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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE 
SEGURIDADE SOCIAL - REFER. PAGAMENTO DE 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 
IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO 
REGULAMENTO PREVIDENCIÁRIO ESTATUÍDO. 
Da ausência de interesse de agir 
1. A própria a autora admite que é aposentada e 
está vinculada à entidade de previdência privada ré e 
não está postulando as diferenças de atualização 
monetária atinentes à reserva de poupança, mas sim 
pretende ver aplicada a correção monetária plena para 
os benefícios do plano de complementação de 
aposentadoria, de sorte que deve ser afastada a 
referida prefacial. 
Da inexistência de reconhecimento de direito 
prescrito  
2. Tratando de ações relativas às parcelas 
atinentes à previdência privada, aplica-se a prescrição 
qüinqüenal somente nos cinco anos anteriores ao 
ajuizamento da demanda, a teor do que estabelece o 
art.75 da Lei Complementar nº 109/2001. Súmula nº 
291 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese que não 
se configurou no presente feito, ao menos quanto às 
parcelas em discussão que não ultrapassaram este 
lapso temporal. 
3. Ademais, a obrigação é de ordem alimentar e 
de trato sucessivo, cuja prescrição ocorre apenas 
quanto às parcelas anteriores a propositura da ação e 
não relativamente ao fundo do direito, é possível 
reivindicar a correta aplicação das normas contratuais, 
sob pena se perpetrar a iniqüidade com a utilização de 
um subterfúgio de processual, em flagrante 
desatendimento a regulação do caso dos autos. 
Mérito do recurso 
4. A parte autora postula diferenças de correção 
monetária sobre o benefício previdenciário satisfeitos 
pelo IGP-M, sob o argumento de que não tinha 
conhecimento que o cômputo da correção monetária 
praticado pela demandada era insuficiente, não 
acompanhando a atualização da referida 
suplementação, sustentando a sua pretensão na 
Súmula nº 289 do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Na hipótese dos autos a parte autora percebe 
complementação de aposentadoria pela ré, não tendo 
optado pelo resgate da reserva de poupança. 
Portanto, não se tratando de pedido de restituição de 
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valores referentes à reserva de poupança ou reserva 
matemática, descabe a incidência da correção 
monetária plena e, consequentemente, inaplicável ao 
caso dos autos a Súmula nº 289 do Superior Tribunal 
de Justiça. 
6. Releva ponderar, ainda, que o modo de 
reajuste a ser praticado pela entidade previdenciária 
demandada está previsto no seu Regulamento, o qual 
dispõe que os benefícios serão reajustados em maio 
de cada ano pela variação percentual do índice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. 
7. Assim, estando a parte autora percebendo a 
complementação de aposentadoria mensal, deverá ser 
observado o disposto no contrato de previdência 
privada entabulado entre as partes, o qual dispõe 
acerca das regras de revisão dos benefícios, de 
acordo com o Regulamento ao qual está vinculado. 
8. Inexistência de qualquer ofensa ao disposto no 
art. 194, inciso IV, da Constituição Federal que trata da 
irredutibilidade do valor dos benefícios, na medida em 
que a parte demandada não implementou qualquer 
redução da complementação da aposentadoria da 
parte autora,  mas tão somente cumpriu o contrato e o 
regulamento que o rege. 
9. A natureza jurídica do plano entabulado entre 
os litigantes é contratual e de direito privado, não 
podendo uma das partes de forma unilateral modificar 
cláusulas do pacto firmado, o qual deve ser 
respeitado, pois se trata de ato jurídico perfeito. 
10.  Por fim, há que se levar em conta o princípio do 
mutualismo que preside este tipo de contrato de 
adesão, na medida em que deve ser considerada a 
maneira de captação e formação do fundo de reserva, 
de sorte que seja viabilizado o cumprimento das 
obrigações previdenciárias complementares de acordo 
com as contribuições feitas, sob pena de ser criado 
desequilíbrio econômico com evidente prejuízo aos 
demais beneficiários vinculados ao mesmo plano 
previdenciário. 
Rejeitada a preliminar contra-recursal, afastada a 
prescrição e, no mérito, negado provimento ao 
apelo. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

QUINTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70044563435 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
JLLC 
Nº 70044563435 
2011/CÍVEL 
 

   3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ROSANGELA REGINA COLETTO  
 

APELANTE 

FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE 
SEGURIDADE SOCIAL - REFER  
 

APELADO 

 

A CÓ R DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar a 

preliminar contra-recursal, afastar a prescrição e, no mérito, negar 

provimento ao apelo. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. GELSON ROLIM STOCKER E DES. ROMEU 

MARQUES RIBEIRO FILHO. 

Porto Alegre, 28 de setembro de 2011. 

 
 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO,  
Relator. 

 

I  -  RE L A TÓ RIO  

                 DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR) 

ROSÂNGELA REGINA COLETTO interpôs recurso de 

apelação da sentença que, nos autos da ação de cobrança movida contra a 

FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER, 

julgou improcedente o pedido. 
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Nas razões recursais às fls. 181/188 dos autos a parte apelante 

aduziu, em suma, que a correção dos benefícios é assegurada pelo plano a 

fim de manter prestações previdenciárias adequadas desde a prestação 

inicial e sua manutenção ao longo dos anos por índices que devem manter 

seu valor originário, sendo que as atualizações realizadas pela Fundação 

não mantém esses valores, pois reajustadas pelo INPC, ocasionando a 

diminuição dos benefícios recebidos pela autora. 

Asseverou que a correção monetária de benefício 

previdenciário por índices que não recompõem a integralidade da inflação do 

período, ditada por indexadores previstos no art. 140 do Plano de 

Benefícios, é prática abusiva, porquanto a correção, como reiteradamente 

decidido, não é um plus que se acresce, mas um minus que se evita. 

Argumentou que a apelante tem inegável direito de ter o 

benefício corrigido pelos índices que melhor recomponham a corroção 

inflacionária do período, devendo ser aplicado, na atualização da pensão, 

desde a sua concessão, o IGP-M. 

Postulou o provimento do recurso, a fim de que seja reformada 

a sentença de primeiro grau, julgando procedente a ação, com a 

condenação da ré nos ônus da sucumbência. 

A parte apelada apresentou contra-razões às fls.191/213 dos 

autos argüindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, bem como 

a ocorrência da prescrição. No mérito, postulou a manutenção da sentença 

hostilizada. Prequestionou a matéria ventilada nos autos. 

Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 

552 do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado. 

É o relatório. 

I I  -  VO TO S  

                 DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR) 
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Admissibilidade e objeto do recurso 
 

Eminentes colegas, o recurso intentado objetiva a reforma da 

sentença de primeiro grau, que versa sobre cobrança de diferenças 

atinentes à atualização de benefício previdenciário. 

                  Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizado o 

recurso cabível, há interesse e legitimidade para recorrer, este é tempestivo 

e foi devidamente preparado (fl. 180), inexistindo fato impeditivo do direito 

recursal, noticiado nos autos. 

     Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso 

intentado para o exame das questões suscitadas.  

Da ausência de interesse de agir 

No que tange à preliminar de ausência de interesse de agir, 

deduzida nas contra-razões apresentada pela parte demandada, sob o 

argumento de que a parte postulante não teria se desvinculado da entidade 

previdenciária demandada e, portanto, não teria direito às diferenças 

referentes ao resgate da reserva de poupança, rejeito a mesma. Isto se deve 

ao fato de que no caso em concreto, a própria a autora admite que é 

aposentada e está vinculada à entidade de previdência privada ré e não está 

postulando as diferenças de atualização monetária atinentes à reserva de 

poupança, mas sim pretende ver aplicada a correção monetária plena para 

os benefícios do plano de complementação de aposentadoria, de sorte que 

deve ser afastada a referida prefacial. 

Da inexistência de reconhecimento de direito prescrito 

Preambularmente, antes de adentrar propriamente na questão 

da prescrição de fundo de direito, é de ser situada a matéria quanto aos 

preceitos de direito a serem aplicados ao caso dos autos, bem como qual a 

incidência normativa, de acordo com as normas de direito público e privado 

aplicáveis ao caso dos autos. 
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O primeiro ponto a ser elucidado diz respeito à condição de 

prestadoras de serviços relativos aos benefícios de cunho previdenciário aos 

seus associados, as entidades de previdência privada complementar 

possuem significativo papel social, tanto é fato que constam no Título VIII, da 

Carta Magna, onde há referência expressa ao tema relativo à “Ordem 

Social”, ou seja, direitos e as garantias sociais daí decorrentes ao versar 

sobre esta matéria. 

Por outro lado, neste contexto, uma matéria de relevante 

significado para a Previdência Complementar vem sendo debatida nos 

Tribunais, qual seja a incidência ou não do Código de Defesa do 

Consumidor sobre os planos de benefícios das entidades de previdência 

complementar, sendo que esta questão restou pacificada pela edição da 

Súmula nº 321 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

Súmula: 321. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação 
entre a entidade de previdência privada e seus participantes. 
 

Nesse sentido são os arestos do STJ trazidos à colação a 

seguir: 

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.  COMPLEMENTAÇÃO 
DE APOSENTADORIA. CDC. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. 
INDEFERIMENTO DE PROVA ATUARIAL. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DO 
VALOR INTEGRAL BENEFÍCIO. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS 
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL. 
REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. 

I - Conforme dispõe a Súmula STJ/321, "o Código de Defesa do 
Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência 
privada e seus participantes." II - Versando a discussão sobre obrigação de 
trato sucessivo, representada pelo pagamento de suplementação de 
aposentadoria, a prescrição alcança tão-somente as parcelas vencidas 
anteriormente ao qüinqüênio que precede o ajuizamento da ação, e não o 
próprio fundo do direito. 

III - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento 
de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos 
autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente 
protelatórias. 
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IV - Analisando as circunstâncias fáticas da causa, concluiu o Acórdão 
recorrido que a responsabilidade pela não notificação do autor para exercer 
a opção de pagamento da jóia foi da entidade previdenciária, justificando-
se, portanto, que lhe fosse oportunizado efetuar o recolhimento, para que 
pudesse ter o direito de receber integralmente a complementação de 
aposentadoria. 
V - A convicção a que chegou o Tribunal de origem decorreu  da análise do 
conjunto fático-probatório, razão pela qual o acolhimento da pretensão 
recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que não é 
admissível em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta 
Corte. 
Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 973.347/SC, Rel. Ministro  
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 
14/05/2010). 

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ENTIDADE DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO 
OBJETIVANDO DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS.  LEI FALIMENTAR. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FORO DO 
DOMICÍLIO DO AUTOR. 

I - Com a edição da Súmula 321 desta Corte, consolidou-se entendimento 
segundo o qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação 
jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes". 

II - Legítima a opção do beneficiário do plano de previdência privada em 
litigar no foro do seu domicílio, objetivando a devolução de quantia paga e 
indenização por danos morais, conforme lhe autoriza o artigo 101, inciso I, 
do Código de Defesa do Consumidor. 

III - Inaplicabilidade, na espécie, do artigo 3º da Lei nº 11.101/05, que trata 
apenas da competência para a homologação da recuperação extrajudicial, 
deferimento de recuperação judicial e decreto de falência. 

IV - Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo da Vara 
Cível de Arapongas-PR. (CC 102.960/SP, Rel. Ministro  PAULO FURTADO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009). 

 

Portanto, é perfeitamente aplicável ao caso em dela as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a 

relação mantida entre as partes é de consumo. 

Ainda, a toda evidência a parcela discutida no presente feito 

tem caráter de remuneração e não indenizatório, pois pela sua natureza e 

destinação integram o conjunto de verbas remuneratórias e, por 

conseguinte, devem servir de base de cálculo para o benefício pretendido, 

tendo em vista que o beneficiário nada paga antecipadamente para só então 
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fazer jus a percepção da referida vantagem remuneratória, o que 

caracterizaria o caráter ressarcitório desta. 

Ademais, há que se salientar que não se pode criar restrições 

em direito social, consubstanciado aqui na impossibilidade de extensão dos 

benefícios postulados na inicial na complementação de aposentadoria, 

causando prejuízo à parte postulante, na medida em que, levando-se em 

consideração o princípio da isonomia entre ativos e inativos quanto a 

composição da remuneração para o fim de cálculo do benefício, é vedada a 

incidência de cláusula que importe em ofensa ao princípio do não retrocesso 

social, para a concessão de benefícios sob a modalidade de renda vitalícia. 

Note-se que a isonomia que se pretende é em relação à base 

de cálculo, pois a mesma remuneração deve corresponder igual benefício, 

aliás, princípio comezinho de direito previdenciário, cujo assistencialismo e o 

mutualismo são as pedras basilares deste tipo de relação jurídica.  

A esse respeito é sempre oportuno trazer a liça os 

ensinamentos do consagrado jurista português Canotilho1 ao tratar do 

princípio de não retrocesso social em questão de ordem assistencial ou 

previdenciária, a seguir transcritos: 

 O princípio da democracia econômica e social aponta para a 
proibição de retrocesso social. 
 A idéia aqui expressa também tem sido designada como 
proibição de “contra-revolução social” ou da “evolução reaccionária”. 
Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e economicos (ex.: direito 
dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez 
obtido um determinado grau de realização, passam a constituir, 
simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjectivo. A 
“proibição de retrocesso social” nada pode fazer contra as recessões e 
crises econômicas (reversibilidade fáctica), mas o princípio em análise 
limita a reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: segurança social, 
subsídio de desemprego, prestação de saúde), em clara violação do 
princípio da protecção da confiança e da segurança dos cidadãos no 
âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo essencial da existência 
mínima inerente ao respeito da dignidade da pessoal humana. O 

                                            
1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucinal e Teoria da Constituição, 3ª. 
edição. Portugal, Coimbra: Almedina, 1999, p. 326. 
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reconhecimento desta protecção de “direitos prestacionais de 
propriedade, subjectivamente adquiridos, constitui um limite judico do 
legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de prossecução de uma 
política congruente com os direitos concretos e as expectativas 
subjectivamente alicerçadas. 
 

Aliás, no que concerne à cláusula de não retrocesso social, é 

importante trazer à colação trecho do Dr. Alexandre Sabariego Alves2, 

especialista em Direito e Relações do Trabalho, em seu artigo Aspectos (In) 

Constitucionais na Cumulação do Auxílio-Acidente com Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição, a seguir: 

...   A especial posição dos Direitos Sociais na Constituição Federal 
deixa claro que as garantias fundamentais ali asseguradas constituem um 
núcleo mínimo de direitos que não podem ser desrespeitados. Canotilho 
(2008, p.51) alerta quanto à necessária proteção dos direitos sociais 
previstos na Constituição em relação ao arbítrio das leis ordinárias... 

Ora, se um direito ganha status constitucional de direito social. Esta 
posição vem revelar a magnitude deste mesmo direito no seio da sociedade 
que o constituiu e, justamente por inseri-lo em capítulo especial do Texto 
Maior, visa dar-lhe a devida projeção e, ainda mais, proteção. Nestas 
condições, qualquer norma infraconstitucional que venha limitar o exercício 
deste direito a ponto de torná-lo nulo em algumas situações, impõe 
condição constitucional e de evidente retrocesso social...  

 

Dessa forma, não há que se estabelecer óbice à percepção de 

benefício previdenciário, de ordem social, sem que haja a expressa e 

específica previsão legal para tanto, sob pena reduzir os proventos ou 

pensão a esse título sem que haja autorização normativa a esse mister, o 

que importa em ilicitude. 

Ademais, em se tratando de contrato de adesão, o qual está 

afeto a seara consumerista inaplicável interpretação extensiva em prejuízo 

do beneficiário-consumidor, o que desatende ao disposto no art. 47 do 

Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que a interpretação da lei 

deve se dar de forma mais favorável à parte hipossuficiente na relação de 

consumo.  

                                            
2 ALVES, Alexandre Sabariego, Repertório de Jurisprudência IOB, Volume II, 1ª Quinzena 
de Maio – nº 09 – 2009, p.292/293. 
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É nesse sentido que preleciona João Baptista de Almeida3: 

O direito comum poucas normas contém acerca da interpretação dos 
contratos. O Código Civil, com seu compreensível apego ao princípio da 
igualdade das partes, estabelece apenas que “nas declarações de vontade 
se atenderá mais à intenção que ao sentido literal da linguagem” (art. 85). 
Fixa-se, em conseqüência, a primazia do elemento subjetivo - intenção - 
sobre o elemento exteriorizador - linguagem.  

Essa regra básica vale para todos os contraentes, indiferente a sua 
condição econômica. Não se estabeleceu na lei qualquer regra de 
favorecimento para qualquer das partes.  
A jurisprudência, no entanto, cuidou de abrandar o rigor legal e acabou por 
consagrar a regra da interpretação favorável ao economicamente mais 
fraco, categoria na qual se insere o consumidor.  

Em função do cunho protetivo que se pretendeu emprestar à nova 
legislação e da sedimentação jurisprudencial da matéria, o legislador 
acolheu integralmente a orientação pretoriana, ao dispor que “as cláusulas 
contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” 
(art. 47). O que se fazia até então, com base no entendimento dos tribunais, 
agora terá por fundamento a própria lei.  

Não se diga que essa regra privilegia desarrazoadamente o consumidor, 
porquanto está em consonância com o reconhecimento universal, 
constitucional e legal de sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 
4º, I) e se compatibiliza com seu direito básico de proteção contra cláusulas 
abusivas ou impostas (art. 6º, IV).   

 

De outro lado, a sonegação de parcela da remuneração 

integral, importa na omissão de receita para o custeio do benefício a ser 

pago ao beneficiário. Logo, estar-se-ia diante de situação sui generis, ou 

seja, omite-se a remuneração que serviria de base de cálculo para o 

benefício previdenciário e se constatada esta irregularidade, pune-se o 

consumidor-beneficiário com o não pagamento do efetivo benefício que lhe 

era devido, isto é, soma-se a primeira ilicitude uma segunda, 

consubstanciada esta na ausência de custeio, para afastar o direito da parte 

beneficiária. 

Releva ponderar, ainda, a discussão em tela também há 

incidência do princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista não 

ser crível que no momento da vida que mais se precise de auxílio, quando 

                                            
3 |ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor - 3ª edição, revista, 
atualizada  ampliada. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 147-148. 
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do ocaso da existência, os institutos de previdência privada mancomunados 

com seus patrocinadores, ou seja, as empresas na qual trabalhavam os 

inativos, buscam aviltar os proventos da aposentadoria criando diferentes 

verbas remuneratórias, a fim de ludibriar a devida equiparação. 

A relação jurídica de ordem previdenciária também está afeta 

ao princípio da boa fé objetiva, o qual permeia qualquer espécie de pacto no 

que tange à confiança depositada pelas partes no seu correto cumprimento, 

na forma do art. 113 do Código Civil, que foi quebrada no caso em exame 

com a satisfação de valores a menor do que a efetiva complementação 

devida. A esse respeito preleciona Jorge Cesa4 que: 

À boa fé foi então conduzida e reconduzida uma série de eficácias, prévias 
à constituição do vínculo, contemporâneas da execução e até posteriores a 
realização da prestação, que, na idéia de confiança, encontraram um de 
seus mais importantes fundamentos materiais. 

(...) 
Os efeitos da boa fé podem, assim, não ser declarados pelas partes, não 
ser por elas queridos ou ser por elas totalmente desprezados. Não obstante, 
participarão do conteúdo jurídico da relação, assim como participa deste 
conteúdo toda a normatividade legal (em sentido estrito) não declarada ou 
querida pelas partes. 

 

Note-se, igualmente, a interpretação restritiva leva em conta a 

existência de negócio jurídico benéfico, mas não de cunho sinalagmático 

como a complementação previdenciária examinada no presente feito, a teor 

do que estabelecem o artigo 114 da lei civil precitada. 

Por conseguinte, não há que se falar em prescrição de fundo 

do direito em relação a ato omissivo, ou seja, se a parte não tinha o 

conhecimento de que foi solapada de sua complementação da 

aposentadoria, mediante omissão de receita, sequer houve o nascimento do 

direito material para o exercício da ação.  

                                            
4 |SILVA, Jorge Cesa Ferreira da, A boa-fé e a violação positiva do contrato. RJ: Renovar, 
2002 p. 48 e 54. 
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Assim, outra conclusão não se impõe, sem a existência de 

pedido administrativo para o pagamento da diferença apontada, inclusive 

reconhecida judicialmente, ou que se trate de prestação instantânea ou 

isolada, no qual exista indeferimento expresso por parte da entidade de 

previdência privada, não há que se cogitar em prescrição do fundo do direito. 

Aliás, quanto ao tema em discussão são os ensinamentos do 

jurista Benjamin N. Cardoso5, quando trata do método de interpretação 

sociológica do direito, destacando que este não pode corromper o jus 

aplicável ao caso em discussão, a fim de causar o mal, de sorte que a tese 

irreal prevaleça sobre os fatos da vida, ou seja, a forma impere insensível 

sobre o conteúdo da discussão, como se vê do trecho a seguir a seguir 

transcrito: 

Uma definição de Direito que realmente negue a possibilidade do 
Direito, já que nega a possibilidade de regras de operação geral, 
deve conter em si as sementes da falácia e do erro. A análise é inútil 
se destrói aquilo que pretende explicar. A lei e a obediência à lei são 
fatos que se confirmam todos os dias em nossa experiência de vida. 
Se o resultado de uma definição é fazê-los parecer ilusórios, tanto 
pior para a definição; devemos ampliá-la até que tenha amplitude 
suficiente para corresponder aos fatos. As verdades importantes da 
vida, os fenômenos cruciais e incontestes da sociedade não devem 
ser refutados como mitos ou extravagâncias por não se encaixarem 
em nossos pequenos moldes. Se necessário, devemos refazer os 
moldes. Devemos buscar uma concepção de Direito que o realismo 
possa aceitar como verdadeira. 
 

Desse modo, a conclusão que se impõe é de aplicar ao caso 

em exame a interpretação mais benéfica, de acordo com a norma pública 

consumerista, e em consonância com os princípios de direito público e 

social, tais como, a cláusula de não retrocesso social, o da isonomia e da 

dignidade humana. 

                                            
5 CARDOSO, Benjamin N., A natureza do processo judicial. Palestras proferidas na 
Universidade de Yale, tradução Silvana Viera, revisão Álvaro de Vita. SP: Martins Fontes, p. 
93. 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
JLLC 
Nº 70044563435 
2011/CÍVEL 
 

   13

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Outro ponto que merece destaque é o que se entende por 

obrigação de trato sucessivo, ou seja, a questão nodal a ser dirimida diz 

respeito à prestação a ser satisfeita, portanto, se aquela é contínua, 

consubstanciada por prestações periódicas e reiteradas, como no caso da 

complementação previdenciária privada satisfeita a parte autora, a qual não 

tem termo final para execução do dever de assistência prestado ao 

beneficiário, inexiste prescrição de fundo do direito. 

  Nesse diapasão a cada pagamento a menor do que o 

efetivamente devido renova-se o descumprimento do pacto previdenciário, 

restando atingido o direito uma vez mais, quanto aos efeitos neste tipo de 

obrigação e a incidência da prescrição é oportuna a singela lição de Maria 

Helena Diniz6, ensinamentos estes colacionados a seguir: 

Os efeitos do inadimplemento da obrigação de execução continuada 
se dirigem ao cumprimento das prestações futuras e não o das 
pretéritas, já extintas pelo seu cumprimento. Convém lembrar, ainda, 
que o prazo prescricional do Código Civil, art. 206, aplica-se às 
prestações isoladas da relação obrigacional e não à obrigação 
básica. 
 

O caso em exame versa sobre relação jurídica adstrita ao 

campo de direito obrigacional, decorrente de contrato de benefício 

previdenciário atinente à complementação de aposentadoria, cuja 

prescrição, relativas às parcelas líquidas que devem integrar os proventos 

complementares a serem satisfeitos pela previdência privada fechada, é 

qüinqüenal, a teor do que estabelece o art. 75 da Lei Complementar n.º 

109/2001, a seguir transcrito: 

Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às 
prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os 
direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na 
forma do Código Civil. 
 

                                            
6 DINIZ, Maria Helena, Curso de direito civil brasileiro, 2º vol. – teoria geral das obrigações, 
16ª ed. SP: Saraiva, p. 127. 
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Destaque-se que o termo inicial para retrotrair o lapso 

prescricional de cinco anos é a data da distribuição da ação que objetiva ver 

reconhecido este direito. Portanto, aplica-se a prescrição somente no 

qüinqüênio anterior ao ajuizamento da demanda, de sorte que eventual 

parcela devida em período anterior a este interregno de tempo seria atingida 

por este lapso prescricional, impossibilitando o exercício da pretensão. 

Nesse sentido, é a Súmula n.º 291 do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: 

“A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria 
pela previdência prescreve em cinco anos.” 

 
  A esse respeito são os arestos a seguir transcritos: 
 

CIVIL E PROCESSUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. SÚMULA N. 291-
STJ. VERBAS PAGAS AOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. 
DEFERIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL COM BASE NO 
REGULAMENTO DA ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA CONTRATUAL. SÚMULA 
N. 5-STJ. 

I. "A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria 
pela previdência privada prescreve em cinco anos" (Súmula n. 291-STJ). 

II. Deferidas as verbas vindicadas pelo autor com base na exegese dada 
pelo Tribunal estadual ao Regulamento do Departamento de Aposentadoria 
e Benefícios (DAB) da instituição, torna-se impossível ao STJ o exame da 
matéria, por lhe refugir competência para a interpretação de norma 
contratual, ao teor da Súmula n. 5 do STJ. 

III. Recurso especial conhecido em parte e provido, para aplicar a 
prescrição qüinqüenal à espécie. (REsp 439.374/RS, Rel. Ministro  ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18.09.2007, DJ 
15.10.2007 p. 271) 

 

PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - 
COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS - VIOLAÇÃO AO ART. 1.090 DO 
CÓDIGO CIVIL/1916 - SÚMULA 5/STJ - DESPROVIMENTO. 

1 - Afirmando o v. acórdão recorrido, com fundamento nas disposições do 
Estatuto da Caixa de Auxílio dos Funcionários do Banco Nacional do 
Comércio, que a pensionista faz jus ao pensionamento equivalente a 75% 
da pensão deferida pelo INSS, bem como aos abonos concedidos aos 
empregados em atividade e ao Auxílio-cesta-alimentação, observada a 
incidência da prescrição qüinqüenal, negá-lo importaria, nas circunstâncias, 
reexame de contrato que não se viabiliza no recurso especial. Incidência da 
Súmula n.º 5/STJ. Precedentes. 
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2 - Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 607.412/RS, Rel. Ministro  
JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 17.05.2005, DJ 
01.08.2005 p. 464). 

 
Ressalte-se que o pacto de que trata a presente demanda é de 

natureza pessoal, e a lide tem por objeto o benefício previdenciário, como 

ressaltado anteriormente, sendo que o prazo prescricional para esta espécie 

de relação jurídica é o qüinqüenal, o qual não se configurou no presente 

feito, ao menos quanto às parcelas em discussão que não ultrapassaram 

este lapso temporal. 

Releva ponderar, ainda, que o Recurso Especial que deu azo à 

edição da Súmula nº 427 do STJ, publicada em 13/05/13/2010, tratava de 

matéria atinente 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. Diz a referida Súmula: 

Súmula 427: A ação de cobrança de diferenças de valores de 
complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da 
data do pagamento. 

  
Contudo, ressalto que no presente feito a matéria em debate se 

trata de ação revisional onde a parte postulante pretende o recálculo do 

valor do benefício, com as parcelas excluídas do cálculo inicial, na forma do 

regulamento previdenciário. Logo, não se trata o caso dos autos do 

pagamento de diferenças dos valores devidos a título de complementação, 

nem de restituição de pecúlio ou benefício certo, cuja satisfação foi feita a 

menor, hipóteses estas contempladas pela súmula precitada, mas sim de 

revisão do benefício previdenciário, diante da omissão de parcelas 

integrativas da base de cálculo daquele.   

Assim, diferentemente da decisão proferida naquele recurso 

especial, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a que alude a 

Súmula nº 291 do STJ, neste tipo de ação em que é pretendida a revisão do 
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benefício previdenciário, o qual começa a fluir retroativamente da data da 

distribuição da ação que objetiva ver reconhecido este direito. 

Por conseguinte, como já explicitado anteriormente, aplica-se a 

prescrição somente no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da demanda, de 

sorte que eventual parcela devida em período anterior a este interregno de 

tempo seria atingida por este lapso prescricional, impossibilitando o exercício 

da pretensão, mas não atingiria ao próprio direito que resta desrespeitado a 

cada inadimplemento da obrigação contratual devida. 

Anote-se, também, a visão do Supremo Tribunal Federal 

quanto ao tema das obrigações decorrentes de relação jurídica de trato 

sucessivo, consolidada há muito, cuja discussão é semelhante ao caso dos 

autos, logo, a fim de facilitar o entendimento deste tema, é imperioso 

reproduzi-la a seguir: 

A imprescritibilidade de direito decorrente de relação de emprego público 
permite ao funcionário, pleitear, a qualquer tempo, esse direito, 
prescrevendo apenas, no prazo de cinco anos, as prestações pecuniárias"; 
no voto acolhido à unanimidade, o Min. Cunha Peixoto ensinou: "Todavia, 
no caso do art. 3º, prescrevem, apenas as prestações vencidas e, como não 
se admite dispositivo inútil em lei, a única conclusão a se chegar é que 
existem direitos que não prescrevem e, entre estes, não se pode deixar de 
incluir aqueles que integram a própria relação jurídica do funcionário. A 
imprescritibilidade da relação jurídica do funcionário deve ser entendida, no 
entanto, no sentido de que ele pode, em qualquer tempo, exigir seu direito, 
pois é à própria administração que compete, na hipótese, aplicar a lei ao 
caso concreto. Entretanto, se ele provoca, sem sucesso, a administração, 
daí passa a fluir o prazo prescricional, que finda em cinco anos. 7 

  

Note-se que o direito às parcelas devidas e não satisfeitas 

como na hipótese dos autos, é tutelável por ação de cunho condenatório, ou 

seja, quando se objetiva uma determinação prestação, e não ação 

constitutiva, em que não se pretende uma prestação, mas a criação de um 

estado jurídico, ou a modificação ou a extinção de um estado jurídico 

anterior, motivo pelo qual a prescrição do fundo de direito não lhe alcança, 
                                            
7 Boletim de Direito Administrativo,n.153, jul./set., p.119, 1983. 
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podendo ocorrer tão somente a prescrição de parcelas e não do próprio 

direito vindicado. 

Desse modo, em se tratando de obrigação de ordem alimentar 

e de trato sucessivo, cuja prescrição ocorre apenas quanto às parcelas 

anteriores a propositura da ação e não relativamente ao fundo do direito, é 

possível reivindicar a correta aplicação das normas contratuais, sob pena se 

perpetrar a iniqüidade com a utilização de um subterfúgio de processual, em 

flagrante desatendimento a regulação do caso dos autos.  

A esse respeito são os julgados do Superior Tribunal de Justiça 

trazidos à colação a seguir: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE 
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 
CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARGUMENTOS SOBRE OS 
QUAIS O ACÓRDÃO TERIA SIDO OMISSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 
284/STJ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 
IMPRESCINDIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO 
CONTINUADO. ISONOMIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO 
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 8.213/91, 
ART. 53, I. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 211/STJ. 

1 -  No tocante à alegada violação ao art. 535 do CPC, a agravante não 
demonstrou objetivamente sobre quais argumentos o v. acórdão recorrido 
deixou de se manifestar, o que caracteriza a deficiência na fundamentação 
recursal, a atrair a incidência da Súmula 284 do C.STF. 

2 -  Versando a discussão sobre obrigação de trato continuado, 
representada pela pretensão de revisão de suplementação de 
aposentadoria da segurada de plano de previdência privada, a prescrição 
alcança tão-somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 
precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. 
Precedentes desta egrégia Corte. 

3 -  O acolhimento da pretensão da recorrente, no sentido de ser 
deferida a produção de prova pericial, demandaria o revolvimento de 
matéria fático-probatória, bem como a interpretação de cláusulas 
contratuais, o que encontra empeço, respectivamente, nas Súmulas 7 e 5 
deste Pretório, consoante bem consignado pela r. decisão agravada. 
4 -  O Eg. Tribunal de origem, ao consignar a impossibilidade de se 
estabelecer suplementação diferenciada para homens e mulheres, por 
importar em violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput), assentou-
se em fundamentação exclusivamente constitucional, insuscetível de 
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apreciação em sede de recurso especial (CF, arts. 102, inc. III, e 105, inc. 
III). 

5 -   Apesar da oposição de embargos declaratórios, o v. acórdão 
recorrido não cuidou da matéria inserta no art. 53, inc. I, da Lei 8.213/91, 
tendo em vista que a questão foi decidida com base em outro fundamento. 
Assim, à falta do necessário prequestionamento, a questão não merece ser 
conhecida, a teor da Súmula 211/STJ. 

6 -   Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 
1105747/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 
01/03/2011, DJe 21/03/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
INOCORRÊNCIA.  PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE NÃO ALCANÇA O 
FUNDO DE DIREITO. ABONO ÚNICO. REEXAME DE PROVAS E DE 
CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 5 E 
7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 

1.   Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o 
Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida 
necessária para o deslinde da controvérsia, de forma objetiva e 
fundamentada. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca 
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os 
considerados suficientes para fundamentar sua decisão. 

2.   Tratando-se de pedido de complementação de aposentadoria, o 
fundo de direito é imprescritível, por se tratar de parcelas vencidas a título 
de trato sucessivo. 

3.   Quanto à questão relativa ao abono único, a conclusão adotada 
pelo acórdão recorrido deriva da interpretação das cláusulas de Convenção 
Coletiva de Trabalho. Desse modo, chegar a conclusão diversa ensejaria o 
reexame de provas e de cláusulas constantes da citada Convenção, bem 
como o reexame das circunstâncias fáticas delineadas nas instâncias 
ordinárias o que se mostra inviável na via especial, a teor das Súmulas 05 e 
07/STJ. 

4.   À luz do enunciado sumular 211/STJ, é inadmissível o recurso 
especial que demande a apreciação de matéria sobre a qual não tenha se 
pronunciado a Corte de origem, apesar de opostos embargos de 
declaração. 

5.   Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 
1270566/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, 
DJe 10/11/2010). 
 

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.  COMPLEMENTAÇÃO 
DE APOSENTADORIA. CDC. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. 
INDEFERIMENTO DE PROVA ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL BENEFÍCIO. 
QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA 
CAUSA. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. 

I -   Conforme dispõe a Súmula STJ/321, "o Código de Defesa do 
Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência 
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privada e seus participantes." II - Versando a discussão sobre obrigação de 
trato sucessivo, representada pelo pagamento de suplementação de 
aposentadoria, a prescrição alcança tão-somente as parcelas vencidas 
anteriormente ao qüinqüênio que precede o ajuizamento da ação, e não o 
próprio fundo do direito. 

III -   O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza 
cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as 
provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente 
protelatórias. 

IV -   Analisando as circunstâncias fáticas da causa, concluiu o Acórdão 
recorrido que a responsabilidade pela não notificação do autor para exercer 
a opção de pagamento da jóia foi da entidade previdenciária, justificando-
se, portanto, que lhe fosse oportunizado efetuar o recolhimento, para que 
pudesse ter o direito de receber integralmente a complementação de 
aposentadoria. 

V -   A convicção a que chegou o Tribunal de origem decorreu  da 
análise do conjunto fático-probatório, razão pela qual o acolhimento da 
pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que 
não é admissível em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula 
desta Corte. 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 973.347/SC, Rel. Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 
14/05/2010). 
 

A par disso, é oportuno destacar que a prescrição encobre a 

eficácia da pretensão decorrente de determinado direito, ou seja, a 

possibilidade de exercício do mesmo, quando do nascimento deste, como 

também do direito de ação, isto é, de pedir ao Estado tutela jurídica para 

alcançar a realização de determinado jus. Portanto, só é possível a 

contagem do prazo prescricional a partir do momento em que houve o 

nascimento da pretensão para o exercício de determinado direito, isto é, não 

se inicia a contagem do prazo prescricional a partir de termo certo, quando 

nem ao menos há a possibilidade de exercer determinada pretensão. 

Aliás, a esse respeito são sempre atuais os ensinamentos do 

jurista maior deste país Pontes de Miranda8, ao referir com invejável técnica, 

pretendida por muitos e alcançada por poucos, o momento preciso do início 

da contagem do prazo prescricional, como se vê a seguir: 

                                            
8 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Parte Geral, Tomo VI, Esceções. 
Direito mutilados. Exercício dos direitos, pretensões, ações e exceções. Prescrição. 3 ed. 
Reimpressão. RJ: Editor Borsoi, 1970, p. 283. 
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Sabe-se qual o momento de que se há de contar o prazo 
prescripcional, verificando-se quando nasceu a pretensão, ou ação. 
Não se pode chegar a qualquer resultado seguro sem se conhecer: 
a) qual o suporte fáctico que entrou no mundo jurídico; qual a 
espécie de fato jurídico que se produziu (fato jurídicos stricto sensu, 
ato ilícito, ato-fato jurídico, ato jurídico stricto sensu, negócio jurídico); 
c) qual o direito que dele se irradiou; d) qual a pretensão (ou qual a 
ação) que se irradiou do direito. Há, sempre, quaestiones iuris e 
quaestiones facti, ao longo do caminho que vai da incidência da 
regra jurídica à irradiação de eficácia. Daí ter sido errado, em sua 
generalidade, o acórdão das Câmaras Conjuntas do Tribunal de 
Apelação de São Paulo, a 14 de abril de 1944 (RT, 152/687), que 
disse ser só questão de fato a apreciação sobre o termo inicial da 
prescrição. Ainda quando se trate de continuação de contagem, por 
suspensão, ou de recontagem por interrupção a proposição é de 
repelir-se, porque a questão poder ser quaestio iruris, misturada, ou 
não com quaestio facti. 
 

Assim, se houve omissão de parcela que integrava a 

remuneração a ser considerada na base de cálculo do benefício, a qual só 

foi reconhecida posteriormente, decorrente de lei ou decisão judicial, 

inexistia pretensão a ser exercida quando da concessão do benefício, cujo 

acertamento se pretende na presente ação, logo, sequer havia se iniciado a 

contagem do prazo prescricional quanto à diferença em discussão. 

Mérito do recurso em exame 

No caso em exame, entendo que não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, devendo ser mantida a decisão de primeiro 

grau, pelas razões a seguir alinhadas. 

A parte autora postula diferenças de correção monetária sobre 

o benefício previdenciário satisfeitos pelo IGP-M, sob o argumento de que 

não tinha conhecimento que o cômputo da correção monetária praticado 

pela demandada era insuficiente, não acompanhando a atualização da 

referida suplementação, sustentando a sua pretensão na Súmula nº 289 do 

Superior Tribunal de Justiça. 
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Preambularmente, há que se ressaltar que na hipótese dos 

autos a parte autora percebe complementação de aposentadoria pela ré, 

não tendo optado pelo resgate da reserva de poupança. Portanto, não se 

tratando de pedido de restituição de valores referentes à reserva de 

poupança ou reserva matemática, descabe a incidência da correção 

monetária plena e, conseqüentemente, é inaplicável ao caso dos autos a 

Súmula nº 289 do Superior Tribunal de Justiça. 

A esse respeito é o aresto a seguir transcrito: 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DA 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DE 
CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA 
ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Considerando que o 
autor não optou pelo resgate da reserva de poupança, e sim por receber 
complementação de aposentadoria, resta incabível a aplicação da Súmula 
289 do STJ, ou seja, correção de cada uma das contribuições vertidas pelo 
associado. Na realidade, tendo o autor optado pela complementação de 
aposentadoria mensal, deve observar os termos firmados no Contrato de 
Previdência Privada, o qual prevê as regras de revisão dos benefícios 
estabelecidas no Regulamento da entidade ré, qual é associado. 
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 
70030580849, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 12/11/2009). 

 

Note-se que a parte autora aderiu ao plano de benefícios 

oferecido pela demandada, sendo que no referido regulamento não havia 

previsão para que a complementação de aposentadoria fosse feita com a 

incidência de correção monetária, de forma plena e com a aplicação da 

Súmula nº 289 do STJ. 

Releva ponderar, ainda, que o modo de reajuste a ser 

praticado pela entidade previdenciária demandada está previsto no seu 

Regulamento, o qual dispõe que os benefícios serão reajustados em maio 

de cada ano pela variação percentual do índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC. 
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Assim, estando a parte autora percebendo a complementação 

de aposentadoria mensal, deverá ser observado o disposto no contrato de 

previdência privada entabulado entre as partes, o qual dispõe acerca das 

regras de revisão dos benefícios, de acordo com o Regulamento ao qual 

está vinculado. 

Ademais, no caso em tela inexiste qualquer ofensa ao disposto 

no art. 194, inciso IV, da Constituição Federal que trata da irredutibilidade do 

valor dos benefícios, na medida em que a parte demandada não 

implementou qualquer redução da complementação da aposentadoria da 

parte autora, mas tão somente cumpriu o contrato e o regulamento que o 

rege. 

Releva ponderar, ainda, que na hipótese dos autos a questão 

discutida se refere a regime de previdência privada, de natureza 

complementar, possuindo organização autônoma e diversa do regime geral 

de previdência social, sendo a adesão aquele plano facultativa e regulada 

por lei complementar, consoante estabelece o art. 202 da Constituição 

Federal, in verbis: 

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e 
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência 
social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o 
benefício contratado e regulado por lei complementar. 

Assim, a natureza jurídica do plano entabulado entre os 

litigantes é contratual e de direito privado, não podendo uma das partes de 

forma unilateral modificar cláusulas do pacto firmado, o qual deve ser 

respeitado, pois se trata de ato jurídico perfeito. 

Frise-se que no nosso sistema jurídico não há restrição para 

contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a 

relação jurídica se forme. No entanto, certos requisitos devem ser 

observados quando da contratação, dentre eles, deve-se atentar para os 
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princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os art. 

421 e 422, ambos do CC, in verbis: 

Art. 421 - A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 
função social do contrato. 

Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 

Ressalte-se, por conseguinte, que o princípio da observância 

da função social do contrato não afeta a idéia tradicional, oriunda do Direito 

Romano, de que o pacto deve ser cumprido. Ao contrário, o art. 422 do 

Código Civil, ao definir que os contratantes são obrigados a observar a 

probidade e a boa-fé, tanto na conclusão do contrato, quanto na sua 

execução, veio a reforçar a idéia do pacta sunt servanda. 

Ao tratar da força obrigatória dos contratos, ensina o ilustre 

jurista Sílvio de Salvo Venosa9 que: 

Um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes: “pacta 
sunt servanta”. O acordo de vontades faz lei entre as partes. 

Essa obrigatoriedade forma a base do direito contratual. O 
ordenamento deve conferir à parte instrumentos jurídicos para obrigar o 
contratante a cumprir o contrato ou a indenizar pelas perdas e danos. Não 
tivesse o contrato força obrigatória e estaria estabelecido o caos. 
 
Por outro lado, a norma material precitada, com o emprego de 

expressões vagas, permitiu que o juiz verificasse, ao analisar o caso 

concreto, se as partes contratantes obedeceram ao princípio da boa-fé ao 

contratar, ou se algum dos contratantes utilizou-se da má-fé, viciando, 

assim, o negócio jurídico entabulado entre as partes. Sobre o tema em lume 

explicita o doutrinador precitado10 o que segue: 

A idéia central é no sentido de que, em princípio, contratante algum 
ingressa em um conteúdo contratual sem a necessária boa-fé. A má-fé 
inicial ou interlocutória em um contrato pertence à patologia do negócio 
jurídico e como tal deve ser examinada e punida. Toda cláusula geral 
remete o intérprete para um padrão de conduta geralmente aceito no tempo 

                                            
9 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos 
Contratos. Volume 2. 3ª Edição. São Paulo. Editora Atlas; 2003. p. 376. 
10 Ob.cit.p. 379. 
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e no espaço. Em cada caso o juiz deverá definir quais as situações nas 
quais os partícipes de um contrato se desviaram da boa-fé. Na verdade, 
levando-se em conta que o Direito gira em torne de “tipificações” ou 
descrições legais de conduta, a cláusula geral traduz uma tipificação aberta. 

 
Nesse diapasão, é oportuno trazer à baila os ensinamentos do 

insigne jurista Rizzardo11 sobre os princípios da probidade e boa-fé que 

devem orientar a formação dos contratos ao asseverar que: 

As partes são obrigadas a dirigir a manifestação da vontade dentro dos 
interesses que as levaram a se aproximarem, de forma clara e autêntica, 
sem o uso de subterfúgios ou intenções outras que as não expressas no 
instrumento formalizado. A segurança das relações jurídicas depende, em 
grande parte, da probidade e da fora fé, isto é, da lealdade, da confiança 
recíproca, da justiça, da equivalência das prestações e contraprestações, 
da coerência e clarividência dos direitos e deveres. Impende que haja entre 
os contratantes um mínimo necessário de credibilidade, sem o qual os 
negócios não encontrariam ambiente propício para se efetivarem. O 
conjunto desses valores constitui um pressuposto gerado pela probidade e 
boa-fé, ou sinceridade das vontades ao firmarem os direitos e obrigações. 
Sem os princípios, fica viciado o consentimento das partes. 

 

Sinale-se que os efeitos do contrato avençado entre as partes 

estão dispostos nos regulamentos atinentes aos benefícios a serem 

satisfeitos pela entidade de previdência privada, não podendo ser alterada a 

regulação em tela mediante a aplicação dos índices oficiais instituídos por lei 

para reajuste dos benefícios suportados pela previdência pública, sob a 

alegação de que estes garantiriam eventual isonomia, questão esta que não 

diz respeito à forma de reajuste pactuada, o que viola o nosso sistema 

jurídico, o qual preserva o ato jurídico perfeito, a teor do que estabelece o 

art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. 

            A esse respeito é o ensinamento de Nelson Nery Júnior12 ao 

asseverar que: 

No sistema constitucional brasileiro, a eficácia retroativa das leis - (a) que é 
sempre excepcional, (b) que jamais se presume e (c) que deve 
necessariamente emanar de disposição legal expressa - não pode gerar 

                                            
11 RIZZARDO, Arnaldo, Contratos: Lei n. 10406 de 10.01.2002, 2ª ed. RJ: Forense 2004, p. 
32. 
12 |NERY JÚNIOR, Nelson, Código civil anotado e legislação extravagante, 2ª ed. rev. e 
ampl SP: RT, 2003, p. 108 e 109. 
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lesão ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. A lei 
nova não pode reger os efeitos futuros gerados por contratos a ela 
anteriormente celebrados, sob pena de afetar a própria causa - ato ou fato 
ocorrido no passado - que lhe deu origem. Essa projeção retroativa da lei 
nova, mesmo tratando-se de retroatividade mínima, incide na vedação 
constitucional que protege a incolumidade do ato jurídico perfeito.  
 
Desta forma, o pacto avençado entre as partes e sujeito a 

regulação própria é que deve ser levado em linha de conta para estabelecer 

os reajustes dos benefícios, que são suportados pela entidade de 

previdência privada, não sendo razoável que sejam aplicados índices 

diversos sobre aqueles, sem que haja expressa disposição a esse respeito. 

Por fim, há que se levar em conta o princípio do mutualismo 

que preside este tipo de contrato de adesão, na medida em que deve ser 

considerada a maneira de captação e formação do fundo de reserva, de 

sorte que seja viabilizado o cumprimento das obrigações previdenciárias 

complementares de acordo com as contribuições feitas, sob pena de ser 

criado desequilíbrio econômico com evidente prejuízo aos demais 

beneficiários vinculados ao mesmo plano previdenciário. 

      I I I  –  D IS PO S IT I VO  

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar contra-

recursal, afastar a prescrição e, no mérito, negar provimento ao apelo, 

mantendo a sentença de primeiro grau, inclusive no que tange à 

sucumbência.  

 

 
DES. GELSON ROLIM STOCKER (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO - De acordo com o(a) Relator(a). 
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DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO - Presidente - Apelação Cível nº 

70044563435, Comarca de Porto Alegre: "REJEITARAM A PRELIMINAR 

CONTRA-RECURSAL, AFASTARAM A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME ." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MARIO ROBERTO FERNANDES CORREA 


