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APELAÇÃO  CÍVEL  –  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO   -
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL  –  ENTENDIMENTO
SUMULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PARTICIPANTE  EM  GOZO  DE  BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR – SITUAÇÃO QUE SE RENOVA MÊS A
MÊS,  COM  O  RECEBIMENTO  SUPOSTAMENTE  A
MENOR  DO  BENEFÍCIO  –  PRESTAÇÃO  DE  TRATO
SUCESSIVO  CONFIGURADA  –  TERMO  INICIAL  DA
PRESCRIÇÃO  RENOVADO  CONTINUAMENTE  –
ALCANCE RESTRITO AOS CINCO ANOS ANTERIORES
À PROPOSITURA DA AÇÃO –  SENTENÇA CONFORME
– REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL.

Prevalece a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de  Justiça  no  sentido  de  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). 

Quando  o  autor  pretende  o  pagamento  de  diferenças
decorrentes da atualização monetária do benefício em gozo,
os  valores  são  supostamente  pagos  a  menor  todos  os
meses,  caracterizando  uma prestação  de  trato  sucessivo,
renovando-se, assim, o termo inicial do prazo prescricional a
cada recebimento mensal referente à aposentadoria que o
autor alega defasada.

MÉRITO  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  -
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  –  IRRESIGNAÇÃO  -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - CORREÇÃO MONETÁRIA DO
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BENEFÍCIO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A
MENOR   -   APLICAÇÃO  DO  ÍNDICE  QUE  MELHOR
REFLITA  A  DESVALORIZAÇÃO  DA  MOEDA.
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 289  –  INAPLICÁVEL AO
CASO POR SE TRATAR DE PARTICIPANTE ATIVO NO
PLANO,  COM  RESERVA  DE  POUPANÇA  NÃO
RESGATADA  –  NECESSIDADE  DE  MANUTENÇÃO  DO
EQUILÍBRIO  FINANCEIRO  DO  PLANO  DE  CUSTEIO  –
POSIÇÃO ATUAL DO STJ – REFORMA DO  DECISUM –
PROVIMENTO DO RECURSO.

No precedente que deu origem a Súmula 289 salientou-se
que  “A  orientação  jurisprudencial  mais  recente  da  Seção
firmou-se  no  sentido  de  que  a  restituição  dos  valores
recolhidos pelo ex-associado deve se dar de forma plena,
utilizando-se no cálculo da atualização monetária índice que
reflita a real desvalorização da moeda no período, ainda que
outro tenha sido avençado.” (AgRg no Ag 477.274/RJ, Rel.
Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/02/2004, DJ 08/03/2004, p. 249)

Inaplicável da orientação jurisprudencial retrocitada quando
não há rompimento definitivo do vínculo contratual, estando
o participante ainda vinculado a promovida e recebendo o
benefício nos termos do contrato, como é o caso dos autos,
sob  pena  de  desequilíbrio  financeiro  do  plano  de
previdência complementar privada. 

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR A PREJUDICIAL E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela PREVI -  Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil  contra a sentença proferida
pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos
da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Paulo Renato Matte em face da
Apelante, rejeitou as preliminares de carência de ação e de inépcia da inicial,
bem como as prejudiciais de decadência e de prescrição, e, no mérito, julgou
procedente  o  pedido,  condenando-a  ao  pagamento  em  favor  do  Autor  da
diferença relativa aos seguintes períodos e percentuais: julho/1987 (26,06%),
janeiro/1989  (42,72%  -  verão),  março/1990  (84,32%  -  Collor  I),  abril/1990
(44,80% - Collor I), maio/1990 (7,87% - Collor I), julho/1990 (12,92% - Collor I),
agosto/1990  (12,03%),  outubro/1990  (14,20%)  e  fevereiro/1991  (21,87%  -
Collor II), observada a prescrição quinquenal, sendo a correção monetária pelo
INPC a partir daqueles meses (Súmula 43 STJ) e os juros moratórios de 1% ao
mês, a partir da citação.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Em  suas  razões,  a  empresa  apelante  levanta  prejudicial  de
mérito consistente na prescrição do fundo do direito, pugnando pela aplicação
da Súmula nº 291 do STJ, bem como a preliminar de ausência de interesse de
agir  ao  argumento  de  que  “o  autor/apelado  não  pode  pretender  receber
diferenças  relativas  à  correção  monetária  incidente  sobre  o  saldo  de  sua
reserva, com base nos expurgos inflacionários, porque esse direito é adstrito
aos segurados que optam pelo levantamento da quantia quando se desligam
da entidade”, fl. 332. 

No  mérito,  alega  que  a  correção  monetária  foi  aplicada
conforme determina o VIII, do §2º, do art. 31, do Decreto n.º 81.240/1978, não
sendo cabível incidir sobre as reservas qualquer outro tipo de correção. 

Assevera  que  a  Súmula  nº.  289  restou  aplicada
inadequadamente, pois as razões de decidir dos julgamentos que lhe deram
origem  pressupunham  o  desligamento  do  participante  do  plano,  como  foi
explicitado no REsp 1.405.102/SC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso
e reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido autoral. 

Apresentadas  contrarrazões,  nas  quais  o  apelado  requer  a
manutenção do decisum (fls.351/361).

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  368/368-verso,
posicionou-se pela rejeição da prejudicial, sem manifestação sobre o mérito do
recurso.

VOTO

Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito, é preciso diferenciar
os  casos em que há desligamento  do empregado do plano de previdência
privada  complementar,  e  então  ele  requer  ao  Judiciário  a  restituição  das
contribuições pessoais, de situação diversa, observada nestes autos, quando a
pretensão  do  autor  é  tão  somente  o  recebimento  de  diferenças  sobre  as
parcelas  de  complementação  de  aposentadoria  pagas  pela  plano  de
previdência privada. 

Prevaleceu  nos Tribunais  Superiores  o  entendimento  que  as
duas hipóteses comportam a adoção do mesmo prazo de cinco anos e ainda:
na situação em que se requer o reajuste do benefício em gozo, as prestações
pagas  a  menor  se  repetem  mês  a  mês,  há  relação  de  trato  sucessivo,
renovando-se, assim, o termo inicial do prazo prescricional a cada recebimento
mensal referente à aposentadoria que o autor alega defasada.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria,
entendendo que a prescrição, na hipótese, é quinquenal, veja-se:

Súmula 427. A ação de cobrança de diferenças de valores
de complementação de aposentadoria prescreve em cinco
anos contados da data do pagamento.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Confira-se:

RECURSO  REPETITIVO.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
RESTITUIÇÃO  DE  RESERVA  DE  POUPANÇA.
COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA
DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
A prescrição quinquenal 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. Recurso  Especial  provido.  (REsp
1111973/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 06/11/2009).

"não há prazo diverso consoante a natureza da pretensão -
se benefício ou restituição de contribuições - posto que o
sistema  não  permite  distinção  dessa  ordem,  em  se
cuidando  de  direito  originário  de  uma  única  relação
jurídica." (REsp  466.693/PR,  Rel.  Ministro  ALDIR
PASSARINHO  JUNIOR,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
07/08/2003, DJ 22/09/2003, p. 335)

“Versando  a  discussão  acerca  de  obrigação  de  trato
sucessivo,  representada  pelo  pagamento  de
suplementação de aposentadoria, a prescrição alcança tão
somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio
que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo
do  direito.”  (AgRg  no  REsp  1334275/RS,  Rel.  Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/09/2014, DJe 15/09/2014)

Conclui-se que não é possível  a aplicação da prescrição de
fundo de direito, mas tão somente a prescrição relativa ao quinquênio anterior à
propositura  da  ação.  Isso  porque,  o  autor  não  procedeu  o  resgate  com
restituição da reserva  de poupança, quando o termo inicial  seria contado a
partir da data da restituição ante ao surgimento do seu direito de postular as
diferenças em razão de eventual recebimento a menor. Ao revés, o promovente
permaneceu  participando  do  plano  como  beneficiário  da  aposentadoria
antecipada complementar, conforme se vê da folha individual de pagamento à
fl. 30. 

Assim,  não  há  que  se  falar  em prescrição  do  fundo  do
direito, mas apenas do período anterior aos cinco últimos anos contados
da  propositura  da  ação  (08/02/2012),  ou  seja,  encontra-se  prescrito  o
período  anterior  a  08/02/2007,  exatamente  como  decidiu  a  sentença
recorrida.  Rejeito,  portanto,  a  prejudicial  de  mérito  aventada  nesta
Apelação. 

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
4



Apelação Cível nº 0065543-50.2012.815.2001

Quanto a preliminar consistente na  ausência de interesse de
agir  ao  argumento  de  que  “o  autor/apelado  não  pode  pretender  receber
diferenças  relativas  à  correção  monetária  incidente  sobre  o  saldo  de  sua
reserva, com base nos expurgos inflacionários, porque esse direito é adstrito
aos segurados que optam pelo levantamento da quantia quando se desligam
da entidade”,  fl.  332,  considero  que a alegação mais  se  aproxima de uma
matéria de mérito e como tal será analisada.

Passo ao exame do mérito. 

Conforme  relatado,  o  magistrado  sentenciante  julgou
procedente  o  pedido  inicial,  condenando  a  demandada  “ao  pagamento  em
favor  do  Autor  da  diferença  relativa  aos  seguintes  períodos  e  percentuais:
julho/1987  (26,06%),  janeiro/1989  (42,72%  -  verão),  março/1990  (84,32% -
Collor I), abril/1990 (44,80% - Collor I), maio/1990 (7,87% - Collor I), julho/1990
(12,92%  -  Collor  I),  agosto/1990  (12,03%),  outubro/1990  (14,20%)  e
fevereiro/1991 (21,87% - Collor II)”.

Contudo, o caso dos autos é de pedido de correção monetária
sobre o benefício em gozo pelo autor, bem como a devolução da diferença dos
rendimentos  dos  saldos  das  contribuições  pessoais  pagas  atualizadas
monetariamente na forma requerida na petição inicial, fl. 21. 

Não se trata, portanto, de resgate da reserva de poupança, pois
o autor optou pelo recebimento do benefício previdenciário, como ele próprio
informa:

“o autor foi empregado do Banco do Brasil durante o período
de  12.02.1975  a  14.03.1991  e  06.02.1995  a  19.08.2007,
tendo a mesma se filiado a empresa Ré durante o mesmo
lapso temporal,  recebendo a restituição da sua reserva de
poupança até os dias de hoje.”, fl. 03.

“Acontece  que  não  houve  qualquer  resgate  por  parte  do
promovido, estando todo o valor ainda depositado na PREVI.
O  que  este  pretende  é  a  aplicação  dos  expurgos
inflacionários  no  saldo  dos  períodos  mencionados  na
exordial.”, fl. 361. 

É preciso interpretar corretamente as palavras do autor, pois o
contrato de previdência complementar em liça prevê o resgate como sendo
decorrente do desligamento do plano, ocasião na qual o participante recebe “o
resgate das contribuições pessoais vertidas para a parte geral do plano a partir
da data de capitalização do plano, iniciada em 4/3/1890 até a data do referido
cancelamento”, art. 13 do regulamento do plano de benefícios, fl. 79.

Já o autor,  como se vê dos documentos colacionados às fls.
155/157,  encontra-se  em  gozo  definitivo  do  benefício  17  –  complemento

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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antecipado  de  aposentadoria  desde  20/08/2007,  ou  seja,  diferente  do  que
afirma  em  sua  petição  exordial,  não  está  “recebendo  a  restituição  da  sua
reserva  de  poupança”,  mas  sim  benefício  denominado  “complemento
antecipado de aposentadoria”,  que nada mais é do que “uma mensalidade
vitalícia, proporcional ao tempo de filiação à PREVI”, art. 44 do regulamento do
plano de benefícios, fl. 87.

Esclarecidos  os  fatos  relativos  à  relação  jurídica  entabulada
entre  as  partes  litigantes,  necessário  observar  que,  quando  se  trata  de
restituição de parcelas pagas (resgate pelo desligamento), o STJ consolidou
entendimento por meio da Súmula 289, que dispõe, in verbis:

Súmula 289 - 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. 

Entretanto, não cabe a aplicação da orientação jurisprudencial
retrocitada quando não há rompimento definitivo do vínculo contratual, estando
o participante ainda vinculado à promovida e recebendo o benefício nos termos
do contrato, como é o caso dos autos. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
RESERVA  DE  POUPANÇA.  EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.  INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  N.
289/STJ.   AUSÊNCIA  DE  RESGATE  DAS
CONTRIBUIÇÕES.   VÍNCULO  NÃO  DESFEITO  COM  A
ENTIDADE  DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.   DECISÃO
MANTIDA.  RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.  PEDIDO
JULGADO  IMPROCEDENTE.   VERBA  HONORÁRIA.
FIXAÇÃO EQUITATIVA (CPC/1973, ART. 20, § 4º). VALOR
CONDIZENTE  COM  O  CASO  EM  QUESTÃO.  DECISÃO
MANTIDA.
1.  A Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento
no sentido de que a  Súmula  n.  289/STJ,  a  qual  dispõe
que "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", tem aplicação  restrita  aos  casos  de  resgate,
hipótese em que  há  o rompimento definitivo do  vínculo
contratual  do participante,   que  nem  sequer   chegou
a   auferir  benefício complementar.
2.  No  caso  em exame, inaplicável a Súmula n. 289/STJ,
uma  vez  que  não  houve  o  definitivo  rompimento  dos
participantes  com  o  vínculo  contratual  de  previdência
complementar.
3.  Deve  ser mantido o valor dos honorários advocatícios,
que foram fixados  dentro dos parâmetros legais (art. 20, §
4º, do CPC/1973) e não  se mostra exorbitante considerando
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o  número  total  de  autores,  o  tempo  de  tramitação  do
processo  e  o  trabalho  realizado pelos advogados.
4.  Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento.  (AgInt  no
AREsp  123.346/PR,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe
10/10/2016)

Esta Corte de Justiça não tem discrepado quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL  - Apelação Cível - Ação ordinária  -
Preliminar  -  Inaplicabilidade  do  CDC  -  Decadência  e
Prescrição - Inocorrência - Rejeição - Previdência Privada -
Expurgos  inflacionários  -  Ausência  de  resgate  das
contribuições  -  Concessão  de  benefício  complementar  de
aposentadoria - Direito de correção inexistente - Reforma da
decisão-  Decisão  recorrida  em  manifesto  confronto  com
súmula ou com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ou de Tribunal Superior -  Incidência do art. 557, § 1º-A, do
CPC - Provimento do apelo. - Não se aplica o art. 103 da Lei
8.213/91 prevê o prazo de 10 (dez) anos para a propositura
da  ação,  por  tratar-se  de  plano  de  previdência
complementar,  regida  pela  LC  nº  109/2001.  -  O  STJ  já
consolidou entendimento de que 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. Em
caso de revisão de complementação de aposentadoria
não  há  direito  ao  recebimento  dos  expurgos
inflacionários,  uma vez que não houve restituição das
parcelas  de  contribuição  mensal  feito  pelo  plano  de
previdência privada em favor do participante, tendo em
vista a ausência do rompimento do vínculo contratual. -
O  art.  557,  §  1º-A,  do  CPC  permite  ao  relator  dar
provimento  ao recurso quando a decisão recorrida estiver
em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.1

Em sendo  assim,  havendo  o  magistrado  a  quo decidido  em
dissonância com o que foi colocado acima, é de se dar provimento ao recurso
apelatório  interposto  pelo  demandado,  reformando-se,  em  todos  os  seus
termos, a sentença de primeiro grau.

Face  ao  exposto,  rejeito  a  prejudicial  de  mérito  e  DOU
PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais. 

Ônus sucumbenciais  invertidos  em desfavor  da  parte  autora,
suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da Justiça, fl. 33.

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019299820128150731,  - Não possui  -,  Relator  DES ABRAHAM

LINCOLN DA C RAMOS , j. em 22-01-2015.
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 É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em  exercício. Participaram  do  julgamento,  além  do Relator,  eminente  Dr.
Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Dr.
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos
Santos). Presente à sessão  o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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