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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002104-41.2007.815.2001
RELATOR         : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)       : Rosiane Peres da Silva
ADVOGADO(A/S)  : Irio Dantas da Nobrega – OAB/PB 10.025
APELADO(A/S)   : Fundação Sistel de Seguridade Social, Fundação Atlantico
de Seguridade Social
ADVOGADO(A/S)   :João Andre Sales Rodrigues – OAB/PE 19.186 e Luiz 
Ricardo de Castro Guerra – OAB/PE 17.598 

PROCESSUAL C IVIL  – Apelação Cível –
Ação de cobrança  –  Previdência privada –
Expurgos inflacionários - Extinção do feito
com  resolução  do  mérito  –  Prescrição  –
Irresignação  –  Ocorrência  –  Não
ajuizamento  da  ação  no  prazo  legal  –
Desprovimento..

—  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, contados da
data  das  restituições  feitas  aos  ex-
beneficiários.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona,  negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O
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ROSIANE PERES DA SILVA qualificado na
exordial  de  fls.  02/11,   moveu  Ação  de  cobrança  em  face  de  SISTEL –
FUNDAÇÃO  SISTEL  DE  SEGURIDADE  SOCIAL  E  FUNDAÇÃO
ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL.

Em sentença exarada às fls.  739/741V,  o
MM.  Juiz  “a  quo”  extinguiu  o  processo  com  resolução  do  mérito,
reconhecendo  a  prescrição  para  o  caso  em  tela,  tendo  em  vista  que  a
rescisão do contrato de trabalho do autor ocorreu em 2001 (fl. 15), logo, já
ultrapassados os cinco anos do prazo prescricional de cobrança. Condenou,
ainda, a autora aos honorários advocatícios do patrono da parte ré que fixou
em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art.  20 do CPC. Isento de
custas, face a gratuidade judiciária. 

Irresignada,  a  autora interpôs  recurso  de
apelação,  aduzindo que não ocorreu a prescrição,  uma vez que o marco
inicial para a fluência do prazo prescricional é a data em que foram efetuados
os pagamentos feitos a menor. Aduziu que no caso em questão o resgate de
sua reserva de poupança foi em janeiro de 2002, sendo posterior a quitação,
pela demandada, desses valores.   Asseverou que o prazo prescricional  se
findaria em fevereiro de 2007, tendo a ação sido proposta antes do fim desta
data. Alegou, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 291 do STJ, e no mérito,
afirmou que os índices a que faz menção a apelada não refletiram a realidade
inflacionária  daquele  período,  em  que  se  sucederam  diversos  planos
econômicos (fls. 743/756).

Às  fls.  763-B/785,  os  recorridos  contra-
arrazoou o apelo, requerendo a manutenção da decisão atacada.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem manifestação  de
mérito,  porquanto  ausente  o  interesse  público  que  torne  necessária  a
intervenção ministerial (fls. 798/801).

É o relatório. 

VOTO

I – DA PRESCRIÇÃO

De  ínicio,  necessário  analisar  o   prazo
prescricional para a cobrança dos expurgos inflacionários de valores pagos
por previdência privada.
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Certo é que o Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento no sentido de ser  qüinqüenal (art.  178, § 10, II,  do
Código Civil de 1916) a prescrição para cobrança de diferenças, decorrentes
de resgate dos depósitos de planos de previdência privada.

Tão  pacífica  é  a  matéria  que  o  STJ  já
possui entendimento sumular sobre o tema. Confira-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

O Superior Tribunal de Justuiça também já
decidiu  reiteradamente  que  o  termo  inicial  para  o  cômputo  do  prazo
prescricional de 05 (cinco) anos é a data em que houver a devolução a menor
das contribuições pessoas recolhidas pelo associado ao plano de previdência
privada. Nesse sentido, a jurisprudência abaixo:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA
DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  APLICAÇÃO  DAS
SÚMULAS NºS 291 E 427 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. 1. Afasta-se a suposta ofensa ao art. 535
do Código de Processo Civil,  pois  a  Corte  de  origem
dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram
submetidas,  motivo pelo qual  o acórdão recorrido não
padece  de  omissão,  contradição  ou  obscuridade.
Ressalta-se  que  não  se  pode  confundir  julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional.  2.  A  Segunda  Seção  desta  Corte,  por
ocasião  do  julgamento  de  recurso  representativo  da
controvérsia,  previsto  no  art.  543-C  do  CPC  e  na
Resolução 8/2008 deste  Tribunal  Superior,  pacificou  o

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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entendimento de que "a prescrição qüinqüenal prevista
na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de
parcelas  de  complementação  de  aposentadoria,  mas,
também,  por  aplicação  analógica,  na  pretensão  a
diferenças  de  correção  monetária  incidentes  sobre
restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é
a  data  em  que  houver  a  devolução  a  menor  das
contribuições  pessoais  recolhidas  pelo  associado  ao
plano previdenciário" (RESP 1.111.973/SP, Rel. Ministro
SIDNEI  BENETI,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
9/9/2009, DJe de 6/11/2009). 3. Agravo regimental não
provido.  (Superior  Tribunal  de  Justiça  STJ;  AgRg-Ag
1.415.569;  Proc.  2011/0145818-7;  RS;  Quarta  Turma;
Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg.  19/02/2013;  DJE
15/03/2013) (Grifo nosso)

E:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.  AUSÊNCIA.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 291
E  427  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
SUSPENSÃO  DO  JULGAMENTO  DO  FEITO  PARA
AGUARDAR  DECISÃO  FINAL  EM  RECURSO
REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA.  NÃO
CABIMENTO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ÍNDICE
QUE RECOMPONHA A EFETIVA DESVALORIZAÇÃO
DA  MOEDA.  SÚMULA  Nº  289/STJ.  1.  Afasta-se  a
suposta ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil,
pois a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o
acórdão recorrido não padece de omissão, contradição
ou obscuridade. Ressalta-se que não se pode confundir
julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de
prestação jurisdicional. 2. A Segunda Seção desta Corte,
por ocasião do julgamento de recurso representativo da
controvérsia,  previsto  no  art.  543-C  do  CPC  e  na
Resolução 8/2008 deste Tribunal Superior,  pacificou o
entendimento de que "a prescrição qüinqüenal prevista
na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança
de parcelas de complementação de aposentadoria, mas,
também,  por  aplicação  analógica,  na  pretensão  a
diferenças  de  correção  monetária  incidentes  sobre
restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é
a  data  em  que  houver  a  devolução  a  menor  das
contribuições  pessoais  recolhidas  pelo  associado  ao
plano  previdenciário"  (RESP  1.111.973/SP,  Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 9/9/2009, DJe de 6/11/2009). 3. A determinação de
suspensão dos recursos cuja matéria se encontra afetada
para julgamento pela sistemática prevista no art. 543-C
do Código de Processo Civil e na Resolução nº 8, de 7
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de agosto de 2008, desta Corte, dirige-se aos Tribunais
locais,  não  abrangendo  os  apelos  especiais  já
encaminhados a este Tribunal, máxime quando houver
jurisprudência pacífica do  STJ em torno das questões
versadas nos recursos destacados como representativos
da controvérsia.  4.  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  (Súmula  nº  289/STJ),  ainda
que o estatuto da entidade estabeleça critérios diversos.
5. Agravo regimental não provido.” (Superior Tribunal
de  Justiça  STJ;  AgRg-REsp  971.310;  Proc.
2007/0167580-0;  RS;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul
Araújo;  Julg.  20/11/2012;  DJE  04/02/2013).  (Grifo
nosso).

Dessa forma, o prazo prescricional começa
a fluir da data das restituições feitas aos ex-beneficiários, surgindo, a partir
daí, o direito de pleitear o recebimento das diferenças devidas. 

No  caso  em  questão,  Rosiane  Peres  da
Silva rescindiu o contrato com a TELPA – Telecomunicações da Paraíba S/A
em 05/12/2001 (fls. 41/48), tendo resgate da Previdência Privada ocorrido em
03.01.2002 (fls.  41/48),  sendo este o  marco  inicial  do  prazo prescricional.
Assim,  tendo a  ação sido ajuizada em 17 de janeiro  de 2002,  vê-se que
restou claro o decurso do prazo quinquenal.

Por  todo  o  exposto,  NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação cível. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo. Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura, 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.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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