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EMENTA

PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS
DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 291
E 427.

1. "A prescrição qüinqüenal 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 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" (REsp 1.111.973/SP, SEGUNDA
SEÇÃO).

2. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, parcialmente
provido.

DECISÃO

1. Cuida-se de recurso especial apoiado nas alíneas "a" e "c" do permissivo

constitucional interposto contra acórdão assim ementado:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE.
UTILIZAÇAÕ DO IPC. MULTA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇAÕ. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
I - TRATANDO-SE DE CORREÇÃO DAS RESERVAS DE POUPANÇA,
APLICA-SE A PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 177 DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916; E NÃO A QÜINQÜENAL CONSTANTE DO
ARTIGO 178, § 10, III, DO MESMO CÓDIGO.
II - OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AOS PARTICIPANTES,
QUANDO DESLIGADOS DA ENTIDADE, DEVEM SER CORRIGIDOS
MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IPC, ÍNDICE QUE MELHOR REFLETIU A
INFLAÇÃO NO PERÍODO.
III - A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DEVE SE DÁ SOMENTE NAS SITUAÇÕES QUE SE
VERIFICAR QUE O EMBARGANTE AGIU, DE FATO, DE FORMA
MALICIOSA, COM O INTUITO DE POSTERGAR O TRÂNSITO EM
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JULGADO DA SENTENÇA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO
CONCRETO.
IV - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Às razões do especial, alega-se, além de dissídio, ofensa ao art. 535, inciso

II, do CPC, art. 178, § 10, inciso II, do Código Civil de 1916, art. 103 da Lei n. 8.213/91,

art. 36 da Lei n. 6.435/1977, e art. 75 da Lei Compelmentar n. 109/2001, ao fundamento

da incidência de prejudicial de prescrição, uma vez que o prazo a ser considerado, na

hipótese, é de cinco e não de vinte anos.

É o relatório.

2. De fato, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, segundo o qual

o prazo para a cobrança de expurgos inflacionários, relativos a benefícios de previdência

complementar, seria o vintenário, não encontra guarida no âmbito deste Superior

Tribunal.

Nesse sentido, a Súmula n.º 291 dispõe que "a ação de cobrança de

parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em

cinco anos".

É bem de ver, por outro lado, que os precedentes que renderam ensejo ao

mencionado verbete aplicaram esse entendimento de forma indistinta, seja na cobrança

do próprio benefício de aposentadoria complementar, seja na restituição das parcelas

vertidas ao plano de seguridade, por ocasião do desligamento do segurado.

Nesse sentido, asseverou o e. Ministro Aldir Passarinho Junior na relatoria

do REsp. 466.693/PR, o qual servira de paradigma à edição da Súmula 291, que "não há

prazo diverso consoante a natureza da pretensão - se benefício ou restituição de

contribuições - posto que o sistema não permite distinção dessa ordem, em se cuidando

de direito originário de uma única relação jurídica".

Nesse passo, a incidência do mencionado verbete à pretensão de cobrança

dos expurgos inflacionários, sobre a restituição da chamada reserva de poupança, foi

reconhecida em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), nos termos da

ementa a seguir:

RECURSO REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE
RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
A prescrição qüinqüenal 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 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.
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Recurso Especial provido.
(REsp 1111973/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 09/09/2009, DJe 06/11/2009)
________________________

Seguindo esse mesmo entendimento, esta e. Quarta Turma também solveu

controvérsia idêntica:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESERVA
DE POUPANÇA. DEVOLUÇÃO. SÚMULA N. 289 DO STJ. PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENAL. SÚMULA N. 291 DO STJ.
(...)
3. "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. 289 do STJ.
4. A pretensão ao recebimento de diferença de valores devidos a título de
correção monetária incidente sobre parcelas de restituição da reserva de
poupança de previdência privada prescreve em cinco anos. Inteligência da
Súmula n. 291 do STJ.
(...)
(AgRg no REsp 976325/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 26/08/2010)
________________________

3. Porém, é mister perceber que, para o pronunciamento da prescrição

nesta instância superior, mostra-se imprescindível a aferição de eventuais marcos

interruptivos, haja vista que, nos temos da recente Súmula n.º 427, "a ação de cobrança

de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos

contados da data do pagamento".

Nesse rumo, não tendo o acórdão explicitado quando ocorreu o pagamento

a menor aos beneficiários - não podendo fazê-lo esta Corte por óbice das Súmulas 5 e 7

-, mostra-se inviável a aplicação do direito à espécie (art. 257 do RISTJ), razão pela qual

o recurso especial vai provido em menor extensão, apenas para determinar ao Tribunal a

quo que profira novo julgamento, aplicando o prazo quiquenal de prescrição.

Solução idêntica foi por mim adotada na relatoria do REsp 726.062/DF,

QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010.

Finalmente, prejudicada a análise das demais teses suscitadas no recurso

especial.
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4. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, na

extensão, dou-lhe parcial provimento para determinar a realização de novo julgamento

pelo Tribunal a quo, com o escopo de aplicar-se o prazo quiquenal à pretensão deduzida.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 07 de agosto de 2012.

Ministro Luis Felipe Salomão

Relator

Documento: 23705866 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 10/09/2012 Página 4 de 4


