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ACÓRDÃO

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO N.º 0000412-31.2012.815.2001.
ORIGEM: 14.ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. 
ADVOGADO: Paulo Fernando Paz Alarcon (OAB/PR 37.007). 
APELADO: José Nicanor Quirino. 
ADVOGADO: Cícero Guedes Rodrigues (OAB/PB 9.129). 

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  PLANO
ESPECIAL  DE  RENDA  CERTA.  PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE.
AGRAVO  RETIDO.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
PEDIDO  DE  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA  ATUARIAL.  INDEFERIMENTO
PELO JUÍZO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 355, INC. I, DO CPC.
REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL
DE RENDA CERTA. LIMITAÇÃO ÀQUELES QUE VERTERAM MAIS DE 360
(TREZENTOS  E  SESSENTA)  CONTRIBUIÇÕES  EM  ATIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À ISONOMIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS.
PRESSUPOSTO  LEGAL  NÃO  ATENDIDO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  88,  DO
REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS N.º 1. PRECEDENTES DO STJ
E DESTE TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO PROVIDO. 

1. O Juízo julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do
mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, à luz do art.
355, inc. I, do CPC. 

2. “O Benefício Especial de Renda Certa, consiste na devolução das contribuições
pessoais e patrimoniais efetuadas à PREVI, que tenham excedido o limite mínimo de
360 contribuições até a data de 31/12/2006, desde que vertidas em atividade pelo
associado. Para fazer jus ao Benefício, o participante da PREVI deve ter os seguintes
requisitos  cumulativos:  a)  mais  de  30 anos  de contribuições  (360 contribuições)
como participante ativo e b) ter se aposentado entre 4 de março de 1980 e 31 de
dezembro de 2006, período de capitalização do PLANO 1.” (TJ/PB, Monocrática na
AC  0004525-89.2011.815.0731,  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva,  decidido  em
4/2/2015).

3. Agravo Retido desprovido. Apelação provida. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo
Retido e à Apelação Cível n.º 0000412-31.2012.815.2001, na Ação de Cobrança, em
que  figuram  como  partes  José  Nicanor  Rodrigues  e  Caixa  de  Previdência  dos
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,



acompanhando o voto do Relator, em  conhecer dos Recursos para,  rejeitada a
preliminar, negar provimento ao Agravo Retido e dar provimento ao Apelo. 

VOTO.

A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 14.ª  Vara Cível da
Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Cobrança em seu desfavor intentada
por José Nicanor Quirino, que julgou procedente o pedido autoral, condenando-a
ao pagamento dos valores apurados referentes ao Benefício de Renda Certa, e ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação. 

Em suas razões, 589/611, inicialmente requereu o conhecimento do Agravo
Retido  interposto  às  f.  444/465,  por  meio  do  qual  arguiu  a  preliminar  de
cerceamento de defesa, por entender ser necessária a realização de prova pericial
atuária, indeferida na origem. 

Quanto  ao  Apelo,  sustentou  que  o  Recorrido  não  faz  jus ao  Benefício
Especial de Renda Certa, porquanto não comprovou que contribuiu para Previdência
Privada por mais de trinta anos, pugnando, ao final, pelo seu provimento para que a
Sentença seja reformada, e o pedido julgado improcedente, invertendo-se o ônus da
sucumbência.

Nas Contrarrazões, f. 645/649, o Apelado defendeu que contribuiu para a
PREVI pelo período de outubro/1964 a dezembro/2006, totalizando quinhentas e
sete  contribuições,  valor  que  excede  o  limite  mínimo  das  trezentas  e  sessenta
parcelas,  necessárias  ao  recebimento  do  benefício  requestado,  pugnando  pelo
desprovimento do Apelo. 

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil de 2015. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Retido e da
Apelação. 

Analiso,  inicialmente,  o  Agravo  Retido interposto  contra  a  Decisão  que
indeferiu o pedido de realização da prova pericial atuarial. 

A Decisão agravada,  f. 440, foi calcada no entendimento de que o presente
caso  não  abrange  qualquer  discussão  sobre  o  equilíbrio  atuarial  da  Empresa
Recorrente,  mas  a  verificação  sobre  a  possibilidade,  ou  não,  do  pagamento  do
Benefício  de  Renda  Certa  previsto  no  art.  88,  do  Regulamento  do  Plano  de
Benefícios n.º 1.



Nos termos do art. 355, inc. I1, do CPC, o Juiz julgará antecipadamente o
pedido,  proferindo  sentença  com  resolução  do  mérito,  quando  não  houver
necessidade de produção de outras provas.

A hipótese versa sobre matéria eminentemente de direito, tendo em vista que
envolve a análise pura das regras do regulamento do Plano de Benefícios,  o que
depende, exclusivamente, da interpretação das normas aplicáveis à espécie,  sendo,
por conseguinte, despicienda a produção de qualquer prova atuarial, pelo que rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

Por essas razões, desprovejo o Agravo Retido.

Passo à análise do Apelo. 

O  Benefício  Especial  de  Renda  Certa,  positivado  no  art.  88,  do
Regulamento do Plano de Benefícios nº 012, f. 122, consiste no pagamento para
todos  os  participantes  aposentados  ou  que  vierem a  se  aposentar  por  meio  da
PREVI,  do  valor  apurado  com  base  no  resultado  do  cálculo  realizado  sob  o
somatório das contribuições  pessoais e  patronais excedente à 360ª  vertida até  o
momento  da  aposentadoria,  ou  até  31.12.2006,  para  os  participantes  que  se
aposentaram ou venham a se aposentar após esta data.

O STJ já pacificou o entendimento de que, para fazer  jus ao Benefício
Especial de Renda Certa, o participante da PREVI deve ter contribuído com mais de
trezentos e sessenta contribuições como participante ativo, e que os critérios de sua

1 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

2 Art. 88 - Para todos os participantes aposentados ou que vierem a se aposentar por este Plano
de Benefícios, será calculada renda certa com base no resultado do cálculo realizado sob o
seguinte parâmetro: somatório das contribuições pessoais e patronais excedente à 360ª vertida
até o momento da aposentadoria, ou até 31.12.2006, para participantes que se aposentaram ou
venham a se aposentar após esta data. 
[...]
§4º - Os valores a que se referem o  caput  estão limitados àquelas contribuições vertidas ao
Plano  de  Benefícios  1  entre  04.03.1980  e  31.12.2006,  ficando  estabelecido  que  quaisquer
valores constituídos a partir desta data não serão incluídos no cálculo do Benefício Especial de
Renda Certa.



concessão não ofendem a paridade entre ativos e inativos3, entendimentos também
esposados pelos Órgãos Fracionários deste Tribunal de Justiça4.

No caso específico, o Apelado iniciou a sua filiação junto à Apelante em
6/10/1964,  consoante  se  infere  do  documento  de  f.  197,  e  se  aposentou  em
10/10/1994, f. 24, restando demonstrado, portanto, que não verteu mais de trezentos
e  sessenta  contribuições  em  favor  do  Plano  de  Previdência  quando  ainda  se
encontrava na ativa.

3 PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. BENEFÍCIO RENDA CERTA. LIMITAÇÃO ÀQUELES
QUE  VERTERAM  MAIS  DE  360  CONTRIBUIÇÕES  EM  ATIVIDADE.  LEGALIDADE.
ISONOMIA SUBSTANCIAL. 
1. A previdência privada fechada submete-se, por força de lei, ao chamado regime financeiro de
capitalização, sendo imperioso que, para cada benefício concedido, o beneficiário haja contribuído
para a formação da respectiva fonte de custeio, não se havendo falar, portanto, em isonomia geral e
indiscriminada, própria de regimes estatais de previdência pública.
2. No caso dos autos, os autores se aposentaram antes de contribuírem por 360 vezes, por isso que
não há excesso de contribuição a lhes ser devolvido, uma vez que todas as contribuições vertidas em
atividade foram consideradas na fixação do respectivo benefício de aposentadoria. Ademais, as que
sobejaram a isso,  após a aposentação, se,  por um lado, não lhes foram devolvidas, também não
serviram para a formatação do fundo destinado ao pagamento da chamada “renda certa”.
3.  Portanto,  não há afronta à isonomia entre ativos e inativos na concessão do benefício “renda
certa” apenas  àqueles  que verteram mais  de 360 contribuições quando em atividade,  porquanto
somente eles participaram na formação da fonte de custeio. 4. Recurso especial provido (STJ, Resp
1.224.594/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/02/2011).

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVI. BENEFÍCIO DE RENDA CERTA.
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE CERCEAMENTO DE
DEFESA.  AFASTADO  PREQUESTIONAMENTO.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.
PROVIMENTO DO RECURSO. 
1.- As preliminares de ofensa ao art. 535 do CPC, de ocorrência de cerceamento de defesa e de
ausência de prequestionamento do tema relativo à ausência de fonte de custeio para pagamento do
benefício são afastadas. 
2.- A questão da ausência de isonomia entre ativos e inativos quanto ao benefício de "renda certa"
criado pela PREVI já foi firmado no âmbito da Quarta Turma, e agora também é por esta Terceira
Turma, neste sentido: a) A previdência privada fechada submete-se, por força de lei, ao chamado
regime  financeiro  de  capitalização,  sendo  imperioso  que,  para  cada  benefício  concedido,  o
beneficiário haja contribuído para a formação da respectiva fonte de custeio,  não havendo como
sustentar,  portanto,  isonomia  geral  e  indiscriminada,  própria  de  regimes  estatais  de  previdência
pública. b) No caso dos autos, os autores se aposentaram antes de contribuírem por 360 vezes, por
isso que não há excesso de contribuição a lhes ser devolvido, uma vez que todas as contribuições
vertidas  em atividade  foram consideradas  na  fixação  do  respectivo  benefício  de  aposentadoria.
Ademais, as que sobejaram a isso, após a aposentação, se, por um  lado, não lhes foram devolvidas,
também não serviram para a formação do fundo destinado ao pagamento da chamada "renda certa".
c) Não há, portanto afronta à isonomia entre ativos e inativos na concessão do benefício de "renda
certa"  apenas  àqueles  que verteram mais  de  360 contribuições  quando em atividade,  porquanto
somente eles participaram da formação da fonte de custeio. 3.- Recurso Especial provido (STJ, 3.ª
Turma, REsp 1313665/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 22/05/2012).

PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  PREVI.  BENEFÍCIO  RENDA  CERTA.  LIMITAÇÃO  ÀQUELES
QUE  VERTERAM  MAIS  DE  360  CONTRIBUIÇÕES  EM  ATIVIDADE.  LEGALIDADE.
ISONOMIA SUBSTANCIAL.
1. "Não há afronta à isonomia entre ativos e inativos na concessão do benefício "renda certa" apenas
àqueles  que  verteram mais  de  360 contribuições  quando em atividade,  porquanto  somente  eles
participaram  na  formação  da  fonte  de  custeio"  (REsp  1.224.594/RJ,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe
Salomão,  Quarta Turma,  julgado em 17/02/2011,  dje 17/10/2011).  2.  Recurso Especial  provido.



Não restando demonstrado que o Apelado contribuiu por mais de trezentos e
sessenta meses, quando ainda se encontrava na ativa, não faz jus  à percepção do
benefício especial postulado.

A Sentença, portanto, foi proferida em descompasso com os entendimentos
jurisprudenciais acima invocados. 

Posto  isto,  conhecidos  os  Recursos,  rejeitada  a  preliminar  de
cerceamento de defesa, nego provimento ao Agravo Retido, e dou provimento
à  Apelação  para,  reformando  a  Sentença,  julgar  improcedente  o  pedido
autoral, e, por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência para condenar o

(STJ; REsp 1.406.141; Proc. 2012/0076651-6; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão;
DJE 26/11/2014)

4 AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. BENEFÍCIO RENDA CERTA.
LIMITAÇÃO  ÀQUELES  QUE  VERTERAM  MAIS  DE  360  CONTRIBUIÇÕES  EM
ATIVIDADE. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À ISONOMIA ENTRE ATIVOS
E  INATIVOS.  PRESSUPOSTOS LEGAIS  NÃO  ATENDIDOS.  REFORMA DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 
O  Benefício  Especial  de  Renda  Certa,  consiste  na  devolução  das  contribuições  pessoais  e
patrimoniais efetuadas à PREVI, que tenham excedido o limite mínimo de 360 contribuições até a
data de 31/12/2006, desde que vertidas em atividade pelo associado. Para fazer jus ao Benefício, o
participante  da  PREVI  deve  ter  os  seguintes  requisitos  cumulativos:  a)  mais  de  30  anos  de
contribuições (360 contribuições) como participante ativo e b) ter se aposentado entre 4 de março de
1980 e 31 de dezembro de 2006, período de capitalização do PLANO 1.
Não há afronta à isonomia entre ativos e inativos na concessão do benefício "renda certa" apenas
àqueles  que  verteram mais  de  360 contribuições  quando em atividade,  porquanto  somente  eles
participaram  na  formação  da  fonte  de  custeio"  (REsp  1.224.594/RJ,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe
Salomão,  Quarta Turma,  julgado em 17/02/2011,  dje 17/10/2011).  2.  Recurso Especial  provido.
(STJ; REsp 1.406.141; Proc. 2012/0076651-6; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão;
DJE 26/11/2014) (TJ/PB, Apelação Cível nº 0001024-30.2010.815.0031, Rel. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides,  julgado em 28/9/2015). 

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  PREVI  -
CAIXA  DE PREVIDÊNCIA  DOS FUNCIONÁRIOS  DO BANCO DO  BRASIL.  BENEFÍCIO
RENDA CERTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.
MAIS  DE  360  CONTRIBUIÇÕES.  UM  DOS  REQUISITOS  PARA  A  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 333, I, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE
SODALÍCIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 557,  CAPUT, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.
Nos  termos  do  art.  333,  I  e  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  compete  ao  autor  fazer  prova
constitutiva de seu direito e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor.
Inexistindo comprovação de que o autor contribuiu mais de 360 meses para a previdência privada,
um dos requisitos para o recebimento do benefício perseguido, qual seja, Renda Certa, não há como
acolher o pleito autoral.
O  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  admite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  prejudicado  ou  em confronto  com súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior (TJ/PB,
AC 0045712-84.2010.815.2001, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, decidido em
27/4/2015). 

AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE
NEGOU SEGUIMENTO A APELO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI.
BENEFÍCIO  RENDA  CERTA.  LIMITAÇÃO  ÀQUELES  QUE  VERTERAM  MAIS  DE  360
CONTRIBUIÇÕES  EM  ATIVIDADE.  LEGALIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  AFRONTA



Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que
fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 85, § 2.º, inc.
III, do CPC, suspensa sua execução por se tratar de beneficiário da gratuidade
processual, art. 98, § 3.º, do CPC. 

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

ÀISONOMIA  ENTRE  ATIVOS  E  INATIVOS.  JURISPRUDÊNCIA  MAJORITÁRIA  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  JULGAMENTO  SINGULAR  AUTORIZA-  DO.
ARGUMENTAÇÕES  DO  REGIMENTAL  INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O
POSICIONAMENTO ESPOSADO.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA. É ENTENDIMENTO DAS DUAS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INEXISTE AFRONTA À ISONOMIA ENTRE
ATIVOS  E  INATIVOS  A  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  DE  “RENDA  CERTA”  APENAS
ÀQUELES QUE VERTERAM MAIS DE 360 CONTRIBUIÇÕES QUANDO EM ATIVIDADE,
PORQUANTO  SOMENTE  ELES  PARTICIPARAM  DA  FORMAÇÃO  DA  FONTE  DE
CUSTEIO, POSICIONAMENTO ESTE AO QUAL ME ACOSTO. “PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO “RENDA CERTA”. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 
1.  As entidades fechadas de previdência privada sujeitam-se,  por força do art.  18, §  1º,  da Lei
complementar n. 109/2001, ao denominado regime financeiro de capitalização, segundo o qual, para
a concessão de benefícios, exige-se do participante a contribuição para a respectiva fonte de custeio.
2. Está pacificado no âmbito das turmas que compõem a segunda seção o entendimento segundo o
qual os critérios de concessão do “benefício especial de renda certa” não ofendem a paridade entre
ativos e inativos. Isso porque somente os participantes que verteram, em atividade, mais de 360
(trezentas  e  sessenta)  contribuições  ao  referido  plano  é  que  efetivamente  colaboraram  para  a
formação de sua fonte de custeio, não havendo falar, pois, em isonomia geral e indiscriminada, típica
dos regimes previdenciários  públicos.  3.  Agravo regimental  a  que  se nega  provimento.  ”  (STJ-
AGRG no ARESP 102.637/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
01/10/2013,  DJE  08/10/2013)  (grifei).  Não  há  razão  para  se  modificar  a  decisão  que  negou
seguimento ao apelo, nos termos do art. 557, caput, do código de processo civil, quando o decisum
atacado encontra-se  em conformidade com a  jurisprudência  dominante  do  Superior  Tribunal  de
justiça. (TJPB; AgRg 0029742-44.2010.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
José Ricardo Porto; DJPB 24/09/2014; Pág. 15)


