
Apelação Cível n. 2008.054985-0, da Capital
Relator: Des. Subst. Carlos Adilson Silva

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO C/C COBRANÇA.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO
PROPORCIONAL. FUNDO DE DIREITO (ALTERAÇÃO DO
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL). SÚMULAS 291 E 427
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO
QÜINQUENAL IMPLEMENTADA. DECRETAÇÃO EX OFFICIO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO (CPC ART. 269, IV). RECURSO
PREJUDICADO.

“Decorridos mais de cinco anos entre a data de aposentação
e o ajuizamento de ação visando ao reconhecimento do direito à
complementação dos proventos, é de ser reconhecida a
prescrição do próprio fundo de direito. Precedentes.” (STJ,
Recurso Especial n. 482.098/SP, Relator Ministro Paulo Gallotti,
Sexta Turma, julgado em 20/02/2003, DJ 20/09/2004 p. 338).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2008.054985-0, da comarca da Capital (6ª Vara Cível), em que são apelantes Nazira
dos Santos e outros, e apelada Fundação Sistel de Seguridade Social:

ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito Civil, à unanimidade, de
ofício, declarar a prescrição, extinta a ação com resolução do mérito, prejudicado o
recurso. Custas legais.

RELATÓRIO



Na Justiça do Trabalho da Capital, Eronildo Cunha, Nazira dos Santos,
Roberto Schlichting Filho e Roberto T. Faustino da Silva ajuizaram “ação de revisão
de aposentadoria complementar c/c cobrança” em face da Fundação Sistel de
Seguridade Social, objetivando, em síntese, a revisão dos benefícios auferidos a título
de complementação de aposentadoria e o ressarcimento das diferenças entre o valor
pago e o apurado, observado o prazo prescricional qüinqüenal.

Aduzem que, na apuração dos benefícios complementares, a ré teria
deixado de observar os limites mínimos de idade e de tempo de serviço previstos na
Constituição Federal para as hipóteses de aposentadoria por tempo de serviço
proporcional, bem como teria utilizado, na realização do cálculos, valor maior do que o
efetivamente pago pela Previdência Social a título de aposentadoria, o que implicaria
em um complemento menor do que aquele que efetivamente deveria ser pago.

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 186-210), argüindo,
preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. No mérito, alega
que os autores não teriam completado o prazo de carência para a concessão integral
do benefício e, assim sendo, a suplementação da aposentadoria teria sido reduzida,
redução esta que estaria prevista no Regulamento do Plano de Benefícios da Sistel –
PBS.

Réplica às fls. 372-375.
Às fls. 376-377, o MM. Juiz do Trabalho acolheu a preliminar de

incompetência absoluta, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual.
Após regular tramitação, sobreveio sentença (fls. 394-403) que, em

julgamento antecipado, decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Irresignados, os autores apelaram (fls. 409-418), propugnando pela
reforma do julgado.

Com contrarrazões (fls. 423-462), os autos ascenderam a esta Corte de
Justiça.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eronildo Cunha, Nazira
dos Santos, Roberto Schlichting Filho e Roberto T. Faustino da Silva contra sentença
que, em -ação de revisão de aposentadoria complementar c/c cobrança-, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pretendem os autores a revisão dos benefícios auferidos a título de
complementação de aposentadoria por tempo de serviço, com o ressarcimento dos
valores pagos a menor, observada a prescrição qüinquenal concernente às parcelas
anteriores não pagas, ao argumento de que a ré, ao elaborar os cálculos da renda
suplementar, não teria observado os critérios previstos na Constituição Federal para a
obtenção do benefício no montante integral.

Todavia, na hipótese em julgamento, a pretensão encontra-se de todo
prescrita.

Com efeito, a presente lide objetiva não só o implemento de diferenças
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havidas após a concessão do benefício de aposentadoria complementar, mas sim a
revisão dos próprios critérios de cálculo da renda suplementar. Portanto, não se trata
de relação de trato sucessivo, como aduzem os autores.

E, assim sendo, tem-se que o prazo prescricional qüinqüenal previsto
para a cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência
privada, consolidado nas Súmulas 291 ("A ação de cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco
anos") e 427 ("A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de
aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento") do
Superior Tribunal de Justiça, atinge não só as parcelas vencidas, mas também o
fundo de direito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
uniforme no sentido de que, tratando-se de ação que visa a configurar uma nova
situação jurídica, com a revisão dos critérios de outorga do benefício complementar, o
prazo prescricional qüinqüenal atinge não apenas as parcelas vencidas, mas o próprio
fundo de direito. Confira-se:

“Decorridos mais de cinco anos entre a data de aposentação e o ajuizamento
de ação visando ao reconhecimento do direito à complementação dos proventos, é
de ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito. Precedentes.” (Recurso
Especial n. 482.098/SP, Relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em
20/02/2003, DJ 20/09/2004 p. 338).

“Consoante reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, deve
ser reconhecida a prescrição do fundo de direito nas ações que buscam configurar
ou estabelecer uma nova situação jurídica e não o pagamento de parcelas já devidas
e, posteriormente, suprimidas. In casu, a ação foi proposta para se obter o
reconhecimento do direito da servidora à complementação de sua aposentadoria,
sendo certo que a prescrição atingiu o próprio fundo de direito. Precedentes.”
(Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
712.308/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 04/08/2005, DJ
29/08/2005 p. 428).

“Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça orientação no sentido de se
reconhecer a prescrição de fundo de direito na hipótese de ação de retificação de
aposentadoria em que se verifica o transcurso de mais de cinco anos entre o ato da
aposentadoria e a propositura da ação que lhe objetiva modificar.” (Recurso Especial
325.228/AL, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 26/02/2002,
DJ 15/04/2002 p. 270).

E, mais recentemente, constou do Informativo de Jurisprudência n. 428
do Superior Tribunal de Justiça precedente da Quarta Turma, prolatado no Recurso
Especial n. 1.144.779-DF, Relator Min. Fernando Gonçalves, julgado em 23 de março
de 2010:

“APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REAJUSTE. PRESCRIÇÃO. Trata-se,
na origem, de ação revisional com objetivo de obter reajuste da renda mensal
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(complementação de aposentadoria) com a inclusão do INPC e dos índices aplicados
pelo INSS, bem como a condenação ao pagamento das diferenças verificadas no
quinquênio anterior à demanda. Em primeiro grau, a ação foi julgada improcedente e,
em segundo, deu-se parcial provimento ao agravo retido interposto pela entidade de
previdência privada, ora recorrida, para decretar a prescrição e, em consequência,
julgar extinto o processo nos termos do art. 269, IV, do CPC, ficando prejudicada a
apelação. No REsp, o recorrente sustentou violação do art. 189 do CC/2002 e,
também, dissídio jurisprudencial. Sustentou, ainda, que o caso versa sobre revisão
de benefício previdenciário, não sobre restituição de reserva de poupança, portanto a
prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas cinco
anos antes do ajuizamento da ação, por se cuidar de relação de cunho sucessivo.
Nesta instância especial, entendeu-se que, apesar de tratar a mencionada demanda
de pedido de revisão de prestações promovida por segurado, a prescrição atinge o
fundo do direito. Isso porque o recorrente pretendia o reconhecimento do direito à
aplicação dos índices inflacionários sobre os salários de contribuição e a alteração
do cálculo da renda inicial concedida no momento da aposentadoria, e não a
implementação de diferenças havidas posteriormente à concessão do benefício,
quando então a prescrição alcançaria somente as parcelas anteriores ao quinquênio
precedente à propositura da ação. Dessa forma, a pretensão ao fundo do direito
(alteração do cálculo da renda mensal inicial) prescreve em cinco anos a partir da
data da violação dele. Precedentes citados: AgRg no Ag 596.497-RS, DJ 21/3/2005,
e AgRg nos EDcl do REsp 712.308-DF, DJ 29/8/2005.”

Destarte, é de se reconhecer a prescrição do fundo de direito, pois que,
tendo a autora Nazira Pereira obtido o benefício complementar em 04 de fevereiro de
1999 (fl. 42), o autor Eronildo Cunha em 24 de junho de 1998 (fl. 53), o autor Roberto
Schlichting Filho em 21 de janeiro de 1999 (fl. 82) e o autor Roberto Teixeira Faustino
da Silva em 30 de janeiro de 1999 (fl. 126), já havia transcorrido mais de cinco anos
da data da concessão dos seus respectivos benefícios quando do ajuizamento da
ação, em 16 de fevereiro de 2006.

Em face do exposto e com fulcro nos artigos 219, § 5º e 269, inciso IV,
do Código de Processo Civil, voto no sentido de decretar, ex officio, a prescrição,
pondo fim à lide com resolução do mérito, mantendo os ônus sucumbenciais fixados
na sentença e declarando prejudicado o reclamo interposto.

Por derradeiro, determino a retificação da autuação para excluir a ré
Fundação Sistel de Seguridade Social da condição de apelante, já que não consta
nos autos recurso de apelação por ela interposto.

DECISÃO

Nos termos do voto do Relator, a Quarta Câmara de Direito Civil decidiu,
por votação unânime, de ofício, declarar a prescrição, extinta a ação com resolução
do mérito, prejudicado o recurso.

O julgamento, realizado no dia 1º de julho de 2010, foi presidido pelo
Exmo. Sr. Des. Victor Ferreira, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Ronaldo
Moritz Martins da Silva.
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Florianópolis, 1º de julho de 2010

Carlos Adilson Silva
RELATOR
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