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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N. 0020915-05.2014.8.15.2001.
ORIGEM: 3.ª Vara Cível da Comarca da Capital. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: José de Sales Monteiro.
ADVOGADO: Fábio Antério Fernandes (OAB/PB n. 10.202).
APELADOS: Fundação Sistel de Seguridade Social.
ADVOGADO: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/PB n. 128.341-A).

EMENTA: AÇÃO  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
REPASSE DA SOBRA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO A BENEFICIÁRIOS DA
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO.  APELAÇÃO. PAGAMENTO  DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUMENTO DECORRENTE DE
SUPERAVIT. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.  PRECEDENTES DO
STJ  E  DESTE  TRIBUNAL.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  JULGAMENTO
IMEDIATO  DO  MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DA
PRODUÇÃO  DA PROVA PERICIAL REQUERIDA.  PRECEDENTE  DO  STJ.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

1.  “O  pagamento  de  complementação  de  aposentadoria  é  obrigação  de  trato
sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas
vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não o
próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427), o que atrai a aplicação da Súmula
83/STJ,  no  caso  dos  autos.”  (STJ,  3.ª  Turma,  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp
403.311/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

2.  Importa  em  cerceamento  de  defesa  a  rejeição  do  requerimento,  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.  Entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do REsp n. 1.345.326/RS.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.  0020915-05.2014.8.15.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  José  de  Sales
Monteiro e como Apelada a Fundação Sistel de Seguridade Social.

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 da Apelação e dar-
lhe parcial provimento.

VOTO.

José de Sales Monteiro interpôs  Apelação contra a Sentença, f. 529/531,
prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação
de Complementação de Aposentadoria por ele ajuizada em desfavor da  Fundação
Sistel de Seguridade Social, em foi julgada prescrita a pretensão, ao fundamento de



que, nos termos do Enunciado n. 291, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a
ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência
privada prescreve em cinco anos, interregno esse já decorrido na hipótese autos,
posto  que  o  direito  alegado  pelo  Apelante  haveria  surgido  a  partir  do  balanço
contábil da Apelada havido em 1999 e a presente demanda somente foi proposta
2014,  condenando-o  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários
advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00, suspensa sua execução, nos termos do
art. 12, da Lei n.º 1.060/50, por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita. 

Em suas razões, f. 533/566, alegou que, nas  ações de complementação de
aposentadoria,  a  causa  de  pedir  remota  corresponde  a  uma  obrigação  de  trato
sucessivo,  razão  pela  qual  a  pretensão  está  sujeita  ao  prazo  prescricional
quinquenal, alcançando somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio
que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito, pugnando pela
reforma da Sentença, para que seja afastada a prescrição.

No mérito, caso se reputem presentes as condições de imediato julgamento,
nos  termos  autorizados  pelo  art.  1.013,  §4º.,  do  CPC,  afirmou  que,  ante  a
constatação da ocorrência de sobra ou superávit nas reservas monetárias da Apelada
no  exercício  contábil  de  1999,  é  devido  o  reajustamento  de  seu  benefício
previdenciário,  consoante  o  disposto  no  art.  42  e  art.  46  da  Lei  n.  6.435/77,
legislação vigente à época do período superavitário, requerendo o provimento do
Apelo e a reforma da Sentença, para que o pedido seja julgado procedente.

Contrarrazoando, f. 571/589, a Apelada aduziu que o Superior Tribunal de
Justiça  já  decidiu  que  o  prazo  prescricional  para  cobrança  de  parcelas  de
complementação  de  aposentadoria  pela  previdência  privada  é  de  cinco  anos,
contados da data da ciência do superavit, razão pela qual a pretensão deduzida pelo
Apelante está prescrita, entretanto, caso não seja esse o entendimento, alegou que a
apuração de superavit em um único exercício não autoriza a revisão automática do
valor dos benefícios, porquanto o art. 34, parágrafo único, do Decreto n. 81.240/78
dispõe que o repasse do benefício previdenciário dar-se-á apenas na hipótese de
ocorrência de sobra por três exercícios consecutivos, pugnando pelo desprovimento
do Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

Considerando  que  a  Apelação foi  interposta contra  Sentença  publicizada
antes  da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  f.  531-v,  o  juízo  de
admissibilidade  deve  ser  exercido  com  fundamento  nas  disposições  normativas
processuais vigentes até então, nos termos do Enunciado Administrativo nº. 02 do
STJ1,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  exigidos  pelo  Código  revogado,  dela
conheço.

1 STJ,  Enunciado  administrativo  nº.  02: Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/1973
(relativos a  decisões  publicadas até  17 de  março de 2016) devem ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.



A pretensão deduzida pelo Apelante concerne na complementação de sua
aposentadoria na proporção da sobra apurada no balanço contábil do ano de 1999,
nos moldes do art. 46, da Lei n.º 6.435/77, e no percebimento dos valores referentes
às diferenças mensalmente verificadas no quinquênio anterior ao ajuizamento da
presente Ação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que 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,  não  alcançando o  próprio  fundo de
direito, por se tratar de uma relação de trato sucessivo2.

Esta Quarta Câmara Cível também decidiu que em se tratando de ação de
cobrança  de  diferenças  de  valores  de  complementação  de  aposentadoria  pela
previdência privada, a prescrição é quinquenal e alcança tão somente as parcelas
vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação3.

2 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO ESPECIAL CONTRA A
PARTE  UNÂNIME  DO  ACÓRDÃO  NÃO  REITERADO  APÓS  O  JULGAMENTO  DOS
EMBARGOS INFRINGENTES. SÚMULA 418/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
SÚMULA  83/STJ.  IMPROVIMENTO.  1.  […].  2.-  O  pagamento  de  complementação  de
aposentadoria  é  obrigação  de  trato  sucessivo,  sujeita,  pois,  à  prescrição  quinquenal  que  alcança
somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não
o próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427), o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ, no
caso  dos  autos.  3.-  Agravo Regimental  improvido  (STJ,  3.ª  Turma,  AgRg nos  EDcl  no  AREsp
403.311/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  COMPLEMENTAR.  REVISÃO  DE  RENDA
MENSAL INICIAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. A Segunda Seção
desta corte superior já decidiu que tanto a ação de cobrança de parcelas quanto a ação de cobrança de
diferenças de valores de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em 5
(cinco) anos, sendo o termo inicial na última hipótese a data do pagamento considerado a menor
(súmulas nºs 291 e 427/STJ). Ademais, se o autor reclama a restituição do capital investido não
sendo mais participante, a prescrição quinquenal alcança o próprio fundo do direito; se, ao contrário,
demanda na  condição  de  participante,  postulando prestações  ou  diferenças,  a  prescrição  alcança
apenas as parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação, tratando-se, nessa
situação, de relação de trato sucessivo. Precedente da Segunda Seção. 2. Na revisão de renda mensal
inicial  de benefício previdenciário complementar,  a obrigação é de trato sucessivo, alcançando a
prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da
ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 3.ª
Turma, AgRg – AREsp 214.207; Proc 2012/0158305-1RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva,
publicado em 2/2/2015).

ADMINISTRATIVO.  COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.  PRESCRIÇÃO  DO
FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  RECONHECIMENTO  DA  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
SÚMULA  85  DO  STJ.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  PARA
CONTINUIDADE DO JULGAMENTO DA DEMANDA. 1. […]. 2.  Aplica-se ao caso concreto a
orientação firmada pela Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas "relações jurídicas de trato sucessivo
em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior Superior
Tribunal de Justiça 29/22 à propositura da ação".  Agravo regimental improvido (STJ, 2.ª  Turma,
AgRg no REsp 1501422/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 06/10/2015, DJ 16/10/2015). 

3 APELO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA  C/C
COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO ART. 267, IV, CPC. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE
DIREITO.  INOCORRÊNCIA.  RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ART. 75, DA LC N. 109/2001, E SÚMULAS 291 E 427, DO STJ. NULIDADE



Conclui-se,  portanto,  que  a  pretensão  deduzida  pelo  Apelante  não  foi
fulminada pela prescrição, devendo ser observada, tão somente, quanto ao pedido de
percebimento das diferenças pecuniárias mensais, a limitação temporal dos cinco
anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda, havido em 01 de julho
de 2014.

Afastada a prescrição, verifica-se que o processo não está em condições de
imediato julgamento, de modo a permitir o julgamento do mérito por este Tribunal,
posto  que,  conforme  se  verifica  no  Termo  de  Audiência  de  f.  527,  a  Apelada
requereu a produção de prova pericial, razão pela qual é adequada a incidência da
regra disposta no art. 1.013, §3º., I, do CPC, em consonância ao entendimento já
adotado por este Tribunal4.

DA  SENTENÇA  EX  OFFICIO.  PREJUDICIALIDADE  DO  MÉRITO  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  ART.  515,  §  3º,  DO  CPC.  NECESSIDADE  DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU, PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. ART. 557, CAPUT, DO
CPC. Consoante a recente e abalizada Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “tanto a ação
de cobrança de parcelas quanto a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de
aposentadoria pela previdência privada prescreve em 5 (cinco) anos, sendo o termo inicial na última
hipótese a data do pagamento considerado a menor (súmulas nºs 291 e 427/STJ). […] a prescrição
alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação, tratando-se,
nessa situação, de relação de trato sucessivo. Precedente da Segunda Seção. 2. Na revisão de renda
mensal  inicial  de  benefício  previdenciário  complementar,  a  obrigação  é  de  trato  sucessivo,
alcançando a prescrição apenas as  parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação, não afetando […] o fundo de direito”1.- Afastada a prejudicial de mérito da
prescrição de fundo de direito,  é  nula a sentença e,  consequentemente,  prejudicado o exame do
meritum causae nesta instância, eis que inaplicável a teoria da causa madura (515, § 3º, CPC), dada a
necessidade de realização da prova técnica pretendida pela promovida, já que o STJ entende que,
“Nas  demandas  em  que  se  pleiteia  a  revisão  de  complementação  de  aposentadoria  configura
cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica requerida com o objetivo de demonstrar
eventual  risco  de  comprometimento  do  equilíbrio  atuarial  do  sistema”  (TJ/PB,  AC  0119642-
67.2012.815.2001, Rel. Des. João Alves da Silva, decidido em 17/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE  APOSENTADORIA.  PRESCRIÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.
INOCORRÊNCIA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  202  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
AUTONOMIA.  REGIME  JURÍDICO.  REGULAMENTO  DA INSTITUIÇÃO  À  ÉPOCA DA
APOSENTADORIA,  BEM  COMO,  AS  DEMAIS  NORMAS  QUE  AS  REGEM
ESPECIFICAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Tratando-se  de  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 ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito.
[…]. (TJ/PB, AC 200.2007.011788-8/002, Des. João Alves da Silva, julgado em 25/1/2011).

4 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). (TJPB
- ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00102936120148152001, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 15-08-2017).



Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n. 1.345.326/RS5, adotou o entendimento de que importa em cerceamento
de defesa a rejeição do requerimento,  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.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para,
reformando  a  Sentença, afastar  a  prescrição  da  pretensão  do  Apelante,
ordenando a remessa dos autos ao Juízo de 1º. Grau, para que seja retomada a
instrução processual, ante a ausência das condições de imediato julgamento,

5 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  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, 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.  (STJ, REsp 1345326/RS,  Rel.  Ministro Luís  Felipe Salomão,  Segunda



nos termos autorizados pelo art. 1.013, §4º., do Código de Processo Civil6.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 08/05/2014).

6 CPC, Art. 1.013. (…). […]
§ 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo
o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485; II - decretar a nulidade da sentença por
não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III - constatar a omissão no
exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV - decretar a nulidade de sentença por
falta de fundamentação. § 4º. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição,
o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno
do processo ao juízo de primeiro grau. […].


