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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  SENTENÇA  QUE  EXTINGUIU  O
PROCESSO  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO
(PRESCRIÇÃO).  ÚLTIMA  PARCELA  PAGA  EM
JANEIRO  DE  2014.  AÇÃO  AJUIZADA  EM
FEVEREIRO  DE  2014.  INEXISTÊNCIA  DE
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO REJEITADA. CAUSA MADURA. ANÁLISE
DO  MÉRITO.  ADESÃO  A  PLANO  DE
PREVIDÊNCIA  PRIVADA  DE  MANEIRA
CONJUNTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
VENDA  CASADA  NÃO  CARACTERIZADA.
IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE OS PLANOS DE
PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR SOMENTE
REALIZEM  OPERAÇÕES  FINANCEIRAS  COM
SEUS  PARTICIPANTES  OU  SEGURADOS.  ART.
71,  CAPUT  E  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  109/2001  E
CIRCULAR/SUSEP  Nº  320/2006. PRECEDENTES
DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

- Por imposição legal, tanto os planos de previdência
complementar  quanto  os  seguros  de  pessoas  não
podem ser cancelados enquanto não forem quitadas
todas as contraprestações relativas às  assistências
financeiras concedidas ao titular.

- De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001 e
Circular/Susep nº 320/2006, o auxílio financeiro é um
benefício atípico dos  entes de previdência privada
aberta e das companhias seguradoras, constituindo



Apelação Cível nº 0011625-63.2014.815.2001

atividade  excepcional  e  acessória  e  não  atividade
fim. 

- A pretensão de rescindir o plano previdenciário ou o
seguro,  após  a  obtenção  do  mútuo  a  juros  mais
baixos que os de mercado, é inviável, pois implica a
consecução  de  condições  vantajosas  pelo
interessado  sem  a  necessária  contrapartida  e  em
detrimento  dos  demais  segurados  ou  participantes
do fundo mútuo.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  votação  unânime,  em AFASTAR  A  PRESCRIÇÃO  E,  NO
MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS,  nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 159.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo Autor contra  a

Sentença  que  extinguiu  o  processo  com  resolução  do  mérito  em  face  da

prescrição.

Na  Apelação  de  fls.128/134,  sustenta  que  os  descontos  do

título de previdência privada não cessaram com o fim do empréstimo, tendo

continuado até fevereiro de 2014.

Argui que a venda casada é abusiva e vedada pela legislação

consumerista e que a prescrição é decenal.

Requer, assim, o provimento do Recurso.

Nas  Contrarrazões,  a  Apelada  sustenta  que  não  há  venda

casada  nos  casos  de  concessão  de  empréstimos  associados  a  entidades

abertas de previdência complementar e requereu o desprovimento do Apelo.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls. 154/155).
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É o relatório.

VOTO

Assiste razão ao Apelante quanto à inexistência de prescrição

do direito de ação.

O  magistrado  considerou  que  o  último  desconto  efetuado

ocorreu em maio de 2007 e que, tendo sido a ação ajuizada em 11.04.2014,

estariam prescritas todas as parcelas.

Ocorre  que  o  Demandante  provou  que  os  descontos

continuaram através do contracheque de janeiro de 2014 (fl.14).

Deste modo, tendo a ação sido ajuizada em abril de 2014, não

ocorreu a prescrição quinquenal, razão pela qual, rejeito a prejudicial de mérito

levantada.

Estando  a  causa  madura,  passo  a  análise  do  mérito  da

demanda.

O Autor argumenta que é aposentado e não contratou nenhum

plano  de  previdência  privada,  tendo  ocorrido  venda  casada  quando  da

contratação de empréstimo.

Para  o  interessado  adquirir  assistência  financeira  de  uma

seguradora, é condição essencial ser titular de um plano de benefícios ou de

um seguro do ramo vida (art. 71, caput e parágrafo único, da Lei Complementar

nº 109/2001 e Circular/Susep nº 206/2002  - hoje Circular/Susep nº 320/2006).

Há venda casada quando o fornecedor condiciona a aquisição

de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, sendo

prática abusiva e vedada no mercado de consumo (art. 39, I, do CDC). Por

determinação  legal,  as  sociedades  seguradoras  somente  podem  realizar

operações financeiras com seus participantes ou segurados.  Assim,  não há

venda casada quando é imposto ao contratante a condição de participação no
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plano de benefícios (pecúlio), previdência privada ou no seguro de pessoas

com o objetivo de ter acesso ao mútuo, sendo ausente qualquer tentativa do

fornecedor de se beneficiar de eventual superioridade econômica ou técnica

para estipular condições negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-

lhe a liberdade de escolha. 

Por  imposição  legal,  tanto  os  planos  de  previdência

complementar  quanto  os  seguros  de  pessoas  não  podem  ser  cancelados

enquanto  não  forem  quitadas  todas  as  contraprestações  relativas  às

assistências financeiras concedidas ao titular.

De  acordo  com  a  Lei  Complementar  nº  109/2001  e

Circular/Susep nº  320/2006,  o  auxílio  financeiro  é  um benefício  atípico  dos

entes  de  previdência  privada  aberta  e  das  companhias  seguradoras,

constituindo atividade excepcional e acessória e não atividade fim. 

A pretensão de rescindir  o plano previdenciário ou o seguro,

após a obtenção do mútuo a juros mais baixos que os de mercado, é inviável,

pois implica a consecução de condições vantajosas pelo interessado sem a

necessária  contrapartida  e  em  detrimento  dos  demais  segurados  ou

participantes  do  fundo  mútuo.  Ora,  a  tão  só  contratação  do  mútuo  está

disponível e pode ser feita em qualquer instituição financeira típica. Mas, para

contratar o mútuo a juros mais baixos, optou o consumidor pela Previdência

Complementar.

Em  outras  palavras,  a  concessão  de  auxílio  financeiro  pela

Apelada está adstrita aos associados, condição essa que se adquire mediante

a subscrição do plano de previdência e/ou do seguro.

O  descumprimento  das  normas  expedidas  pelos  órgãos

governamentais, a exemplo da concessão de empréstimos irregulares a quem

não  ostenta  a  condição  de  participante  ou  de  segurado,  sujeita  a

seguradora/Apelante, bem como seus administradores, as sanções legais (art.

4º da Circular/Susep nº 206/2002, hoje art.16 da Circular/Susep nº 320/2006).
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Neste sentido, cito recente precedente, RECURSO ESPECIAL

Nº 1.626.052 - RS:

“Por fim, quanto à caracterização ou não de venda
casada na concessão,  pelas  entidades abertas  de
previdência  complementar  e  sociedades
seguradoras,  de  assistência  financeira  ao
interessado condicionada à adesão a um plano de
benefícios  ou  a  um  seguro  do  ramo  vida,  cabe
examinar  a  legislação  própria  da  previdência
privada.
Nesse contexto, embora as companhias seguradoras
e as entidades abertas de previdência privada sejam
equiparadas  às  instituições  financeiras  quando
realizam  com  seus  segurados  e  participantes
operações  financeiras,  tal  qual  empréstimos
consignados  a  juros  baixos  (vide  REsp  nº
1.207.538/RS,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,
DJe 24/6/2015 e AgRg no REsp nº 1.119.309/MG,
Rel.  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  DJe
19/8/2014),  diante  da  natureza  jurídica  peculiar
desses  entes,  torna-se  lícito  exigir  do  interessado
que titularize também um plano de benefícios ou um
seguro  de  pessoas  para  desfrutar  dos  benefícios
concedidos aos associados.
Apenas  no  tocante  às  entidades  fechadas  de
previdência complementar é que, após a edição da
Lei  Complementar  nº  109/2001,  vedou-se  a
realização  de  operações  financeiras,  mesmo  com
seus participantes.
Eis a redação dos arts. 71, caput e parágrafo único,
e 76 da Lei Complementar nº 109/2001. (…) Assim,
para adquirir a assistência financeira de um ente de
previdência privada aberta ou de uma seguradora, é
condição  essencial  para  o  pretenso  mutuário  ser
titular de um plano de benefícios, como o pecúlio por
morte, ou de um seguro do ramo vida, o que afasta a
configuração de venda casada.
(...)
De fato, não ocorre, na referida hipótese, nenhuma
tentativa do fornecedor de se beneficiar de eventual
superioridade  econômica  ou  técnica  para  estipular
condições  negociais  desfavoráveis  ao  consumidor,
cerceando-lhe a liberdade de escolha.
Em outras palavras, a adesão a plano de pecúlio ou
a seguro de pessoas juntamente (ou previamente) à
contratação  do  mútuo  decorre  de  lei,  não  sendo
disposição arbitrária ou dependente da vontade do
ente segurador ou previdenciário.
É por isso que o plano de previdência complementar
ou o seguro de pessoas não poderá ser cancelado
enquanto  não  forem  quitadas  todas  as
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contraprestações  relativas  às  assistências
financeiras  concedidas  ao  titular  (RECURSO
ESPECIAL  Nº  1.626.052  -  RS  2016/0241142-6,
RECORRENTE:  SABEMI  SEGURADORA  S/A,
Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
08/05/2017)”

 
Diante de todos os fundamentos expostos, afasto a prescrição

e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Autor por não

vislumbrar abusividade na cobrança.

Condeno  a  parte  vencida  ao  pagamento  das  despesas

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento)

sobre o valor da causa, em conformidade com os requisitos do art.85, §2º, e

art. 98, §§2º e 3º, ambos do CPC.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Des. LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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