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Acórdão
Apelação Cível n.º 0002322-87.2013.815.0181

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: José Alves Ferreira. – Adv.: Marcelo Ferreira Soares Raposo e
Outro. OAB/PB nº. 13.394.

Apelado:  Fundação  Vida  de  Previdência.  –  Adv.:  Cristiane  de  Castro
Fonseca da Cunha e Outro. OAB/DF nº. 45.861.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COMPLEMENTAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DE
PECÚLIO  FACULTATIVO.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  MODIFICAÇÃO  POSTERIOR.
NÃO OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA,  ATO
JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  LEGALIDADE  DO
PAGAMENTO DE APENAS 20% DO VALOR DO
PECÚLIO POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA
DO  SERVIDOR,  RESERVADO  O  RESTANTE
(80%)  AOS  SEUS  BENEFICIÁRIOS  OU
SUCESSORES,  APÓS  O  EVENTO  MORTE.
DECRETO  Nº.  72.771/73.  NORMA  DE
CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO. SENTENÇA
MANTIDA. NEGADO  PROVIMENTO  AO
APELO.

-  Não há que se falar em direito adquirido à
observância dos termos vigentes ao tempo da
adesão ao contrato, uma vez que é possível a
modificação dos regulamentos dos planos de
previdência  complementar,  mesmo  que
unilateralmente  e  de  maneira  prejudicial  e
diversa daquela  manifestada  no  contrato  de
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adesão.

-  “O  artigo  219  do  Decreto  72.771/73
caracteriza-se  como  norma  de  conteúdo
programático,  não  tendo  assegurado  aos
participantes de pecúlio facultativo direito ao
levantamento de 100% do prêmio por ocasião
da aposentadoria.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação interposta  por  José  Alves
Ferreira hostilizando a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara
Mista da Comarca de Guarabira, proferida nos autos da Ação Ordinária de
Complementação de Pagamento de Pecúlio Facultativo c/c Cancelamento
de  Inscrição  ajuizada  pelo  ora  apelante,  contra  Fundação  Vida  de
Previdência, ora apelada.

Em seu pedido inicial, o autor relatou, em síntese, ser
servidor público federal aposentado, integrante, por adesão, ao Plano de
Pecúlio  Facultativo  –  PPF,  administrado  pela  apelada  e  instituído  pelo
Decreto  nº.  72.771/73,  o  qual,  mediante  recolhimento  de  prêmios
mensais, passou a ter direito de receber uma importância em dinheiro, em
razão de aposentadoria ou morte.

Informou ter recebido somente o valor correspondente
a 20% (vinte por cento) do valor do pecúlio. Defendeu o direito de resgate
dos valores restantes, por ocasião de sua aposentadoria, afirmando que
houve  alteração  unilateral  do  contrato  de  previdência,  em prejuízo  ao
apelante que aderiu à regulamentação mais benéfica.

Na sentença (fls. 194/197), o Magistrado a quo julgou
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improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do
art.  487,  I,  do  CPC. Condenou,  ainda,  o  apelante  ao  pagamento  das
custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da apelada,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  201/210),  o  apelante
defendeu a ilegalidade da retenção,  insistindo na tese de que,  quando
houve a adesão do plano de pecúlio facultativo, o Decreto nº. 72.771/73
previa que o contratante teria direito ao recebimento de 100% (cem por
cento) de suas contribuições.

Aduziu, ainda, que a Portaria nº. 1.160/78 modificou a
concessão de ajuda financeira por ocasião de aposentadoria  ou morte,
sem  ter  lhe  dado  oportunidade  de  aderir  ou  anuir  com  a  referida
modificação.

Ao final,  pugnou pelo provimento do apelo,  para que
seja reformada a sentença em sua totalidade.

Contrarrazões ofertadas pela apelada (fl. 216/224).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 245/247),
opinando,  pelo  prosseguimento  do  apelo,  contudo,  sem  se  pronunciar
quanto ao mérito recursal, por entender ausente interesse público no feito
que necessite a intervenção ministerial.

É o relatório.

V  O  T  O

Ao  compulsar  os  autos,  verificado  a  presença  dos
pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade  recursal,  conheço  do
presente recurso.  

O cerne da questão consiste em averiguar o direito ou
não do apelado, contribuinte de Plano de Pecúlio Facultativo, gerido pela
ora  apelada,  em receber  o  saldo  remanescente  do  montante  de  80%
(oitenta por cento) do referido pecúlio, em virtude de sua aposentadoria.
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Inicialmente, observa-se que o art. 219, do Decreto nº.
72.771/73, em seu § único, dispõe:

Art.  219.  Os  pecúlios  facultativos  visam  a

proporcionar  meios  aos  servidores  do  INPS

para se protegerem de determinados riscos.

Parágrafo único. Os pecúlios de que trata este

artigo  serão  custeados  pelos  servidores  do

INPS,  com contabilidade  própria,  e  visam a

concessão de ajuda financeira por ocasião de

aposentadoria  ou morte,  para o  servidor  ou

para  uma  ou  mais  pessoas  expressamente

designadas.”

Dessa forma, seguindo a referida interpretação, nota-se
que,  inicialmente,  a  legislação  estabelecia  a  concessão  de  Ajuda
Financeira por duplo risco, quais sejam, por ocasião da aposentadoria ou
de morte. 

Entretanto,  foi  editada  a  Portaria  nº.  1.160/78,
alterando o disposto no art. 219, § único, do Decreto nº. 72.771/73, nos
seguintes termos:

1. A Ajuda Financeira prevista no artigo 219

do  regulamento  aprovado  pelo  Decreto  nº

72.771 de 06 de setembro de 1973 e no item

92 a Consolidação aprovada pela Portaria nº

1.089,  de  08  de  junho  de  1978,  para  o

servidor  participante  do  Plano  de  Pecúlio

Facultativo  -  PPF,  por  ocasião  de

aposentadoria ou morte, observará o disposto
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nesta Portaria.

2. A Ajuda Financeira por Aposentadoria - AFA

- poderá ser concedida ao servidor inscrito no

Plano de Pecúlio Facultativo - PPF, na base de

20% (vinte  por  cento)  do  valor  do  pecúlio

correspondente  ao  prêmio  pago  no  mês

imediatamente  anterior  ao  de  sua

aposentadoria,  não  considerando  para  tais

fins  desse  cálculo  quaisquer  reajustamentos

posteriores.

2.1 O Pecúlio por Morte - PM, a ser pago aos

Beneficiários  por  morte  do  servidor  que  se

tiver  valido  da  AFA,  corresponderá  a  80%

(oitenta por cento) do valor total do  pecúlio,

atualizado à época da morte.

Assim,  a  Portaria  nº.  1.160/78 estabeleceu um novo
regramento  em  detrimento  aos  interesses  dos  contribuintes  do  plano,
fixando o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor  total  do
pecúlio, a título de ajuda financeira ao servidor da Previdência Social, por
ocasião  de  sua  aposentadoria,  ficando  os  restantes  80% (oitenta  por
cento) reservados aos beneficiários designados por ocasião de morte.

Apesar  de o  apelante  ter  aderido  ao plano  antes  de
1978, o benefício somente foi concedido em 03/2010, não havendo que se
falar em direito adquirido à observância dos termos vigentes ao tempo da
adesão  ao  contrato,  uma  vez  que  é  possível  a  modificação  dos
regulamentos  dos  planos  de  previdência  complementar,  mesmo  que
unilateralmente e de maneira prejudicial e diversa daquela manifestada no
contrato de adesão. 

Nesse  passo,  a  jurisprudência  do  STJ  já  dirimiu  tais

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        



Processo n.º 0002322-87.2013.815.0181

questões, conforme jurisprudências abaixo:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
(ARTIGO  544  DO  CPC)  -  AÇÃO  DE
REVISÃO  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO  COMPLEMENTAR  -
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU
PROVIMENTO  AO  RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO ASSISTIDO. 1. Tese de
afronta ao artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor.  Conteúdo  normativo  do
dispositivo que deixou de ser enfrentado nas
instâncias  ordinárias.  Ausência  de
prequestionamento a impedir a admissão do
recurso especial. Súmulas 282 e 356/STF. 2.
Pretensão  voltada  ao  reconhecimento  da
nulidade  de  alegada  alteração  unilateral  do
contrato  de  previdência  complementar  em
prejuízo  dos  participantes  que  aderiram  a
regulamentação  mais  benéfica.
Impossibilidade  de  reexame  de  cláusulas
contratuais  e  demais  provas.  Incidência  das
Súmulas  5  e  7  do  STJ.  3.  No  tocante  ao
normativo aplicável  ao participante do plano
de previdência privada para fins de cálculo da
renda  mensal  inicial  do  benefício
previdenciário complementar, a jurisprudência
do STJ é no sentido de que o direito adquirido
a determinado regime regulamentar somente
se perfaz com o preenchimento dos requisitos
para  sua  percepção. Incidência  da  Súmula
83/STJ.  4.  Agravo  regimental  desprovido.
(AgRg  no  AREsp  10.506/DF,  Rel.  Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 14/12/2012) (Grifei)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  FUNDAMENTOS
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INSUFICIENTES  PARA  REFORMAR  A
DECISÃO  AGRAVADA.  AUSÊNCIA  DE
DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  DE
APOSENTADORIA  QUANDO  NÃO
PRESENTES  OS  REQUISITOS  PARA
APOSENTAÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS
DO  REGULAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  5  E  7/STJ.
(...)  2. É firme o posicionamento desta Corte
no sentido de que não existe direito adquirido
à  aposentadoria  se  o  servidor  ainda  não
implementou  as  condições  para  a
aposentação. (...) 4. Agravo regimental a que
se  nega  provimento.  (AgRg  no  Ag
1.282.771/DF,  Rel.  Ministro  Vasco  Della
Giustina  (Desembargador  Convocado  do
TJ/RS),  Terceira  Turma,  julgado  em
26.04.2011, DJe 06.05.2011) (Grifei)

Nesse caminho, antes de implementadas as condições
necessárias  para  obtenção  do  benefício  que  previa  o  pagamento  do
pecúlio integral, não há que se falar em ofenda à segurança jurídica, ato
jurídico perfeito ou ao direito adquirido. 

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais não discrepa
do entendimento acima esposado:  

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE
PAGAMENTO DE PECÚLIO FACULTATIVO.
GEAP  –  FUNDAÇÃO  DE  SEGURIDADE
SOCIAL.  ARGUIÇÃO  DE  DECURSO  DO
LAPSO  PRESCRICIONAL  QUINQUENAL.
INOCORRÊNCIA.  CONTRATO  QUE
GUARDA  RELAÇÃO  COM  MATÉRIA  DE
DIREITO  PESSOAL.  PRAZO VINTENÁRIO
(CC/1916, ART. 177), QUE PASSOU A SER
DECENAL (CC/2002, ART. 205 C/C REGRA
DE  TRANSIÇÃO  DO  ART.  2.028).
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COMPLEMENTAÇÃO DE 80% DO PECÚLIO.
ESTATUTO  APLICÁVEL  DEVE  SER  O
VIGENTE NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA
DO  FATO  GERADOR  DO  BENEFÍCIO.
RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.
SENTENÇA  INTEGRALMENTE
MODIFICADA.  (TJPR  –  Apelação  Cível  nº
1.378.066-8,  6ª Câmara Cível,  Relator DES.
ANDERSEN ESPÍNOLA, j. em 16/02/2016) 

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO
COLETIVA.  COMPETÊNCIA.
LEGITIMIDADE  ATIVA  E  PASSIVA  AD
CAUSAM.  PRESCRIÇÃO.  PLANO  DE
PECÚLIO  FACULTATIVO.  MODIFICAÇÃO
POSTERIOR. NÃO OFENDE ATO JURÍDICO
PERFEITO NEM DIREITO ADQUIRIDO. 1.
Inexistindo motivo  para  que o  Ministério  da
Previdência Social ingresse no polo passivo da
ação  coletiva,  não  há  se  cogitar  em
incompetência  da  Justiça  Distrital  ou  em
ilegitimidade  passiva  ad  causam.  2.  A
Federação Nacional  dos  Auditores  Fiscais  da
Previdência  Social  tem  legitimidade  para
ajuizar ação coletiva em substituição a seus
associados.  3.  Os  planos  de  previdência
privada de natureza continuada regem-se por
princípios  que  assegurem  o  seu  equilíbrio
atuarial  e  perenidade,  de  modo  que  podem
sofrer  alterações  pautadas  em  critérios
técnicos  e  sujeitadas  ao  órgão  regulador  e
fiscalizador. 4.  Não se há falar em ofensa à
segurança jurídica, ato jurídico perfeito ou ao
direito  adquirido,  porque  é  incabível  a
aplicação  de  regulamento  anterior  ao
preenchimento  dos  requisitos  exigidos  para
obter o benefício da aposentadoria. 5. Agravo
retido  da  ré  desprovido.  Recurso  da  autora
desprovido. (TJDFT  –  Apelação  Cível  nº
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20070110443349  (806218),  4ª  Turma  Cível
do  TJDFT,  Rel.  ANTONINHO  LOPES,  j.  em
18/06/2014) 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  PRESCRIÇÃO:
DESCABIMENTO.  ENFRENTAMENTO  DA
QUESTÃO  DE  FUNDO.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  GEAP  -  FUNDAÇÃO  DE
SEGURIDADE  SOCIAL.  PECÚLIO
FACULTATIVO:  LEGISLAÇÃO  DE
REGÊNCIA. LEGALIDADE DO PAGAMENTO
DE APENAS 20% DO VALOR DO PECÚLIO
POR  OCASIÃO  DA  APOSENTADORIA  DA
SERVIDORA,  RESERVADO  O  RESTANTE
(80%)  AOS  SEUS  BENEFICIÁRIOS  OU
SUCESSORES, APÓS O EVENTO MORTE. I -
À  falta  de  previsão  legal  específica  para  a
hipótese  de  prescrição  da  pretensão  ao
recebimento do pecúlio  em apreço,  incide  o
art. 177 do CC/1916, com termo final, pois,
para  20  anos  após  a  violação  do  alegado
direito.  II  -  Considerando  o  caráter
programático da norma insculpida no art. 219
do  Decreto  n°  72.771/73,  não  assiste  à
Apelante  direito  ao  recebimento  integral  do
valor do pecúlio facultativo ali instituído, não
tendo  a  Portaria  Ministerial  n°  1.160/78
alterado  o  disposto  naquele  artigo,  mas
apenas  regulamentado-o,  fixando  o
pagamento  de  20%  sobre  o  valor  total  do
benefício,  a  título  de  ajuda  financeira  ao
servidor da Previdência Social, por ocasião de
sua aposentadoria, ficando os restantes 80%
reservados  aos  beneficiários  designados  ou
sucessores.  III  -  Prejudicial  de  mérito
rejeitada. Apelo improvido (quanto à questão
de  fundo).   (TJCE  –  Apelação  Cível  nº
2002.0000.0115-2, 2ª Câmara Cível, Relator
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DES.  ADEMAR  MENDES  BEZERRA,  j.  em
01/09/2004) 

Não merece também respaldo a alegação do apelante
de que a Portaria nº. 1.160/78 não se apresenta como meio normativo
hábil  para restringir  o disposto no art.  219 do Decreto nº.  72.771/73,
visto que tal Decreto trata-se de norma de conteúdo programático, não
tendo  assegurado  aos  participantes  de  pecúlio  facultativo  direito  ao
levantamento  de  100%  (cem  por  cento)  do  prêmio  por  ocasião  da
aposentadoria. Veja-se:

RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.162.993  -  BA

(2009/0204752-0) RELATOR : MINISTRO

BENEDITO  GONÇALVES  RECORRENTE  :

ABILIO  GUILHERME  DA  SILVA

ADVOGADO  :  MARIANA  PRADO  GARCIA

DE QUEIROZ VELHO RECORRIDO : GEAP -

FUNDAÇÃO  DE  SEGURIDADE  SOCIAL

ADVOGADOS  :  ALEXANDRE  CAPUTO

BARRETO E OUTRO (S) NIZAM GHAZALE E

OUTRO  (S)  CRISTIANE  DE  CASTRO

FONSECA  DA  CUNHA  E  OUTRO  (S)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  GEAP.

APOSENTADORIA.  AJUDA  FINANCEIRA

POR  APOSENTADORIA  (AFA).

RECEBIMENTO  DE  PECÚLIO  INTEGRAL.

PLANO FACULTATIVO.  INCIDÊNCIA  DAS

SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO A QUE

SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) 1. O

artigo 219 do Decreto 72.771/73 caracteriza-

se  como  norma  de  conteúdo  programático,

não  tendo  assegurado  aos  participantes  de
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pecúlio facultativo direito ao levantamento de

100%  do  prêmio  por  ocasião  da

aposentadoria.  O  direito  dos  servidores

inscritos no plano de pecúlio facultativo limita-

se ao recebimento de 20% (vinte por cento)

do  pecúlio  facultativo,  por  ocasião  da

aposentadoria, como autorizado pela Portaria

Ministerial n. 1.160/78. Precedentes. Ressalva

do  entendimento  pessoal  do  relator.  2.

Apelação  não.  provida.  O  recorrente  alega

violação  do  art.  219,  parágrafo  único,  do

Decreto  n.  72.771/73,  defendendo  a

possibilidade de pagamento integral do valor

do  pecúlio  no  momento  da  aposentadoria.

Contrarrazões  oferecidas  às  fls.  348-376.

Crivo  positivo  de admissibilidade  juntada  às

fls. 379-380. É o relatório. Passo a decidir. Na

origem,  cuida-se  de  ação  ordinária  em que

buscam  os  recorrentes/acionantes  seja  a

GEAP  -  Fundação  de  Seguridade  Social

condenada ao pagamento de 80% do Pecúlio

Facultativo,  instituído  pelo  Decreto  n.

72.771/73,  porquanto  só  lhes  foram  pagos

20%  (vinte  por  cento)  no  ato  da

aposentadoria,  por determinação da Portaria

n.  l.160/88,  do  MPAS,  a  qual  reputam

destituída  de  eficácia  e  legitimidade.  Acerca

da forma de pagamento do pecúlio, o Tribunal

de origem manteve a sentença no sentido de

que: Dai ter sido baixada a Portaria n. 1.160,

de 01 de agosto de 1978, pelo Ministério da
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Previdência  e  Assistência  Social,  que

determinou a criação da Ajuda Financeira por

Aposentadoria (AFA) na base de 20% (vinte

por cento) do valor do pecúlio correspondente

ao  prêmio  pago  pelo  servidor  no  mês

imediatamente  anterior  ao  de  sua

aposentadoria  e  do  Pecúlio  por  Morte,

correspondente a 80% (oitenta por cento) do

valor atualizado do pecúlio,  à  época de sua

morte  (itens  2  e  2.  1).  (…)  (STJ  -  REsp:

1162993  BA  2009/0204752-0,  Relator:

Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  Data  de

Publicação: DJ 17/12/2014)

Por fim, em face da sucumbência recursal,  nos termos
do  artigo  85,  §§  1º  e  11º,  do  CPC/2015, majoro  os  honorários
advocatícios para o montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.

Diante do exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo-se em sua totalidade a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
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Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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