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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
DIFERENÇAS  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO DA PROMOVENTE.  PRELIMINAR
ARGUIDA  EM  SEDE  DE  CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA.  RAZÕES  DO  RECURSO  QUE
ENFRENTAM  OS  FUNDAMENTOS  DA
SENTENÇA. PREJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL  AFASTADA.  MATÉRIA RELATIVA
À  OBRIGAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
RENOVAÇÃO  PERIÓDICA DO  DANO.  MÉRITO.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
DESCABIMENTO.  PREVI.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  PRINCÍPIOS  E  REGRAMENTOS
PRÓPRIOS.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO

Apelação Cível nº 0048735-33.2013.815.2001                                                                                                                                                                                  1  



PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA.  DESNECESSIDADE
DE  RECÁLCULO  DO  BENEFÍCIO  ESPECIAL
TEMPORÁRIO. APOSENTADORIA CONFORME O
TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO  NO  PLANO  DE
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-  Encontrando-se  presente  o  requisito  de
admissibilidade recursal, haja vista a inocorrência de
ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade,  pois  a
recorrente enfrentou os fundamentos da sentença.

- Sendo matéria de trato sucessivo, segundo a qual o
dano se renova a cada mês, resta afastada a aplicação
do instituto da prescrição sobre o fundo de direito da
parte autora.

- Nos moldes do art. 202, da Constituição Federal,  o
regime de previdência privada é autônomo e possui
natureza  contratual,  com  princípios  e  regramentos
próprios, razão pela qual não há ofensa ao princípio
da  isonomia  entre  homens  e  mulheres,  pois  a
aposentadoria  da  autora  foi  concedida,  de  acordo
com  o  tempo  de  contribuição  no  plano  de
previdência privada.

- Inexiste razão para o recálculo do Benefício Especial
Temporário  (BET),  haja  vista  referido  benefício  ser
decorrente  diretamente  da  complementação  da
aposentadoria.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e  a  prejudicial  de
prescrição, no mérito, desprover o apelo.

Maria  da  Consolação  Araújo  de  Paiva ajuizou a
presente Ação de Cobrança de Diferenças de Complementação de Aposentadoria,
em face da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A,
objetivando a revisão do complemento de sua aposentadoria, utilizando-se o divisor
de 300 (trezentos) avos, por ser mulher, bem como o recálculo do Benefício Especial
Temporário,  no  percentual  de  20%  sobre  o  referido  complemento,  além  do
pagamento de todas as diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.

Devidamente citada, a PREVI - Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil S/A ofertou contestação, fls.  152/234, na qual
refutou  os  termos  da  exordial,  postulando,  por  fim,  a  total  improcedência  dos
pedidos.

Às  fls.  380/383,  o  Juiz  de  Direito a  quo julgou
improcedente a pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Dessa  forma,  atento  a  tudo  o  mais  que  dos  autos
consta  e  princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,
JULGO  IMPROCEDENTE  a  presente  AÇÃO  DE
COBRANÇA  DE  DIFERENÇAS  DE
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA
ajuizada por MARIA DA CONSOLAÇÃO ARAÚJO
DE PAIVA contra  CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, todos já
individuados,  condenando  a  promovente  no
pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 e assim
o faço com arrimo no art. 20, § 4º, do CPC, tendo em
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vista a complexidade da causa e a desnecessidade de
dilação probatória, aplicando-se a regra do art. 12, da
lei nº 1060/50, por ser a promovente beneficiária da
Justiça Gratuita.

Inconformada,  a  autora manejou APELAÇÃO,  fls.
387/409,  aduzindo,  para fins  de  reforma da sentença,  a  revisão da aposentadoria
complementar,  na  proporção  homem  e  mulher,  respeitando-se  o  princípio
constitucional da isonomia, haja vista a recorrida utilizar o divisor 360 avos por 30
anos  de  contribuição  para  homens  e  mulheres,  indistintamente.  Sustenta  a
necessidade do recálculo do Benefício Especial Temporário (BET) em decorrência de
se originar diretamente do complemento de aposentadoria. Defende, ainda, que sua
filiação ao aludido plano de previdência foi obrigatória, tendo assinado um contrato
de adesão, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Contrarrazões ofertadas  pela  apelada,  fls.  461/487,
asseverando, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade e a prejudicial
de prescrição. No mérito, argumenta que os benefícios são previamente estabelecidos
a todos os participantes, independente de ser homem ou mulher. Alega, também, a
inaplicabilidade da Legislação Consumerista às entidades de previdência privada. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  através  do Dr.  José
Raimundo de Lima, fls. 493/499, opinou pelo provimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se,
agora, ao exame das insurgências recursais.

De  início, cumpre examinar a prefacial de ausência
de requisito de admissibilidade recursal,  arguida em sede de contrarrazões,  a qual,
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de logo,  vislumbro  não  merecer  guarida,  pois  não  houve ofensa ao  princípio  da
dialeticidade,  haja  vista  as  razões  recursais  da  demandante  terem  enfrentando
pontualmente os fundamentos da sentença.

Por  tais  razões,  sem  maiores  delongas, rejeito  a
preliminar de ausência de requisito de admissibilidade recursal.

Prosseguindo, examinando o caso concreto, observa-
se que a questão principal cuida-se de matéria de trato sucessivo, portanto, o dano
renova-se a cada mês,  restando por afastar  a aplicação do instituto da prescrição
sobre o fundo de direito da parte autora, sendo, inclusive, esse o entendimento da
Corte Superior de Justiça, vejamos o escólio:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ARTIGO  544  DO
CPC)- DEMANDA POSTULANDO O RECÁLCULO
DA  APOSENTADORIA  COMPLEMENTAR
MEDIANTE  APLICAÇÃO  DE  ÍNDICE  DE
CORREÇÃO  MONETÁRIA  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA  PROVENDO  O  ANTERIOR
REGIMENTAL DO ASSISTIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL,  AFASTADA  A  PRESCRIÇÃO  DO
FUNDO DO DIREITO. INSURGÊNCIA DO FUNDO
DE  PENSÃO.  1.  Prescrição.  1.1.  Divergência
jurisprudencial  apta  a  ensejar  o  conhecimento  do
recurso  especial.  Mitigação  das  exigências  formais
quando  constatada  a  notoriedade  do  dissídio
alegado.  Precedentes.  1.2.  Prazo  prescricional
quinquenal para exercício da pretensão de cobrança
das  contribuições  vertidas  pelo  empregado  e  pela
patrocinadora,  fundada  em  suposto  equívoco  no
cálculo  do benefício  complementar  que está  sendo
pago pelo fundo de pensão, inexistindo pedido de
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rescisão do negócio jurídico. Aplicação das Súmulas
291  e  427  do  STJ.  Inaplicabilidade  do  prazo
vintenário (artigo 177 do Código Civil  de 1916) ou
decenal  (artigo  205  do  Código  Civil  de  2002).
Existência  de  pretensão  alternativa  deduzida  pelo
autor, voltada à revisão da renda mensal inicial do
benefício  de  previdência  privada,  caracterizando
prestação  de  trato  sucessivo,  motivo  pelo  qual  o
decurso do prazo prescricional não atinge o próprio
fundo do direito invocado, mas apenas as parcelas
vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede
ao ajuizamento da demanda. Precedentes de ambas
as Turmas. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg no AgRg no AREsp: 99760 MS 2011/0236359-8,
Relator:  Ministro  MARCO  BUZZI,  Data  de
Julgamento:  26/11/2013,  T4  -  QUARTA  TURMA,
Data de Publicação: DJe 03/12/2013).

Pelas  razões  postas,  afasto  a  prejudicial    de  
prescrição.

Avançando na  apreciação  das  razões  recursais,  o
cerne da questão se resume em saber se a autora possui direito ao complemento de
aposentadoria e ao recálculo do Benefício Especial Temporário referente ao seu plano
de previdência privada,  haja vista  afronta ao princípio  constitucional  da isonomia,
pois a PREVI considerou os requisitos, indistintamente, para homem e mulher, a fim
de ser concedido o benefício previdenciário.

A PREVI -  Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil é  uma entidade fechada de previdência privada que gerencia
previdência  complementar  a  seus  associados,  porquanto  a  situação,  em apreço,  é
regida  pelas  normas  pertinentes  ao  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
caracterizando-se  como  fornecedora  de  serviços,  inclusive  a  Súmula  nº  321,  do
Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece:
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O Código  de  Defesa  do Consumidor  é  aplicável  à
relação  jurídica  entre  a  entidade  de  previdência
privada e seus participantes. 

Todavia,  nada  obstante  a  aplicação  da  legislação
consumerista  à  hipótese  vertente,  insta  registrar  que  as  assertivas  da  autora  não
merecem guarida, isso porque  o regime de previdência complementar encontra-se
previsto no art. 202, da Constituição Federal, o qual prevê:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em
relação ao  regime geral  de previdência  social,  será
facultativo, baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício contratado, e regulado por lei
complementar.

Depreende-se da legislação supracitada que o regime
de previdência  privada é autônomo e  possui natureza contratual;  ao contrário do
regime  de  previdência  pública,  onde  não  existe  a  natureza  contratual,  sendo,
portanto, um seguro social, insculpido no art. 201, da Constituição Federal. 

Nessa  senda,  os  dois  regimes  jurídicos  possuem
naturezas jurídicas distintas, porquanto seus princípios e regramentos são próprios,
assim a previdência privada  é regida pelo seu estatuto, com  os termos contratuais
que lhe são inerentes e específicos.

Dessa  forma,  não  há  que  se  falar  em  ofensa  ao
princípio da isonomia entre homens e mulheres, pois a aposentadoria da apelante foi
concedida,  conforme  seu  tempo  de  contribuição,  de  acordo  com  o  regramento
próprio do seu plano de previdência privada.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:
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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA DE
DIFERENÇAS  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA.  PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.  APLICAÇÃO  DAS
NORMAS CONSUMERISTAS AOS PLANOS DE
PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR  PRIVADA.
SÚMULA  Nº  321  DO  STJ.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA  POSSUI  CARACTERÍSITCAS
DISTINTAS  DA  PREVIDÊNCIA  PÚBLICA.
OBEDIÊNCIA  AOS  REGRAMENTOS
CONSTANTES  NOS  REGULAMENTOS  DOS
PLANOS.  TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO  IGUAL
PARA HOMENS  E  MULHERES.  INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO EM NORMA CONSTITUCIONAL
OU  INFRACONSTITUCIONAL  DE
TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO
FEMININO  NA  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
AUSÊNCIA  DE  OFENSA  A  IGUALDADE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDUÇÃO DO TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. REFORMA DO JULGADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE REVISÃO
DO  COMPLEMENTO  DE  APOSENTADORIA  E
DO  RECÁLCULO  DO  BENEFÍCIO  ESPECIAL
TEMPORÁRIO  INCIDENTE  SOBRE  O
COMPLEMENTO  DE  APOSENTADORIA.
PROVIMENTO DO RECURSO.  Súmula nº 321 do
STJ: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à
relação  jurídica  entre  a  entidade  de  previdência
privada  e  seus  participantes.  O  regime  de
previdência  complementar  possui  caráter
suplementar e  de natureza facultativa e  contratual,
bem como é autônomo em relação só regime geral de
previdência  social.  Por  outro  lado,  a  previdência
pública não possui natureza jurídica de contrato, mas
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sim de seguro social, mantida por pessoa jurídica de
direito  público,  sem  natureza  institucional,  com
filiação  compulsória  e  contribuições  de  natureza
tributária.  Sendo  a  recorrente  entidade  de
previdência complementar privada fechada, ou seja,
não fazendo parte da previdência pública,  entendo
que a relação entre os associados ou participantes e o
fundo de pensão deve ser regida pelo que estiver nos
regulamentos ou planos de benefício. Como o regime
de  previdência  privada  organizado  de  forma
autônoma  com  relação  ao  regime  geral  de
previdência  oficial,  conclui-se  que  nem  todos  os
princípios  e  determinações  constitucionais  são  os
mesmos para os dois sistemas de previdência e por
isso,  a  regra  constitucional  que  concedeu,
expressamente,  apenas  à  mulher  filiada  à
previdência pública o direito de receber os mesmos
benefícios com cinco anos a menos em contribuição e
idade  em  relação  ao  homem,  não  será  aplicada  à
previdência privada, por ausência de previsão neste
sentido,  de  modo  que  os  pedidos  de  revisão  do
complemento  de  aposentadoria  e  de  recálculo  do
benefício  especial  temporário  incidente  sobre
complemento de aposentadoria devem ser julgados
improcedentes. (TJPB; APL 0002654-53.2013.815.0731;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 07/07/2015;
Pág. 16) - negritei. 

Ademais,  o regime de previdência privada se funda
na constituição de reservas capazes de garantir o benefício contratado,  razão pela
qual  para  ser  deferido  o  pleito  da  parte  autora  haveria  necessidade  de  custeio
suficiente para perceber o benefício requerido.
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Por conseguinte,  não há razão para o  recálculo  do
Benefício  Especial  Temporário  (BET),  haja  vista  referido  benefício  ser  decorrente
diretamente da complementação da aposentadoria,  a  qual  não há necessidade de
complemento pelos fundamentos, acima aduzidos.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E  A
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO,  NO  MÉRITO,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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