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APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REAJUSTE  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA.  SISTEL.  SOBRA  DA
RESERVA MATEMÁTICA DO EXERCÍCIO DE
1999.  SENTENÇA  QUE  RECONHECE  A
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO
OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO  DE  TRATO
SUCESSIVO.  ENTENDIMENTO  FIRMADO
PELO STJ. PROVIMENTO DO APELO.

-   É de cinco anos o prazo de prescrição de cobrança
de  diferenças  de  valores  de  complementação  de
aposentadoria,  a contar da data em que deveriam ter
sido pagos.

-   “Segundo  a  atual  orientação  jurisprudencial
adotada  por  ambas  as  Turmas  que  integram  a
Segunda Seção desta Corte Superior, nas demandas
em que se pleiteia a revisão de renda mensal inicial
de  benefício  previdenciário  complementar,  a
prescrição  alcança  apenas  as  parcelas  pagas
anteriormente  ao  quinquênio  que  precede  o  seu
ajuizamento  (relação  de  trato  sucessivo),  não
alcançando o próprio fundo de direito (cf. Súmulas
291 e 427/STJ).” (STJ, AgRg no REsp 1.504.080/RJ,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
Terceira Turma, DJe 7/4/2015).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar provimento ao recurso, para cassar a sentença, afastando a prejudicial de
prescrição. 

Apelação Cível nº 0010293-61.2014.815.2001 1



Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Renato Pontes de
Brito hostilizando a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível
da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  “ação  ordinária  com pretensão  a
diferenças  de  complementação  de  aposentadoria”  ajuizada  em  face  da
Fundação Sistel de Seguridade Social.

Em sede  de  exordial,  relatou  o autor  ter  aderido  à  plano de
benefício previdenciário oferecido pela Telebrás, onde trabalhou. Afirmou que,
atualmente, encontra-se aposentado, recebendo o benefício de aposentadoria
complementar pela empresa demandada, o qual sofre reajuste anual, no mês de
dezembro.

Aduziu que, no fim do exercício financeiro de 1999, a entidade
registrou  sobra  de  R$  627.306.001,00  (seiscentos  e  vinte  e  sete  milhões,
trezentos  e  seis  mil  reais),  a  qual  deveria  ter  sido  incorporada  à  reserva
matemática para fins de reajustar os benefícios de janeiro de 2000. Asseverou,
entretanto, que o reajuste foi realizado pela requerida, em dezembro de 2000,
com base no INPC de 5,47%.

Requereu, assim, a condenação da ré ao reajustamento das suas
rendas mensais de complementação de aposentadoria, nos termos do artigo 46
da Lei 6.435/77, em índice que resulte da proporção entre a sobra e a reserva
matemática  dos  benefícios  concedidos,  o  qual  poderá  ser  apurado  em
liquidação  de  sentença,  considerando  o  balanço  patrimonial  do  exercício
financeiro de 1999; bem como o pagamento das diferenças relacionadas às
parcelas vencidas e vincendas, a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento
da ação.

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  a  quo reconheceu  a
prejudicial de mérito de prescrição, extinguindo o processo com resolução de
mérito, com base no art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Inconformado, o autor aviou Recurso Apelatório, aduzindo, em
síntese, que “a pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria
sujeita-se  à  prescrição  parcial  e  quinquenal,  salvo  se  o  pretenso  direito
decorrer  de  verbas  não  recebidas  no  curso  da  relação  de  emprego  e  já
alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação”.  Conclui que,
não se tratando de verba a ser paga no curso da relação de emprefo, não há que
se falar em prescrição. Por fim, requer o provimento do apelo. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 562/582).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  opinando  pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação meritória, em razão da ausência
de interesse público (fls. 590).

É o relatório.

VOTO.
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O pleito ora posto cinge-se à ocorrência ou não do instituto da
prescrição  à  pretensão  do  autor/apelante  em receber  valores  resultantes  de
aplicação errônea de reajuste da renda mensal de aposentadoria com base no
art. 46 da Lei nº 6.435/77. 

Pois bem. 

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, editou a
Súmula nº 291, que reza:

“Súmula nº 291. A ação de cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria pela previdência
privada prescreve em cinco anos.”

Contudo, o caso em disceptação – em que pleiteia o autor o
pagamento de perdas havidas em razão da não aplicação de reajuste decorrente
de “sobra” registrada no exercício financeiro de 1999 – refere-se à obrigação
de trato sucessivo. 

Assim sendo, a correta exegese a ser conferida à Súmula n. 291,
deve ser no sentido de que a prescrição quinquenal incide sobre os valores
relativos às mensalidades ou pagamentos únicos não reclamados, num período
de 05 (cinco) anos, e não sobre o fundo de direito. 

Esse é o entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania,
como se verifica dos julgados abaixo ementados:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. RENDA
MENSAL  INICIAL.  REVISÃO.  PRESCRIÇÃO.
RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  AGRAVO
IMPROVIDO. 
1.  Segundo  a  atual  orientação  jurisprudencial
adotada  por  ambas  as  Turmas  que  integram  a
Segunda Seção desta Corte Superior, nas demandas
em que se pleiteia a revisão de renda mensal inicial
de  benefício  previdenciário  complementar,  a
prescrição  alcança  apenas  as  parcelas  pagas
anteriormente  ao  quinquênio  que  precede  o  seu
ajuizamento  (relação  de  trato  sucessivo),  não
alcançando o próprio fundo de direito (cf. Súmulas
291 e 427/STJ). 
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1.504.080/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  Terceira  Turma,  DJe
7/4/2015 - sem destaque no original)

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
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COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  SÚMULA 291/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que, nas ações em que se
postula  a  complementação da aposentadoria  ou a
revisão  do  benefício,  o  prazo  prescricional
quinquenal  previsto  na  Súmula  291  do  STJ  não
incide  sobre  o  fundo  de  direito,  mas  atinge  tão
somente  as  parcelas  anteriores  ao  cinco  anos  de
propositura da ação.

2. Agravo regimental não provido, com aplicação de
multa.”

(AgRg  no  AREsp  621.735/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado
em 05/02/2015, DJe 10/02/2015) – grifei.

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  FUNCEF.  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA.   RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO  GERAL.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO.
OMISSÃO  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.   PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL
QUE  NÃO  ALCANÇA  O  FUNDO  DO  DIREITO.
TRANSAÇÃO.  QUITAÇÃO.  VALIDADE  APENAS
PARA OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS.
UTILIZAÇÃO  DE  PERCENTUAIS
DIFERENCIADOS  ENTRE  HOMENS  E
MULHERES.  QUESTÃO  DECIDIDA  COM
AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.
1.- O fato de a matéria ter sido reconhecida como de
repercussão  geral  perante  o  Supremo  Tribunal
Federal  não  impede  o  julgamento  do  recurso
especial,  apenas  assegura  o  sobrestamento  do
recurso extraordinário interposto. Precedentes.
2.-   Consoante  dispõe  o  artigo  535 do Código de
Processo  Civil,  destinam-se  os  Embargos  de
Declaração  a  expungir  do  julgado  eventuais
omissão,  obscuridade  ou  contradição,  não  se
caracterizando  via  própria  ao  rejulgamento  da
causa.
3.-  Versando a discussão sobre 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
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ajuizamento  da  ação,  e  não  o  próprio  fundo  do
direito.
4.-  O recibo de  quitação passado de  forma geral,
mas  relativo  a  obtenção  de  parte  do  direito
legalmente assegurado,  não traduz renúncia a este
direito e, muito menos, extinção da obrigação.
(REsp  1.183.474/DF,  Rel.  Min.  RAUL  ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 28.11.12).
5.-  Reconhecido  o  direito  à  complementação  de
aposentadoria  das  mulheres  no  mesmo  percentual
estipulado  para  os  homens  em  observância  ao
princípio  constitucional  da  igualdade,  mostra-se
inviável o reexame da questão em âmbito de recurso
especial.
6.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1426089/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
10/06/2014, DJe 17/06/2014) – grifei.

Trago à baila a jurisprudência deste Sodalício, em caso similar:

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  COMPLEMENTAÇÃO
DE  APOSENTADORIA.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO
QUINQUENAL  QUE  NÃO  INCIDE  SOBRE  O
FUNDO  DE  DIREITO.  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO REJEITADA. 
MÉRITO.  PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR.
SISTEL. REAJUSTE DO BENEFÍCIO EM VIRTUDE
DO SUPERÁVIT OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE
1999.  LEI  Nº  6.435/77.  LEI  VIGENTE  À  ÉPOCA
DOS FATOS. ART.34 DO DECRETO Nº 81.240/78.
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO BENEFÍCIO
QUANDO  OCORRESSE  SOBRA  EM  UM
EXERCÍCIO.  SUPERÁVIT  DO  EXERCÍCIO  DE
1999 NÃO CONTESTADO PELA RÉ. REAJUSTE E
REVISÃO  DE  PLANO.  EXPRESSÕES  DIVERSAS.
PROVIMENTO DO RECURSO. 
– A  possibilidade  de  revisão  da  aposentadoria
pressupõe a existência de sobra por três exercícios
consecutivos,  ao  passo  que  o  reajustamento,
expressão  da  Lei  nº  6.435/77,  pressupõe,  apenas,
sobra de um único exercício.
– Restando  incontroversa  a  ocorrência  do
superávit no exercício de 1999, as regras dispostas
na Lei nº 6.435/77, determinando aproveitamento do
excesso  pelos  aposentados  associados,  devem  ser
cumpridas, uma vez que os Demandantes não foram
favorecidos,  como  deveriam  ter  sido  pelo  Plano
Previdenciário. Portanto, a Promovida deve efetuar
o reajuste mensal  de complementação do benefício
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dos  Autores,  em  índice  que  resulte  da  proporção
entre a sobra e a reserva matemática do benefício
concedido,  apurado  no  balanço  patrimonial  do
exercício  financeiro  de  1999,  considerada  a
prescrição quinquenal.
– Portanto,  a  Promovida  deve  efetuar  o  reajuste
mensal de complementação do benefício dos Autores,
em índice que resulte da proporção entre a sobra e a
reserva matemática do benefício concedido, apurado
no  balanço  patrimonial  do  exercício  financeiro  de
1999, considerada a prescrição quinquenal.”
(TJPB,  Processo  nº  00107970420138152001,  1ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
LEANDRO  DOS  SANTOS  ,  j.  em  04-05-2017)  –
grifo nosso.

Neste  palmilhar,  conclui-se  que  a  pretensão  autoral  não
encontra-se  prescrita,  mas  tão  somente  a  cobrança  de  diferenças,  caso
existentes, referentes a parcelas vencidas há mais de cinco anos da data da
propositura da demanda.

Por  tais  motivos,  não  se  há  de  falar  em  prescrição  da
pretensão autoral, merecendo acolhimento o recurso do autor, portanto.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial nº 1.345.326/RS, firmou entendimento no sentido de que
configura  cerceamento  de  defesa  o  indeferimento  do  pedido,  na  fase  de
conhecimento, de produção de perícia atuarial em ação revisional de benefício
de  previdência  privada,  voltada  à  demonstração  do  alegado  desequilíbrio
atuarial do plano de custeio. Confira-se:

“RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL  E
PREVIDÊNCIA  PRIVADA  FECHADA.  PEDIDO
EXORDIAL DE DEFERIMENTO DE REVISÃO DE
BENEFÍCIO, AO FUNDAMENTO DE NÃO ESTAR
SENDO  CONFERIDA  A  MELHOR
INTERPRETAÇÃO  AO  REGULAMENTO  DO
PLANO  DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA,  PARA
EXTENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBA,  PAGA
PELA  PATROCINADORA  AOS  SEUS
EMPREGADOS, QUE NÃO É RECEBIDA PELOS
BENEFICIÁRIOS  DO  PLANO  DE  BENEFÍCIOS.
REQUERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE  PERÍCIA
ATUARIAL PARA DEMONSTRAR DESEQUILÍBRIO
ATUARIAL  QUE  ADVIRIA  DO  EVENTUAL
ACOLHIMENTO DO PLEITO. PEDIDO DE PROVA
QUE,  EM  VISTA  DAS  PECULIARIDADES  DO
REGIME  DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA  E  DA
LEGISLAÇÃO  DE  REGÊNCIA,  MOSTRA-SE
RELEVANTE.  INDEFERIMENTO,  AO
FUNDAMENTO  DE  QUE  A  CONSTATAÇÃO  DA
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OBRIGAÇÃO  DE  EXTENSÃO  DO  PAGAMENTO
DE VERBAS SALARIAIS PREVISTAS EM NORMAS
COLETIVAS DE TRABALHO AOS ASSISTIDOS DO
PLANO DE BENEFÍCIOS PODE SER EXTRAÍDA
DA  INTERPRETAÇÃO  DO  REGULAMENTO.
PERTINÊNCIA  DA  PRODUÇÃO  DE  PERÍCIA
ATUARIAL  PARA  DEMONSTRAÇÃO  DE
DESEQUILÍBRIO  AO  PLANO  DE  CUSTEIO,
INCLUSIVE POR SER DEVER LEGAL DO ESTADO
PROTEGER  OS  INTERESSES  DOS  DEMAIS
BENEFICIÁRIOS E DOS PARTICIPANTES.
1. Em regra, conforme iterativa jurisprudência desta
Corte Superior, como o juiz é o destinatário da prova
- cabendo-lhe, por força do art. 130 do Código de
Processo  Civil,  indeferir  as  diligências  inúteis  ou
meramente  protelatórias  -,  para  se  chegar  à
conclusão  de  que  a  produção  da  prova  requerida
pela  parte  é  relevante  para  a  solução  da
controvérsia,  é  necessário  o  reexame  de  todos  os
elementos  fáticos,  a  atrair  a  incidência  do  óbice
intransponível imposto pela Súmula 7/STJ.
2.  Todavia,  no  caso  da  relação  contratual  de
previdência  privada,  o  sistema  de  capitalização
constitui  pilar  de  seu  regime,  pois  tem  caráter
complementar - baseado na constituição de reservas
que  garantam,  em  perspectiva  de  longo  prazo,  o
benefício  contratado  -,  adesão  facultativa  e
organização autônoma em relação ao regime geral
de  previdência  social.  Nessa  linha,  os  planos  de
benefícios  de  previdência  complementar  são
previamente  aprovados  pelo  órgão  público
fiscalizador,  de  adesão  facultativa,  devendo  ser
elaborados  com  base  em  cálculos  matemáticos
(atuariais),  embasados  em  estudos  de  natureza
atuarial,  e,  ao  final  de  cada  exercício,  devem ser
reavaliados  atuarialmente,  de  modo  a  prevenir  ou
mitigar prejuízos aos participantes e beneficiários do
plano (artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977 e o
artigo 23 da Lei Complementar n. 109/2001).
3. Dessarte, é bem de ver que o fundo formado pelo
plano  de  benefícios  pertence  à  coletividade  de
participantes  e  beneficiários,  sendo  gerido,  sob
supervisão  e  fiscalização estatal,  pela  entidade  de
previdência  privada,  com  o  objetivo  de  constituir
reservas  que  possam,  efetivamente,  assegurar  os
benefícios contratados.
4.  Ademais,  o  art.  3º,  VI,  da Lei  Complementar n.
109/2001  ostenta  norma  de  caráter  público,  que
impõe  ao  Estado,  inclusive  na  sua  função
jurisdicional, proteger os interesses dos participantes
e  assistidos  dos  planos  de  benefícios.  Assim,
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conforme  a  jurisprudência  das  duas  Turmas  que
compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, para revisão de benefício pago por entidade
de  previdência  privada  é  pertinente  tomar  em
consideração  o  enfoque  fático-jurídico  acerca  da
manutenção  do  equilíbrio  financeiro  e  atuarial  do
plano de custeio.
5.  No  caso,  pois,  em  vista  as  peculiaridades  da
relação contratual de previdência privada, assentada
em  regulamento  elaborado  por  meio  de  complexo
cálculo  atuarial,  assim  como  dos  interesses
envolvidos  em  demandas  que  digam  respeito  à
revisão  de  benefícios,  à  luz  da  iterativa
jurisprudência do STJ,  fica nítida a ocorrência do
cerceamento  de  defesa.  Isso  porque  a  perícia
atuarial  pertinente  ao  deslinde  do  feito  foi
oportunamente  requerida  e  indeferida,  ao
fundamento  de  que  a  obrigação  de  extensão  à
relação  previdenciária  de  verbas  salariais
decorrentes  da  relação  de  emprego existente  entre
participantes  do  plano  de  benefícios  e  a
patrocinadora  pode  ser  constatada  a  partir  da
interpretação do regulamento do plano de benefícios,
independentemente  da  questão  do  desequilíbrio
atuarial do plano de custeio.
6. Recurso especial provido.”
(REsp  1.345.326/RS,  Rel.  Min.  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 8/5/2014)

Assim verificando que a parte requerida pugnou expressamente
pela realização de perícia atuarial,  entendo descabida a aplicação do artigo
1.013,  §  3º,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  que  autoriza  o  pronto
enfrentamento nesta sede recursal.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos, DOU PROVIMENTO  AO RECURSO, para reformar a sentença,
afastando-se  a  prescrição  reconhecida  pelo  juízo  a  quo e  determinando  o
prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
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Desembargador Relator
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