
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.224.594 - RJ (2010/0226002-6)
  

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL PREVI 
ADVOGADO : DEIVIS MARCON ANTUNES E OUTRO(S)
RECORRIDO : NESTOR RIGATTI E OUTROS
ADVOGADO : WAGNER GUSMÃO REIS JÚNIOR E OUTRO(S)

EMENTA

PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. BENEFÍCIO RENDA CERTA. 
LIMITAÇÃO ÀQUELES QUE VERTERAM MAIS DE 360 
CONTRIBUIÇÕES EM ATIVIDADE. LEGALIDADE. ISONOMIA 
SUBSTANCIAL.

1. A previdência privada fechada submete-se, por força de lei, ao 
chamado regime financeiro de capitalização, sendo imperioso 
que, para cada benefício concedido, o beneficiário haja 
contribuído para a formação da respectiva fonte de custeio, não 
se havendo falar, portanto, em isonomia geral e indiscriminada, 
própria de regimes estatais de previdência pública.

2. No caso dos autos, os autores se aposentaram antes de 
contribuírem por 360 vezes, por isso que não há excesso de 
contribuição a lhes ser devolvido, uma vez que todas as 
contribuições vertidas em atividade foram consideradas na 
fixação do respectivo benefício de aposentadoria. Ademais, as 
que sobejaram a isso, após a aposentação, se, por um lado, não 
lhes foram devolvidas, também não serviram para a formação do 
fundo destinado ao pagamento da chamada "renda certa".

3. Portanto, não há afronta à isonomia entre ativos e inativos na 
concessão do benefício "renda certa" apenas àqueles que 
verteram mais de 360 contribuições quando em atividade, 
porquanto somente eles participaram na formação da fonte de 
custeio. 

4. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

 A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Aldir 
Passarinho Junior e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Dr(a). DEIVIS MARCON ANTUNES, pela parte RECORRENTE: CAIXA DE 
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI

Dr(a). WAGNER GUSMÃO REIS JÚNIOR, pela parte RECORRIDA: 
NESTOR RIGATTI

Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO  

Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.224.594 - RJ (2010/0226002-6)
  
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL PREVI 
ADVOGADO : DEIVIS MARCON ANTUNES E OUTRO(S)
RECORRIDO : NESTOR RIGATTI E OUTROS
ADVOGADO : WAGNER GUSMÃO REIS JÚNIOR E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

1. Nestor Rigatti e outros ajuizaram ação de cobrança em face da Caixa de 

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, noticiando que são integrantes 

do chamado Plano de Benefícios n.º 01, administrado pela ré, entidade fechada de 

previdência complementar patrocinada pelo Banco do Brasil S/A, para o qual contribuem 

na forma prevista em seu ato constitutivo, de modo a aferirem complementação da 

aposentadoria previdenciária. 

Afirmam que a ré, ao modificar o regulamento básico para criar benefícios 

especiais de "remuneração", de "renda certa" e de "proporcionalidade", de maneira 

casuística, estabeleceu tratamento discriminatório entre os integrantes do plano, pois 

limitou no tempo os beneficiários como sendo os participantes que tenham completado 

30 anos de filiação, no período compreendido entre 04.03.1980 e 31.12.2006, e, ainda, 

que tenham vertido tal contribuição na condição de ativo. 

Os autores são participantes do plano e se aposentaram antes de completar 

30 anos de contribuição, mas, no entanto, continuaram a contribuir por mais de 360 

meses. Pleiteiam a alteração "discriminatória de utilização da Reserva Especial para 

Revisão do Plano", para que o benefício seja concedido a todos, considerando-se as 

contribuições realizadas em atividade e quando aposentados.

O Juízo de Direito da 52ª Vara Cível da Capital/RJ julgou procedente o 

pedido para condenar a ré ao pagamento dos valores apurados referentes ao "Plano de 

Benefício de Renda Certa, isto é, que excederem o limite mínimo de 360 contribuições, a 

contar da data de aposentadoria até a data da suspensão geral (Dezembro/2006)" 

(e-STJ, fl. 276).

Em grau de apelação, a sentença foi mantida nos termos da seguinte 

ementa:

Apelação Cível. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 
BANCO DO BRASIL - PREVI. Ação de Cobrança. Previdência complementar 

Documento: 1037902 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 17/10/2011 Página  3 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

fechada. Plano de Benefício Especial que fere a isonomia entre os 
participantes contribuintes. Contribuições vertidas por inativos que também 
devem ser beneficiadas por revisão. Sentença mantida. Desprovimento do 
recurso. (e-STJ, fl. 344)

Opostos embargos declaratórios, foram eles rejeitados (e-STJ, fls. 365/367 

e 381).

Sobreveio recurso especial arrimado na alínea "a" do permissivo 

constitucional, no qual se alega ofensa aos arts. 460, 512 e 535, inciso II, do CPC; art. 

18, caput e § 3º, da Lei Complementar n.º 109/2001.

Alega o recorrente omissão no que concerne à necessidade de 

manifestação explícita acerca do art. 18 da Lei Complementar n.º 109/01. 

Ademais, em linhas gerais, afirma que a condenação imposta pelo Tribunal 

a quo fere a regra segundo a qual, para todo benefício previdenciário, deve haver fonte 

de custeio. No caso, não haveria a respectiva fonte de custeio para a concessão do 

chamado "benefício especial de renda certa" aos autores. 

Sustenta, ainda, ter o acórdão recorrido laborado em julgamento extra 

petita , condenando a recorrente ao pagamento do benefício com correção monetária 

plena, sem que isso houvesse sido pedido. 

Contra-arrazoado (fls. 460/493), o especial foi inadmitido (fls. 579/584), 

ascendendo os autos a esta Corte por força de decisão proferida no Ag. n.º 

1.317.183/RJ.

Também foi interposto recurso extraordinário (e-STJ, fls. 416/450).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.224.594 - RJ (2010/0226002-6)
  
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL PREVI 
ADVOGADO : DEIVIS MARCON ANTUNES E OUTRO(S)
RECORRIDO : NESTOR RIGATTI E OUTROS
ADVOGADO : WAGNER GUSMÃO REIS JÚNIOR E OUTRO(S)

  

EMENTA

PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. BENEFÍCIO RENDA CERTA. 
LIMITAÇÃO ÀQUELES QUE VERTERAM MAIS DE 360 
CONTRIBUIÇÕES EM ATIVIDADE. LEGALIDADE. ISONOMIA 
SUBSTANCIAL.

1. A previdência privada fechada submete-se, por força de lei, ao 
chamado regime financeiro de capitalização, sendo imperioso 
que, para cada benefício concedido, o beneficiário haja 
contribuído para a formação da respectiva fonte de custeio, não 
se havendo falar, portanto, em isonomia geral e indiscriminada, 
própria de regimes estatais de previdência pública.

2. No caso dos autos, os autores se aposentaram antes de 
contribuírem por 360 vezes, por isso que não há excesso de 
contribuição a lhes ser devolvido, uma vez que todas as 
contribuições vertidas em atividade foram consideradas na 
fixação do respectivo benefício de aposentadoria. Ademais, as 
que sobejaram a isso, após a aposentação, se, por um lado, não 
lhes foram devolvidas, também não serviram para a formação do 
fundo destinado ao pagamento da chamada "renda certa".

3. Portanto, não há afronta à isonomia entre ativos e inativos na 
concessão do benefício "renda certa" apenas àqueles que 
verteram mais de 360 contribuições quando em atividade, 
porquanto somente eles participaram na formação da fonte de 
custeio. 

4. Recurso especial provido.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

2. O cerne da controvérsia é saber se os autores fazem jus ao recebimento 

de benefício denominado "renda certa", concedido pelo plano de previdência privada 

administrado pela ré, ora recorrente.

2.1. Atualmente, como dão conta os memoriais apresentados pelas partes, 

são quase 1.000 (mil) ações ajuizadas, podendo atingir a quase 90.000 (noventa mil) 

beneficiários. 

É notória a divergência de julgados entre os diversos Tribunais que 

apreciaram a matéria, e esse é o primeiro caso a ser dirimido no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça.

Urge, pois, que seja decidida a tese quanto ao alegado direito dos autores 

de obterem o benefício pretendido.

2.2. Noticiam os autos que, no ano de 2006, o plano registrara o terceiro 

superávit  consecutivo, circunstância a exigir, nos termos do art. 20, § 2º, da Lei 

Complementar n.º 109/2001, "a revisão obrigatória do plano de benefícios da entidade".

Entre as providências adotadas pela recorrente, com o escopo de revisar o 

plano de benefícios, podem ser citadas, conforme as premissas fáticas delineadas, a 

suspensão geral de contribuições (em 2006) e a concessão de benefícios especiais, 

entre os quais o chamado "renda certa". 

Tal benefício, ora em apreciação, consistia na devolução das contribuições 

pessoais e patronais efetuadas à PREVI, que tenham excedido o limite mínimo de 360 

contribuições até a data da suspensão geral, desde que estas tivessem sido vertidas em 

atividade pelo trabalhador. Os autores insurgem-se contra essa particularização, 

afirmando terem vertido ao plano mais de 360 contribuições, muito embora tenham-no 

feito parte em atividade, e parte depois do júbilo.

A sentença de procedência, mantida pelo Tribunal recorrido, com base no 

princípio da isonomia entre os participantes do plano, entendeu que a revisão dos 

benefícios deveria ocorrer de forma geral, apanhando também os autores, os quais 

verteram mais de 360 contribuições ao plano, somados os períodos de atividade e 

aposentadoria.

3. Importante ressaltar, de início, que há, no mundo em que vivemos, 
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diversos regimes financeiros de previdência, privada ou pública, que são modelos de 

financiamento dos compromissos assumidos pelo plano, notadamente quando efetuam o 

balanceamento entre as contribuições e os benefícios. 

São eles: 

a) regime financeiro de repartição simples : no qual o valor das reservas 

matemáticas é igual a zero, inexistindo acumulação de capitais, já que o total arrecadado 

com contribuições é imediatamente repassado aos beneficiários;

b) regime financeiro de repartição de capitais de cobertura : no qual a 

acumulação de reservas ocorre no próprio exercício em que o benefício é concedido, 

sendo que, nesse caso, o valor das reservas matemáticas continua zerado;

c) regime financeiro de capitalização : sistema no qual as contribuições são 

determinadas de modo a gerar receitas capazes de, capitalizadas durante o período de 

cobertura, produzir montantes equivalentes aos valores atuais dos benefícios a serem 

pagos aos beneficiários no respectivo período; ou seja, é um regime que visa a fixar 

taxas de custeio para a formação de um fundo garantidor, que fará frente aos 

pagamentos dos benefícios constituídos em determinado período.

No regime financeiro de repartição simples, utilizado pelo próprio sistema 

geral de previdência pública, o custeio do plano é feito por parcela da população 

economicamente ativa, que repassa renda para a população economicamente inativa, 

sendo evidentes a solidariedade e a isonomia entre os participantes desse regime, 

mostrando-se tal método de capitação de recursos consentâneo com a opção de justiça 

distributiva da maior parte dos "Estados Democráticos de Direito" do mundo moderno.

Por outro lado, no regime financeiro de capitalização, a solidariedade entre 

os participantes, se existente, é mínima, sendo mesmo relevante a contribuição de cada 

membro à massa financeira acumulada (Previdência privada: doutrina e comentários à 

Lei complementar n. 109/01. Marcus Orione Gonçalves Correia (coord.); José Corrêa 

Vilela (org.). São Paulo: LTr, 2004, p. 234).

Por força do art. 18, § 1º, da Lei Complementar n.º 109/01, "o regime 

financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações 

que sejam programadas e continuadas", como no caso tratado nos autos, de instituição 

de previdência privada fechada que paga benefícios periodicamente aos seus filiados.

Com efeito, cumpre notar que, no regime de capitalização, os participantes 

farão jus aos benefícios para os quais efetivamente contribuíram, não havendo grande 

relevância a elucubração acerca da solidariedade e da isonomia entre eles, salvo se 

considerada esta na sua vertente substantiva, segundo a qual não há de se dispensar 
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tratamento formalmente igualitário a todos como se todos se equivalessem, mas 

diferenciado aos desiguais, na medida de suas desigualdades.

Em suma, a previdência privada fechada submete-se, por força de lei, ao 

chamado regime financeiro de capitalização, sendo imperioso que, para cada benefício 

concedido, o beneficiário haja contribuído para a formação da respectiva fonte de custeio, 

não se havendo falar, portanto, em isonomia geral e indiscriminada, própria de regimes 

estatais de previdência pública.

4. No caso dos autos, o sistema de contribuição e retribuição da entidade de 

previdência, ora recorrente, faz com que haja uma diferença ontológica, mas legítima, 

entre ativos e inativos do Banco do Brasil, pois os ativos e inativos contribuem para o 

plano de previdência, mas somente estes últimos recebem benefícios previdenciários, 

tudo com base em cálculos capazes de manter o equilíbrio atuarial.

De fato, são coisas absolutamente distintas, contribuir e se beneficiar - o 

caso dos inativos - e somente contribuir - o caso dos ativos, e não há falar, desde logo, 

de discriminação ilegítima entre ativos e inativos. 

Nesse caso, a isonomia generalizada é que discrimina, sendo certo que a 

criação de benefícios especiais, pautados nas respectivas contribuições, é que respeita a 

isonomia substancial que deve haver em relações jurídicas desse jaez.

4.1. No caso concreto, litigam as partes em torno do benefício chamado 

"renda certa", pugnando os autores pela distribuição igualitária do superávit verificado 

nas contas da entidade de previdência, por entenderem que é ilegal o art. 88, caput e § 

4º, do Regulamento do Plano de Benefício 1, transcrito na inicial nos seguintes termos:

Art. 88. Para todos os participantes aposentados ou que vierem a se 
aposentar por este Plano de Benefícios, será calculada renda certa com base 
no resultado do cálculo realizado sob o seguinte parâmetro: somatório das 
contribuições pessoais e patronais excedente à 360ª vertida até o momento 
da aposentadoria, ou até 31.12.2006, para participantes que se aposentaram 
ou venham a se aposentar após esta data.
(...)
§ 4º. Os valores a que se refere o caput  estão limitados àquelas contribuições 
vertidas ao Plano de Benefícios 1 entre 04.03.1980 e 31.12.2006, ficando 
estabelecido que quaisquer valores constituídos a partir desta data não serão 
incluídos no cálculo do Benefício Especial de Renda Certa.

A particularização aos que participaram com mais de 360 contribuições em 

atividade, de fato, não se afigura casuística ou discriminatória. 

Segundo o alegado - no que foi confirmado pela sentença e pelo acórdão 

recorrido -, o benefício chamado "renda certa" consiste na devolução das contribuições 

que excederam a 360ª, pagas quando em atividade pelo filiado, haja vista que, para o 
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cálculo do benefício previdenciário vindouro, somente seriam consideradas as 360 

contribuições. 

Ou seja, as premissas aceitas como verdadeiras pelas instâncias ordinárias 

dão conta de que os ativos do Banco do Brasil contribuíram para além das 360 parcelas 

que serviram de parâmetro à formação do cálculo do benefício previdenciário, sendo que 

as contribuições que excederam não foram levadas em consideração para o respectivo 

benefício.

Por outro lado, a fonte de custeio desse benefício seria exatamente o 

somatório capitalizado desse "excesso" de contribuições, razão por que somente os 

filiados que participaram na sua formação hão de fazer jus ao benefício especial.

Em suma, se os autores contribuíram para a formação do fundo utilizado no 

pagamento do benefício "renda certa", não há como excluí-los da percepção dessa 

benesse. 

Porém, não há como acionar-se simplesmente o princípio da isonomia para 

distribuir benefícios àqueles que efetivamente não contribuíram para a formação do 

fundo.

4.2. O acórdão recorrido, muito embora reiteradamente provocado a fazê-lo, 

não atentou-se para a alegação da recorrente de que, para os autores, não existia fonte 

de custeio à extensão do benefício "renda certa", porquanto não haveria, em relação a 

eles, o "excesso" de contribuição próprio daqueles que participaram com mais de 360 

contribuições em atividade, sem que a parte excedente fosse considerada no cômputo do 

benefício de aposentadoria. 

Tendo os autores se aposentado antes de contribuírem por 360 vezes, não 

há excesso de contribuição a lhes ser devolvido, pois todas as contribuições vertidas em 

atividade foram consideradas na fixação do respectivo benefício de aposentadoria. 

Ademais, as que sobejaram a isso após a aposentação, se, por um lado, 

não lhes foram devolvidas, também não serviram para a formação do fundo destinado ao 

pagamento da chamada "renda certa".

Portanto, não há afronta à isonomia entre ativos e inativos na concessão do 

benefício "renda certa" somente àqueles que verteram mais de 360 contribuições quando 

em atividade, porquanto somente eles participaram na formação da fonte de custeio, 

mediante contribuições que excederam as 360 servientes ao cálculo do benefício de 

aposentadoria.

Doutrina especializada alerta para a exigência de equivalência entre as 

contribuições vertidas e os compromissos assumidos pelo plano de previdência, 
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precisamente pelo que dispõe o art. 18 da LC109/01:

O valor estipulado para as contribuições deverá ser suficiente para a 
constituição de reservas que possam garantir o pagamento dos benefícios 
fixados, de fundos específicos para o atendimento das finalidades eleitas, de 
provisões (espécie de fundos que visa suprir determinada contingência) e de 
cobertura das demais despesas (despesas correntes efetuadas para a 
manutenção do plano). O sistema de revisão dos valores das contribuições 
deverá ser traçado em consonância com os critérios fixados pelo órgão 
regulador e fiscalizador. Trata-se de sistema que visa imprimir maior 
segurança aos planos ao impor obrigação de equivalência entre o valor das 
contribuições recolhidas e a recolher e o valor dos compromissos assumidos, 
ou seja, de serem essas suficientes para garantir o pagamento dos 
benefícios e despesas correntes. (Previdência privada: doutrina e 
comentários à Lei complementar n. 109/01. Marcus Orione Gonçalves Correia 
(coord.); José Corrêa Vilela (org.). São Paulo: LTr, 2004, p. 232/233)

5. Com efeito, tendo o Tribunal a quo concedido benefício aos autores sem 

a respectiva fonte de custeio, houve, deveras, ofensa ao art. 18 da Lei Complementar n.º 

109/2001, tema implicitamente debatido pelo acórdão recorrido. 

Nesse passo, afigura-se-me que o acórdão recorrido merece reforma, para 

indeferir aos autores a extensão do benefício pleiteado.

Prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso.

6. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar 

improcedente o pedido autoral de cobrança do benefício "renda certa".

A cargo dos autores, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00, observados, se for o caso, os benefícios concedidos pela Lei n.º 

1.060/50.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.224.594 - RJ (2010/0226002-6)
  

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL PREVI 
ADVOGADO : DEIVIS MARCON ANTUNES E OUTRO(S)
RECORRIDO : NESTOR RIGATTI E OUTROS
ADVOGADO : WAGNER GUSMÃO REIS JÚNIOR E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: 

Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, quero registrar que achei o seu voto um primor.

Gostaria de tecer algumas considerações a respeito de dois pontos expostos pelo  

nobre advogado. O primeiro, que o plano aprovado recentemente não é plano de renda certa. 

Essa realidade decorreu da distribuição do superavit  em 2006, pois, a partir daí, cessaram as  

contribuições. Diante disso, não se formou mais reserva por contribuição daqueles que podiam 

aposentar-se, mas não se aposentaram. Na realidade, na PREVI, o que acontece? O funcionário, 

ao completar trinta anos de serviço, tem direito de receber o benefício, ainda que não se aposente 

pela Previdência, desde que se desligue do Banco do Brasil. Então, ele tem direito de receber, 

com trinta anos de contribuição para a PREVI, trinta avos (que seria o teto). Se ele tiver vinte e 

cinco anos, receberá vinte e cinco de trinta avos, isso desde que tenha cinquenta anos de idade. 

Então, o que aconteceu? Quando se apurou a existência do superavit , iniciou-se longa briga 

judicial em que o banco queria a devolução da parte superavitária que lhe pertencia. Isso porque, 

durante um período, contribuiu na proporção de dois por um e, em razão disso, quando as 

reservas excederam, a instituição entendia que duas partes eram dela e uma do funcionário.

A questão foi levada à Justiça, tendo havido acordo entre as partes, estabelecendo-se 

que a devolução do superavit  aos funcionários seria mediante a suspensão da contribuição. Com 

isso, os funcionários estão sem contribuir desde 2006.

Há pouco tempo, em conversa com o Presidente da PREVI, indaguei quando se 
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restabeleceria a contribuição. Em resposta, disse-me ele que, se a economia continuar reagindo, 

por um bom tempo, os associados do referido plano da PREVI não vão contribuir devido ao 

superavit . Tal carteira é formada com ações de grandes empresas, a saber, Vale do Rio Doce, 

telefônicas, empresas internacionais, etc. Trata-se de carteira muito bem composta. Então, a 

partir de 2006, se aqueles que tinham condições de se aposentar (trinta anos de contribuição) não 

contribuíram mais, não há razão para a criação de um novo fundo, é evidente. 

O outro ponto é o da pensão. Data venia , a contribuição para o plano da PREVI 

engloba uma parte destinada ao pagamento de eventual pensão. Alguns funcionários que, no 

passado, foram à Justiça do Trabalho com o argumento de que o pagamento da integralidade da 

aposentadoria era responsabilidade do Banco do Brasil, e não da  PREVI, quando vencedores da 

ação, não se desligavam da PREVI porque, se assim precedessem, a viúva perderia tal benefício. 

Então, uma parcela da contribuição para o plano (está no Regimento e nos normativos da 

PREVI) destina-se a pensão. Não há café de graça em previdência.

A matéria é delicada, porque um desequilíbrio econômico em planos como o da 

PREVI e o da PETROS, por exemplo, tem impacto econômico que vai além dos cem mil ou 

cento e vinte mil funcionários que a eles aderiram. Noutras palavras, tem impacto econômico 

que transcende a economia do Brasil. O fato é que um desequilíbrio econômico reduziria o 

capital das empresas que participam da Vale, que subscrevem ações na Petrobras, que 

subscrevem ações nas telefônicas. É um impacto que transcende, de fato, as partes interessadas, 

tamanha a participação desses fundos de previdência na economia brasileira, participação que se 

tem traduzido num verdadeiro propulsor de desenvolvimento nacional. 

Gostaria, então, de deixar isso claro. Conheço profundamente como essas coisas 

acontecem, porque atuei muitos anos no sistema financeiro. Eu era advogado do Banco do Brasil 

quando, em 1998, a PREVI fez o acordo, até da gestão, com os participantes. 

Por último, gostaria de lembrar o seguinte: nada que se estabelece nesse plano se 

estabelece mediante decisão unilateral da diretoria da PREVI. Isso depende de aprovação 
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assemblear. Realiza-se uma assembleia para aprovação ou rejeição do plano, para o que se exige 

alto índice de votos dos partícipes do plano – dois terços. E aqui houve isso.

Parabenizo o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, que entendeu, como poucos, a 

questão. Estou certo de que este é o momento oportuno para definirmos o entendimento sobre a 

matéria a fim de que se estanquem as ações; caso contrário, teremos uma indústria de ações, 

como já tivemos em momentos de outros planos econômicos e estamos tendo com a Telebrás; 

teremos, repito, uma indústria de milhares e milhares de ações vertendo para o Superior Tribunal 

de Justiça – que já está abarrotado – e colocando em risco a estabilidade econômica dos planos. 

Este é o momento de decidir, de vez, a questão. 

Se me permitem, já adianto meu voto, acompanhando o Sr. Ministro Relator.

Acolho, portanto, o recurso especial e dou-lhe provimento para julgar improcedente 

o pedido, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais).
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.224.594 - RJ (2010/0226002-6)
  

VOTO-VOGAL

 O SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO: Sr. Presidente, cumprimento 

também os ilustres advogados, Dr. Deivis Marcon Antunes e Wagner Gusmão Reis Junior, 

pelas brilhantes sustentações que produziram. E, relativamente ao voto do eminente Ministro 

Relator, entendo que S. Exa. apreciou muito bem a questão e traz a solução que se revela 

realmente correta, motivo por que eu o acompanho integralmente.

 Acolho o recurso especial e dou-lhe provimento para julgar improcedente o 

pedido, condenando os autores no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) de honorários 

advocatícios.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.224.594 - RJ (2010/0226002-6)
  

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: Sr. 

Presidente, de acordo com o relator. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
 

Número Registro: 2010/0226002-6 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.224.594 / RJ

Números Origem:  20080013052360  200900144630  200913524661  201001058164

PAUTA: 17/02/2011 JULGADO: 17/02/2011

Relator
Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA MARIA GUERRERO GUIMARÃES

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 
PREVI

ADVOGADO : DEIVIS MARCON ANTUNES E OUTRO(S)
RECORRIDO : NESTOR RIGATTI E OUTROS
ADVOGADO : WAGNER GUSMÃO REIS JÚNIOR E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Previdência privada

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). DEIVIS MARCON ANTUNES, pela parte RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA 
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI 
Dr(a). WAGNER GUSMÃO REIS JÚNIOR, pela parte RECORRIDA: NESTOR RIGATTI

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Aldir Passarinho Junior e João 
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
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