproduzo 
seus termos como razão de decidir a fim de evitar a simples repetição de argumentos, o benefício 
enquadra-se na hipótese prevista pelo inciso VI do artigo 1.659 do Código Civil e fica excluído da 
partilha:

“Como se vê, o benefício a ser recebido futuramente pelo requerido é próprio do 
regime  fechado de  previdência  complementar,  ou  seja,  aquele  que  somente  é 
acessível aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas, e aos servidores 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou aos associados ou 
membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como é o 
caso,  por  exemplo,  da  PREVI  (Banco  do  Brasil),  da  PETROS  (Petrobrás),  do 
POSTALIS (Correios), da FUNCEF (Caixa Econômica Federal) e da recém-criada 
FUNPRESP  (servidores  públicos  federais),  entidades  também  chamadas  de 
“fundos de pensão.

No caso dos autos,  verifica-se que se trata de Previdência Fechada, vinculada ao 
empregador, responsável pelo rateio do benefício e com desconto direto em folha 
de  pagamento.  Nessa  modalidade  de  previdência  privada  a  contribuição  do 
segurado  tem  como  finalidade  própria  a  constituição  de  benefício  para 
complementar o valor a ser pago futuramente pela previdência pública, a fim de 
manter o padrão de vida durante a aposentadoria, motivo pelo qual não se enquadra 
na modalidade de investimento financeiro.

Ressalte-se, que o benefício a que fará jus o requerido não se confunde com aquela 
modalidade  de  planos  operados  pelas  entidades  abertas de  previdência 
complementar,  normalmente  instituições  financeiras  e  empresas  seguradoras,  e 
sobre os quais há controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da partilha, pois 
são de livre contratação e acessíveis a qualquer pessoa física, independentemente 
de profissão ou vínculo empregatício, e eventualmente podem caracterizar mais um 
investimento do que propriamente uma complementação de renda”

Cito os precedentes que se assemelham à hipótese aqui posta:

CIVIL.  PROCESSO  CIVIL.  DIVÓRCIO.  PARTILHA.  PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. (...). 
1.  A  contribuição  em  previdência  privada  fechada,  vinculada  à  empresa 
empregadora, responsável, inclusive, pelo rateio do benefício, e dependente de 
evento futuro e  pessoal,  não se confunde com modalidade de investimento 
financeiro  e,  portanto,  não  pode  ser  partilhada  em  razão  do  divórcio, 



considerando o que determina o artigo 1.659, inciso VI, do Código Civil, aplicável 
ao caso por força do artigo 1.668, inciso V, do mesmo diploma legal. 2. (...). 6. 
Recurso parcialmente provido.
(TJ-DF - APC: 20130110160349 DF 0003678-52.2013.8.07.0016, Relator: CRUZ 
MACEDO, Data de Julgamento: 30/07/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 27/08/2014 . Pág.: 197).

DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. (...). 
PREVIDÊNCIA PRIVADA.  EXCLUSÃO.  FINALIDADE  PRECIPUAMENTE 
PREVIDENCIÁRIA. 
1.  (...).  3.  OS  PLANOS  DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA  POSSUEM 
FINALIDADE PRECÍPUA PREVIDENCIÁRIA, SENDO UMA RESERVA DE 
DINHEIRO ACUMULADA PARA GARANTIR UMA RENDA RAZOÁVEL AO 
FIM  DA CARREIRA PROFISSIONAL,  OU  SUPORTAR  IMPREVISTOS.  4. 
RECURSO  DO  AUTOR  NÃO  CONHECIDO.  RECURSO  DA  RÉ 
DESPROVIDO.
(TJ-DF  -  APC:  20120110846414  DF  0023714-97.2012.8.07.0001,  Relator: 
ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 11/06/2014, 4ª Turma 
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2014 . Pág.: 141)

E no precedente do TJSP, assim ementado:

INVENTÁRIO. (...).  Exclusão dos valores  provenientes de  previdência privada 
Possibilidade  A previdência  privada  tem natureza  jurídica  de  pecúlio,  por 
constituir reserva de dinheiro acumulada ao longo do tempo com o resultado 
do trabalho e economia pessoal, resgatável em vida Precedentes do Tribunal 
de Justiça/SP. INVENTÁRIO (...) - Decisão parcialmente reformada - AGRAVO 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (TJ-SP  -  AI:  00028504220148260000  SP 
0002850-42.2014.8.26.0000,  Relator:  Elcio  Trujillo,  Data  de  Julgamento: 
09/09/2014, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2014).

Assim, os planos de previdência privada caracterizam uma formação de um 
fundo para o trabalhador, para a sua aposentadoria ou em caso de acidente, sendo incomunicáveis 
para a partilha. Portanto, os valores foram corretamente excluídos da partilha, conforme anotado na 
r. decisão.

Ex  positis,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  para  manter  a 
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator), o Exmo. 
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para sustituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Ana Candida Campelo, Promotora de 
Justiça.

                                 
João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

                                       
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

RELATOR
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0069362-24.2014.815.2001 — 5ª Vara de Família da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria do Carmo do Nascimento 
Costa, contra  sentença  de  fls.  140/144,  que  julgou  improcedente  o  pedido  autoral,  por  não 
vislumbrar motivo, muito menos possibilidade jurídica, para a pretensão de alimentos. Da mesma 
forma, entendeu que o benefício de previdência complementar, com o objetivo de garantir futura 
complementação de renda do promovido, tendo em vista sua natureza personalíssima, enquadra-se 
na hipótese prevista no inc. VI do artigo 1.659 do Código Civil.

 
A apelante  requer,  às fls.  146/465,  que se proceda a partilha dos valores 

investidos em previdência privada do ex-cônjuge durante a constância do casamento.

Não houve contrarrazões, embora devidamente intimado.
 
O membro do Ministério Público, atuante na 5ª Promotoria de Justiça de 

Família e Sucessões da Capital, pugnou pelo total desprovimento do recurso apelatório, mantendo-
se o inteiro teor da decisão vergastada.

A  douta  Procuradoria,  em  seu  parecer  às  fls.  177/178,  entendeu  pelo 
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

Inclua-se em pauta para julgamento.

João Pessoa, 22 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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