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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISÃO
DE  APOSENTADORIA.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO DO PROMOVENTE. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  SUPLEMENTAÇÃO  DE  BENEFÍCIO
COM  BASE  EM  APOSENTADORIA  ESPECIAL.
DESCABIMENTO.  APOSENTADORIA  OFICIAL
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  ADQUIRIDO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

-  Havendo disposições  no estatuto  da entidade de
previdência  privada  estabelecendo  como  critério
para  o  cálculo  da  suplementação  do  benefício  a
natureza jurídica da aposentadoria oficial e tendo o
promovente  sido  aposentado  por  tempo  de
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contribuição, não há possibilidade de percebimento
de  suplementação  com  base  em  aposentadoria
especial.

-  Não  há  violação  ao  direito  adquirido,  quando  o
autor  não  preenche  os  requisitos  necessários  para
percebimento  de  suplementação  de  aposentadoria
especial, pois sua aposentadoria oficial é por tempo
de contribuição.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Jackson Costa  Bezerra  ajuizou a  presente  Ação de
Cobrança  c/c  Revisão  de  Aposentadoria,  em  face  da  PORTUS  –  Instituto  de
Seguridade  Social, objetivando  a  revisão  de  sua  aposentadoria  junto  à  referida
entidade de Previdência Privada, além das diferenças dos valores pagos a menor,
haja vista a promovida ter reduzido o montante percebido, a título de aposentadoria
especial, em decorrência de ato unilateral correspondente ao reexame dos processos
de concessão de suplementação de aposentadoria.

Devidamente  citada,  a PORTUS  –  Instituto  de
Seguridade  Social apresentou  contestação,  fls.  63/89,  sob  os  argumentos  de
ocorrência  de  prescrição  e  ausência  de  preenchimento  dos  requisitos  para  a
aposentadoria especial. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Às  fls.  169/171,  a  Juíza  de  Direito  a  quo julgou
improcedente a pretensão exordial, consignando os seguintes termos:
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À luz do exposto, com base no art. 487, I do CPC/15,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
Condeno o autor em custas e honorários de 10% do
valor da causa, conforme o § 2º do art. 85 do CPC/15,
ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3º do
art. 98 do mesmo CPC.

Inconformada, a parte autora manejou APELAÇÃO,
fls. 175/182, aduzindo, em síntese, ter laborado em local insalubre e perigoso, razão
pela qual sua aposentadoria, inicialmente, fora cadastrada, perante a apelada, como
especial. Ademais, argumenta que, ao momento de sua aposentadoria junto ao INSS -
Instituto Nacional do Seguro Social, aposentou-se por tempo de contribuição, haja
vista, à época, poder escolher entre o tempo de aposentadoria comum ou especial.

Contrarrazões  ofertadas  pela  apelada,  fls.  185/192,
rebatendo  a  tese  recursal  ao  afirmar  que  o  demandante  não  é  beneficiário  de
aposentadoria especial, perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, porquanto
não faz jus à revisão da aposentadoria junto ao Instituto de Previdência Privada.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O cerne  da  questão  se  resume  em  verificar  a
legalidade  do  ato  de  revisão  de  suplementação  de  aposentadoria  percebida  pelo
autor efetuado pela entidade de previdência privada, ora promovida.
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Ao  analisar  o  arcabouço  probatório  encartado  aos
autos,  observa-se  que foi  concedida  ao  promovente,  aposentadoria  por  tempo de
contribuição, em 22 de maio de 2001, sob o número 112.608.765-0, junto ao INSS –
Instituto  Nacional  do  Seguro Social.  Posteriormente,  em 09  de  agosto  de  2009,  o
demandante  requereu  a  suplementação  de  aposentadoria  perante  a  PORTUS  –
Instituto  do  Seguro  Social,  fl.  118,  quando  então  seu  benefício  suplementar  fora
cadastrado com base em aposentadoria especial. 

Nessa  seara,  a  entidade  de  previdência  privada,
através de Cartas Circulares, fls. 16/17, encaminhadas ao autor, noticiou a revisão dos
benefícios  suplementares  de  segurados  com  aposentadoria  especial,  inclusive,
solicitou ao demandante o ato de concessão de sua aposentadoria junto ao INSS, haja
vista  ter  constatado  divergência  entre  as  naturezas  jurídicas  das  aposentadorias
cadastradas na previdência privada e no Instituto Nacional de Seguridade Social.

Diante  desse  panorama,  fora  constatado  que  o
demandante  estava  percebendo  a  suplementação  perante  a  entidade  privada,
correspondente  à  aposentadoria  especial,  quando,  na  verdade,  sua  aposentadoria
junto INSS se deu por tempo de contribuição.

Ademais, os arts. 40 e 46 do Estatuto da  PORTUS –
Instituto  de  Seguridade  Social,  fls.  101  e  103/104,  estabelecem  como  critérios  de
percepção da suplementação de aposentadoria, o ato de concessão de aposentadoria
oficial  junto ao INSS -  Instituto Nacional  do Seguro Social,  não podendo ocorrer
divergência entre as naturezas das aposentadorias.

Sendo  assim,  a  revisão  de  suplementação  de
aposentadoria realizada pela apelada não se deu por ato ilegal, unilateral e arbitrário,
haja vista o autor ter sido comunicado de todos os atos, além de ter sido convocado a
acostar  documentação  apta  a  justificar  o  percebimento  de  suplementação  de
aposentadoria especial. 

De outra banda, não há que se falar em violação ao
direito adquirido, isso porque o demandante não preencheu os requisitos necessários
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para  percebimento  de  suplementação  de  aposentadoria  especial,  pois  sua
aposentadoria oficial é por tempo de contribuição.

Dessa  forma,  a  entidade  de  previdência  privada
apenas  zelou pela  fiscalização  e  cumprimento  de  seu estatuto,  a  fim de evitar  o
enriquecimento  ilícito  e  afronta  ao  princípio  da  isonomia  entre  os  segurados
participantes.

Nesse sentido:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA  ESPECIAL.  REVISÃO  QUE
LEVOU À REDUÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ ENTÃO
RECEBIDO  PELO  AUTOR.  PRETENSÃO  DE
RESTABELECIMENTO AO "STATUS QUO ANTE".
PRESCRIÇÃO  E  DECADÊNCIA  QUANTO  À
REVISÃO  EFETIVADA.  INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA  DE  AFRONTA  A  DIREITO
ADQUIRIDO.  RECEBIMENTO  EM  VALOR
INCORRETO.  SUPLEMENTAÇÃO  QUE  DEVERIA
CORRESPONDER  À  APOSENTADORIA  POR
TEMPO  DE  CONTRIBUIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
AFRONTA  AO  ARTIGO  68  DA  LEI
COMPLEMENTAR Nº  109/01.  NORMA CONTIDA
NO  ESTATUTO  VIGENTE  À  DATA  DA
CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO  SUPLEMENTAR
QUE  VINCULA O  BENEFÍCIO  À  MODALIDADE
DE  APOSENTADORIA  CONCEDIDA  PELA
PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  SENTENÇA  MANTIDA.
Quanto à alegação de prescrição a hipótese concreta
envolve prestações de trato sucessivo, verificando-se
que a prescrição quinquenal somente teria aplicação
quanto a parcelas, se procedente a demanda, e não
quanto  ao  prazo  para  revisão  do  benefício

Apelação Cível nº 0094944-94.2012.815.2001                                                                                                                                                                5



suplementar pela Portus. De decadência também não
se  cogita,  pois  não  há  regra  legal  ou convencional
estipulando  prazo  para  a  entidade  de  previdência
privada complementar exercer seu direito à revisão
dos  benefícios,  especialmente  considerando  que
houve a concessão de valores a maior, permitindo a
revisão  a  qualquer  tempo.  Se  recebe  o  autor
aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS
faz  jus  à  suplementação  correspondente  e  não
relativa à aposentadoria especial.  Essa conclusão se
extrai do Estatuto que rege o plano de previdência,
não havendo que se falar em afronta ao artigo 68, § 2º
da  Lei  Complementar  109/01.  Pagamento  incorreto
que  não  enseja  a  alegação  de  direito  adquirido,  o
qual  somente se aperfeiçoa no momento em que o
participante preencher os requisitos para a percepção
do  benefício  previdenciário.  Recurso  desprovido,
com  observação.  (TJ-SP  00216796820138260562  SP
0021679-68.2013.8.26.0562,  Relator:  Gilberto  Leme,
Data  de  Julgamento:  02/10/2017,  35ª  Câmara  de
Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2017)

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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