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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0042665-73.2008.815.2001.
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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ADVOGADO: Érika Cassinelli Palma (OAB/SP 189.994).
APELADO: Roberta Cilene Dantas Maia.
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EMENTA:  COBRANÇA. PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO DE DESLIGAMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA
RESERVA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE QUE OS BENEFÍCIOS FORAM
CALCULADOS A MENOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE.  POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. PLANO
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DAS
CONTRIBUIÇÕES ADIMPLIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO DOS
PLANOS ECONÔMICOS.  ÍNDICE APLICÁVEL.  IPC.  SÚMULA N.º  289,  DO
STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento do direito de defesa,
especialmente quando o Juízo entender pela desnecessidade de produção de outras
provas.

2. “A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto
de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”
(Súmula n.º 289 do STJ).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0042665-73.2008.815.2001, em que figuram como Apelante a FUNASA –
Fundação  Saelpa  de  Seguridade  Social e  como Apelada  Roberta  Cilene  Dantas
Maia.

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,
rejeitar  a  preliminar  de  nulidade  da  sentença,  e,  no  mérito,  negar-lhe
provimento.

VOTO.

A FUNASA –  Fundação  Saelpa  de  Seguridade  Social  interpôs  Apelação
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f.
186/188, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em seu desfavor por Roberta Cilene
Dantas Maia, que julgou procedente o pedido, condenando-a à atualização, em favor
da Autora, das contribuições pessoais resgatadas a menor, bem como ao pagamento das
diferenças  resultantes  da  aplicação integral  do IPC sobre  o saldo das contribuições
restituídas,  relativas  a  junho/1987  (26,06%),  janeiro/1989  (42,72%),  fevereiro/1989
(10,14%),  abril/1990  (44,80%),  maio/1990  (7,87%),  fevereiro/1991  (21,87%)  e
março/91 (11,70%), acrescidos de juros de mora em 1% ao mês, contados da citação,



condenando-a ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, f. 200/205, arguiu a preliminar de nulidade da Sentença por
cerceamento do seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, ao
argumento  de  que  pretendia  a  produção  de  provas  em  audiência  por  meio  do
depoimento das Partes.

No mérito,  alegou que a atualização das contribuições pessoais vertidas,  por
ocasião do desligamento da Apelada,  obedeceram a forma prevista contratualmente,
não devendo incidir sobre elas índice de correção monetária diverso daqueles previstos
em seus Estatutos e Regulamentos, sob pena de causar desequilíbrio atuarial capaz de
atingir os demais associados.

Asseverou  que  os  índices  aplicados  foram,  no  seu  dizer,  superiores  aos
pretendidos pela Apelada,  pugnando pelo acolhimento da preliminar de nulidade da
Sentença, ou, na hipótese de entendimento diverso, pelo provimento do Recurso para
que a Sentença seja reformada e o pedido julgado improcedente.

Intimada, f. 208, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme se infere da
Certidão de f. 217.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não configurar qualquer
das hipóteses elencadas no art. 178, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da Sentença por cerceamento do
seu direito  de defesa em razão do julgamento antecipado da lide,  matéria que será
analisada conjuntamente ao mérito.

A Autora, ora Apelada, alegou na Exordial que, após a rescisão de seu Contrato
de Trabalho com a SAELPA – Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba, f. 91,
requereu o cancelamento da sua filiação junto à Instituição Apelante, fazendo jus ao
levantamento de sua reserva de poupança, todavia, esta foi adimplida em valor inferior,
ao  argumento de  que não foram empregados os índices  de correção  monetária que
refletiam a inflação na época dos expurgos dos Planos Econômicos.

O  STJ,  por  meio  do  Enunciado  de  Súmula  n.º  2891,  estabeleceu  que  o
participante  de  plano  de  previdência  privada  tem  direito  à  restituição  integral  dos
valores vertidos a título de contribuições pessoais para a reserva de poupança, com o
acréscimo de correção monetária plena, por meio da aplicação de índice que melhor
reflita a inflação no período, para a efetiva recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Partindo  dessa  premissa,  ainda  que  a  Apelante  tenha  aplicado  índices  de
atualização de acordo com as determinações estatutárias, é impositivo o emprego do
IPC2 no período dos Planos Econômicos, pois era o indexador que melhor refletia a
1 A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena,
por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. (Súmula 289, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004).

2 PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
AÇÃO  ORDINÁRIA  PROPOSTA  POR  ENTIDADE  SINDICAL.  LEGITIMIDADE.
SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  AUTORIZAÇÃO  INDIVIDUAL  DOS  SUBSTITUÍDOS.
DESNECESSIDADE.  PRESCRIÇÃO.  SÚMULA  N.  291/STJ.  TRANSAÇÃO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA  PLENA.  SÚMULA  N.  289/STJ.  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO  DO  MÊS  DE



inflação no período.

O  Juízo,  respaldado  no  entendimento  adotado  por  aquela  Corte  de  Justiça,
condenou a Apelante à restituição, em favor da Apelada, das diferenças resultantes da
aplicação  integral  do  IPC  sobre  o  saldo  das  contribuições  restituídas,  relativas  a
junho/1987  (26,06%),  janeiro/1989  (42,72%),  fevereiro/1989  (10,14%),  abril/1990
(44,80%),  maio/1990  (7,87%),  fevereiro/1991  (21,87%)  e  março/91  (11,70%),  não
havendo, portanto, o que ser reformado na Sentença.

Com relação a preliminar de nulidade da Sentença, em razão do julgamento
antecipado da lide, considerando que a própria Apelante admitiu que, por ocasião da
devolução  dos  valores  relativos  à  reserva  de  poupança,  não  aplicou  o  IPC,  o  que
contraria o entendimento firmado pelo STJ, entendeu o Juízo pela desnecessidade de
produção de outras provas, procedendo ao julgamento antecipado da lide, nos termos
do art. 330, I, do CPC/1973, vigente à época, não havendo, na hipótese, que se falar em
cerceamento do direito de defesa.

Posto  isso,  conhecido  o  Recurso,  rejeitada  a  preliminar de  nulidade  da
Sentença, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator,  os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  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

FEVEREIRO/1989. 1. Os sindicatos possuem legitimidade para defender em juízo os direitos  de
toda a categoria que representam, sendo desnecessária a autorização individual dos substituídos. 2. "A
prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas  na  cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças
de correção  monetária  incidentes  sobre  a  restituição da reserva de poupança,  cujo  termo  inicial é
a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao
plano  previdenciário"  (Recurso  Especial  repetitivo  n.  1.111.973/SP).  3.  "A quitação  relativa  à
restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas,  não
tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos inflacionários
não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se
pode  considerá-los  saldados  por  recibo  de  quitação  passado  de  forma  geral"  (Recuso  Especial
repetitivo n. 1.183.474/DF). 4. "É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-
participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente
conforme os  índices  que  reflitam a  real  inflação  ocorrida  no período,  mesmo que o estatuto da
entidade  preveja  critério  de  correção  diverso,  devendo ser incluídos  os  expurgos  inflacionários
(Súmula 289/STJ)"  (Recuso Especial repetitivo n. 1.183.474/DF). 5. O índice de correção monetária
aplicável no mês de fevereiro de 1989 é o IPC, à base de 10,14%. 6. Recurso especial do sindicato
parcialmente  conhecido  e  desprovido.  Recurso  especial  da  entidade  de  previdência  privada
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1548821/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016)


