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AGRAVADO :  Caixa  de  Previdência  dos  Funcionários  do  Banco  do  

Brasil -Previ
ADVOGADO(S) : Tasso Batalha Barroca (OAB/MG 51556)

AGRAVO  INTERNO.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
BENEFÍCIO  DE  RENDA  CERTA.  EXTENSÃO  AOS
INATIVOS.  IMPOSSIBILIDADE.  EXCLUSIVIDADE  AOS
ASSISTIDOS QUE CONTRIBUÍRAM  POR MAIS  DE 360
MESES  EM  ATIVIDADE.  RECURSO  REPETITIVO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  AUSÊNCIA  DE  NOVOS
ARGUMENTOS  APTOS  A  MODIFICAR  A  DECISÃO
ATACADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“O benefício especial de renda certa, instituído pela Caixa
de  Previdência  dos  Funcionários  do  Banco  do  Brasil  -
PREVI,  é  devido  exclusivamente  aos  assistidos  que,  no
período de atividade, contribuíram por mais de 360 meses
(30 anos) para o plano de benefícios. (REsp 1331168/RJ,
Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 19/11/2014)

Considerando  que  os agravantes não  trouxeram
argumentos  novos  capazes  de  modificar  os  fundamentos
que embasaram a decisão agravada,  o desprovimento do
recurso é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  Interno (fls.  752/756)  interposto  por
Armando  César  Bezerra,  Espólio  de  Arlindo  Agra  Cavalcanti,  Cícero
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Vasconcelos  Gomes,  Claúdio  Romero  Lianza  Lombardi  e  Clizete  Câmara
Torres Timótheo  em face da  decisão monocrática (fls.  748/749) que  negou
provimento à apelação cível interposta pelos recorrentes contra sentença1 (fls.
682/685) prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de João
Pessoa, nos autos da Ação Ordinária  ajuizada contra a  Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ.

Nas  razões  recurais,  os agravantes não  se  distanciam dos
argumentos asseverados na apelação,  aduzindo, pelo momento “fazem jus à
devolução das contribuições que excederam a 360 contribuições em atividade,
nos termos da jurisprudência do STJ”. A contribuição para o plano de benefício
ultrapassou o período necessário.

Ao final, requereram a retratação da decisão monocrática ou, em
caso negativo, o recurso seja colocado em mesa para julgamento colegiado. 

Contrarrazões  recursais  pelo  desprovimento  do  recurso,  fls.
764/767.

VOTO

Em sede de Agravo Interno postulam os agravantes a reforma da
decisão monocrática alegando os pontos indicados no relatório acima.

A princípio,  esclarece-se  que  os agravantes não apresentaram
nenhum argumento novo capaz de alterar os fundamentos insertos na decisão
agravada, da qual transcrevo:

APELAÇÃO  – AÇÃO  ORDINÁRIA  – COBRANÇA  –
PREVIDÊNCIA  PRIVADA  – BENEFÍCIO  DE  RENDA
CERTA  – EXTENSÃO  AOS  INATIVOS  –
IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSIVIDADE AOS ASSISTIDOS
QUE  CONTRIBUÍRAM  POR  MAIS  DE  360  MESES  EM
ATIVIDADE – RECURSO REPETITIVO – PRECEDENTES
DO  STJ  –  SENTENÇA  ESCORREITA  –
DESPROVIMENTO.

"(...) O benefício especial de renda certa não se inclui nos
proventos  de  complementação  aposentadoria  dos
participantes da PREVI, que, no período de atividade, não
complementaram  no  mínimo  360  meses  (30  anos)  de
contribuição  para  o  plano  de  benefícios.  (...)"  (AgRg  no
AREsp  129.321/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 18/10/2012). 

Ressalto  que  em  sede  de  Agravo  Interno  os  recorrentes
tencionam  a  alteração  do  julgamento  sob  o  fundamento  de  ser  devida  a
1Na  sentença,  o  magistrado julgou  improcedente  o  pedido  de  restituição  por  entender  que  os  autores  não
integralizaram 360 meses de contribuição,  ainda em atividade.  Também que tal  proceder  não fere o princípio da
isonomia.
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devolução  “das  contribuições  que  excederam  as  360  contribuições  em
atividade”, porquanto todos contribuíram além de tal período.

Com  efeito,  antes  de  qualquer  posicionamento  devo  ponderar
que, por ocasião da apelação, os recorrentes defendiam a tese de ser devida a
devolução por outro fundamento, a saber: a restituição seria cabível porquanto
no computo da totalização das contribuições seriam incluídas as semestrais e
anuais.

Veja-se trecho das razões da apelação:

“Analisando o teor da r. decisão recorrida, verifica-se que não houve
consideração  das  contribuições  SEMESTRAIS,  devidas  mensalmente,  e  ANUAIS,
devidas  quando do pagamento do 13º salário, apesar de terem sido vertidas pelos
autores em atividade. 

[…]
Da dicção do dispositivo  acima transcrito,  denota-se que não se fez

distinção entre contribuições MENSAIS, SEMESTRAIS E ANUAIS, determinando que
seja utilizado como parâmetro o somatório das contribuições pessoais  e patronais
excedente à 360ª.

Diante  do  exposto,  resta  claro  que  não  se  incluiu  no  cômputo  das
contribuições  vertidas  pelos  autores  as  Contribuições  Semestrais,  devidas
mensalmente,  e  as  Contribuições  Anuais,  devidas  quando  do  pagamento  do  13º
salário.”

A matéria, por sua vez, foi repelida, conforme se infere:

“A discussão ora em questão é que os apelantes teriam fomentado ao
plano  mais  de  360  contribuições,  considerando,  inclusive,  as  parcelas  mensais,
semestrais e anuais.[...]

Por conseguinte, não há falar em ofensa ao princípio da isonomia entre
ativos e inativos na concessão do benefício denominado renda certa, que somente é
devido àqueles que disponibilizaram mais de 360 (trezentas e sessenta) contribuições
quando em atividade,  pois  apenas  eles participaram para a formação da fonte de
custeio, sendo descabida a acumulação das contribuições semestrais e anuais, como
pretendem os recorrentes.”

Todavia, agora, o foco da discussão vem apresentada de outra
forma, o que, de certa forma, até poderia ser compreendida como inovação
recursal.

No  entanto,  para  não  ensejar  novos  debates,  enveredo  pelo
raciocínio  de  que,  o  apontado  excedente  as  360  contribuições,  somente
poderia ser revelado, se computadas as contribuições esporádicas, o que não
é permitido. Além disso, as contribuições devem preceder à aposentadoria. 

Conforme manifesto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,  “o
benefício especial de renda certa, instituído pela Caixa de Previdência dos
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Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, é devido exclusivamente aos
assistidos que,  no período de atividade,  contribuíram por mais de 360
meses (30 anos) para o plano de benefícios”.  (REsp 1331168/RJ, Rel.  Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 19/11/2014)

Enfim, como os agravantes não trouxeram nenhuma tese apta a
reverter o julgado2,  porquanto todas as questões necessárias para o deslinde
da  questão,  como  as  mencionadas  no  relatório  supra,  foram  debatidas  a
contento na decisão agravada, explicitando, inclusive, as razões que levaram
manter  a  sentença,  mantenho  a  decisão  agravada  por  seus  próprios
fundamentos.

Ante ao exposto, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/4

2AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXAME DE NORMAS
DE DIREITO LOCAL.  SÚMULA 280/STF POR APLICAÇÃO ANALÓGICA.  DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO NOS
MOLDES REGIMENTAIS. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. […] 6. Agravo
regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp  1370439/SP,  Rel.  Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014)
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