
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.177.973 - DF (2010/0018661-6)
  

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE : INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS 
ADVOGADA : CLAUDIA SANT'ANNA VIEIRA 
RECORRIDO : ELIAS DUARTE MOURA E OUTROS
ADVOGADO : MAGDA FERREIRA DE SOUZA E OUTRO(S)

DECISÃO

O presente recurso especial, interposto com fundamento na alínea c do 

permissivo constitucional, visa à reforma de acórdão proferido pelo c. Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios, o qual, em sede de ação de cobrança de diferenças de correção 

monetária incidentes sobre valores recolhidos a fundo de previdência privada, concluiu que 

deveria ser utilizado o IPC como fator de atualização das parcelas de contribuição restituídas 

aos participantes de plano previdenciário que dele se desligaram antes do implemento das 

condições necessárias para fruição dos benefícios.

Nas razões do apelo especial, a recorrente alega que o v. aresto hostilizado 

diverge da jurisprudência firmada no âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça, quanto à 

incidência de correção monetária sobre as parcelas de contribuição restituídas aos 

participantes desligados de plano de previdência privada. Cita como paradigmas os seguintes 

julgados: REsp 154.914/DF; REsp 258.423/DF; REsp 170.584/DF; REsp 170.586/DF. 

Afirma, em síntese, que: (i) a devolução das contribuições pessoais foi procedida em 

conformidade com o art. 42, V, da Lei 6.435/77 e 20, § 2º, e 31 do Decreto 81.240/78; (ii) 

quando os recorridos se desligaram da patrocinadora foram devidamente restituídos de suas 

contribuições pessoais, com incidência de correção monetária na forma do regulamento do 

plano de previdência privada contratado; (iii) a correção monetária deve observar os índices 

oficiais, não havendo razão para se eleger o IPC, porquanto este enseja desequilíbrio atuarial; 

(iv) não é devida a aplicação do enunciado n.º 289 da Súmula do eg. Superior Tribunal de 

Justiça; (v) caso se entende devido os expurgos inflacionários, requer sejam aplicados os 

mesmos índices de correção do FGTS.

O apelo nobre foi admitido pela c. Corte de origem como representativo de 

controvérsia, nos termos do art. 543-C do Estatuto Processual Civil.

É o relatório.

À vista da multiplicidade de recursos especiais, com fundamento em questão 

de direito idêntica à dos presentes autos, submeto o julgamento do feito à eg. Segunda Seção, 

nos moldes preconizados pela Resolução 08/2008 e pelo art. 543-C do CPC, relativamente 
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aos seguintes temas: (i) cabimento dos expurgos inflacionários; (ii) utilização do IPC como 

fator de atualização das parcelas restituídas a título de reserva de poupança; (iii) possibilidade 

de aplicação dos índices de correção do FGTS.

Nesse contexto, determino as seguintes providências:

(i) a suspensão, nos Tribunais de Justiça, dos recursos que versem sobre a 

mesma controvérsia; 

(ii) seja comunicado o teor da presente decisão, com o envio da respectiva 

cópia, aos eminentes Presidente e Ministros da eg. Segunda Seção, ao ilustre Presidente do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e aos ilustres Presidentes dos demais 

Tribunais de Justiça, ad cautelam , tendo em vista a possibilidade de haver situações 

semelhantes nos Estados;

(iii) dê-se vista dos autos ao douto órgão do Ministério Público Federal;

(iv) publique-se.

Brasília, 25 de agosto de 2011.

MINISTRO RAUL ARAÚJO 
Relator
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