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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. 
DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 
INOCORRÊNCIA. 
Não há falar em falta de interesse de agir, pois o 
pedido inicial é de revisão do benefício complementar 
previdenciário pago pela ré, sendo flagrante o 
interesse da parte autora no ajuizamento do feito. 
DO LITISCONSÓRCIO/CHAMAMENTO DO 
EMPREGADOR E/OU PATROCINADOR. 
Não há litisconsórcio entre a entidade previdenciária e 
o empregador/patrocinador, pois rompido o vínculo 
empregatício com o beneficiário do plano. Pela mesma 
razão descabido o chamamento ao processo. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL 
ATUARIAL. DESNECESSIDADE. 
Matéria exclusivamente de direito, tornando-se 
desnecessária a produção de prova pericial atuarial. 
Inteligência do artigo 130 do CPC. 
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. 
INOCORRÊNCIA. 
Havendo questionamento de uma situação jurídica que 
resulta na criação de um direito, estamos diante do 
reconhecimento de um direito fundamental. Assim, o 
não ajuizamento da ação no prazo de cinco anos 
implica na ocorrência da prescrição do fundo de 
direito. Já, ao contrário, se o questionamento diz 
respeito à “erro” de cálculo ou ao quantum 
equivocadamente estabelecido em decorrência de um 
direito já reconhecido, aí estaremos diante de uma 
situação de trato sucessivo, razão pela qual, neste 
caso, incide a prescrição qüinqüenal, em que 
prescreve a pretensão à percepção das parcelas 
anteriores ao qüinqüênio da data de propositura da 
ação. No entanto, no entendimento majoritário do STJ, 
não se faz essa distinção, não aplicando a prescrição 
do fundo de direito nas questões previdenciárias, 
razão de, ressalvando meu entendimento em sentido 
contrário, passar a adotar o do STJ e hoje da maioria 
do 3º Grupo Cível do TJRS, no sentido de admitir tão-
somente a ocorrência da prescrição qüinqüenal das 
parcelas vencidas antes do quinto ano do ajuizamento 
da demanda. 
MÉRITO. 
REGULAMENTO VÁLIDO É O VIGENTE À ÉPOCA 
DA APOSENTADORIA. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

O valor devido à parte autora é aquele previsto no 
regulamento vigente quando da concessão do 
benefício, pois para ele é que houve a correspondente 
contribuição. Inteligência do art. 17, caput e do seu 
parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/2001. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS 
REJEITADAS, UNÂNIME. APELO DESPROVIDO, 
POR MAIORIA. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

QUINTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70045219045 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

JOAO CARLOS LEMOS GARCIA  
 

APELANTE 

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS 
FUNCIONARIOS DO BANCO DO 
BRASIL  
 

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 as 

preliminares contrarrecursais e, por maioria, negar provimento ao recurso de 

apelação, restando vencido o Vogal que dava provimento. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (PRESIDENTE) E DES. 

ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO. 

Porto Alegre, 21 de março de 2012. 

 
 

DES. GELSON ROLIM STOCKER,  
Relator. 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
GRS 
Nº 70045219045 
2011/CÍVEL 
 

   3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

R E L AT Ó RI O  

DES. GELSON ROLIM STOCKER (RELATOR) 

Trata-se de apelação interposta contra a sentença, proferida 

nos autos da ação de natureza previdenciária, cuja parte dispositiva assim 

prescreve: 

FACE AO EXPOSTO, rejeitadas as preliminares, julgo 
improcedente o pedido e condeno o autor ao 
pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios arbitrados em R$800,00 (artigo 20, § 4º, 
do CPC), corrigidos monetariamente, pela variação do 
IGP-M, desde esta data, e acrescidos de juros 
moratários de 1% ao mês, contados com igual critério 
(artigo 397 do Código Civil), mas com suspensão da 
exigibilidade dos encargos de sucumbência por litigar 
AJG. 

 

Em razões de apelação a parte autora argúi que aderiu ao 

plano de aposentadoria complementar em 1967. Discorre sobre as 

contribuições e os benefícios do estatuto de 1967. Aponta a inexistência de 

limite teto. Aduz que houveram alterações após 1967, nos anos de 1980, 

1997, 2002 e 2006, devendo ser mantido o índice de correção monetária 

pelo IGP-DI, que foi substituído pelo INPC, por ser mais benéfico. Postula a 

condenação da apelada para que seja observado o regulamento de 1967 e 

respeitadas as alterações superveniente mais benéficas, como a adoção do 

IGP-DI como critério de correção, das parcelas vencidas e vincendas. 

O preparo não foi efetuado em razão do benefício da AJG. 

A parte ré ofereceu contrarrazões, sustentando as seguintes 

preliminares contrarrecursais: ausência do interesse de agir da parte autora; 

a necessidade de litisconsórcio passivo; o cerceamento de defesa em razão 

da necessidade de produção de prova pericial atuarial; e a ocorrência de 

prescrição.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

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. 

V O TO S 

DES. GELSON ROLIM STOCKER (RELATOR) 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso 

interposto.  

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. 

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. 

  Não há falar em falta de interesse de agir, pois o pedido inicial 

é de revisão do benefício complementar previdenciário pago pela ré, sendo 

flagrante o interesse da parte autora no ajuizamento do feito. 

Por conseguinte, afasto a preliminar de falta de interesse de 

agir. 

 

DO LITISCONSÓRCIO/CHAMAMENTO DO EMPREGADOR E/OU 

PATROCINADOR. 

Com o rompimento do vínculo empregatício, desnecessária a 

formação de litisconsórcio ou a integração à lide por chamamento ao 

processo do então empregador/patrocinador do plano de previdência 

privada. 

O único vínculo existente agora é entre as partes litigantes, 

uma vez que a demandada é a única responsável pelo pagamento dos 

benefícios previdenciários. 

Acerca do assunto, colaciono os seguintes precedentes: 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA 
FECHADA. EC N. 20/1998. LEI COMPLEMENTAR N. 
108/2001. PARIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE 
PATROCINADOR E FUNDO DE PENSÃO. IDEM 
COM RELAÇÃO À UNIÃO. DIREITO ADQUIRIDO A 
DETERMINADO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA. 
1. Não há relação jurídica entre o fundo de pensão 
e o patrocinador que exija a presença deste em 
processo em que se discute a respeito da paridade 
contributiva instituída pela EC n. 20/98. 
2. A atuação meramente normativa e fiscalizadora da 
Secretaria de Previdência Complementar não gera, 
por si só, interesse jurídico em relação a lide entre 
particulares, de modo a atrair a presença da União 
como litisconsorte necessário. 
3. A decisão que reconhece, no caso concreto, a 
ocorrência de direito adquirido, do ato jurídico perfeito 
e da coisa julgada situa-se no campo do direito 
infraconstitucional, devendo ser impugnada por 
recurso especial. 
4. Nos planos previdenciários de benefício definido, 
não há direito adquirido a determinado regime de 
contribuições, as quais podem ser alteradas para 
manter o equilíbrio atuarial do plano sempre que 
ocorrerem situações que o recomendem ou exijam. 
5. Recurso especial provido. 
(REsp 1111077/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 
04/08/2011, DJe 19/12/2011)  

 
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
FAPES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO 
COM O BNDES. AFASTAMENTO. RECURSO 
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA 211/STJ. 
I - Não há litisconsórcio necessário entre a entidade de 
previdência complementar e o patrocinador, mas mero 
interesse econômico, haja vista que cada um é dotado 
de personalidade jurídica própria e patrimônio 
distintos. Precedentes. 
II - A intervenção do Ministério Público é 
desnecessária, uma vez que não há interesse público, 
evidenciado pela natureza da lide ou qualidade de 
parte. 
III - Não obstante a oposição de embargos de 
declaração, a questão relativa à aplicação da Súmula 
STJ/150 à hipótese não foi objeto de deliberação no 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Tribunal de origem, ressentindo-se o especial, no 
ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula 
STJ/211). 
IV - Agravo Regimental improvido. 
(AgRg no REsp 861063/RJ, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, 
DJe 09/06/2010) 
 
 

Assim o, mostra-se incabível a intervenção do ex-empregador 

ou do patrocinador, quer na condição de litisconsórcio ou através do 

chamamento ao processo, tendo em vista que não há nenhuma relação, que 

de solidariedade ou subsidiariedade entre o plano de previdência privada e o 

apontado litisconsorte/chamado ao processo. 

 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL ATUARIAL.  

DESNECESSIDADE. 

A alegação de que a não realização/deferimento de perícia 

atuarial caracteriza cerceamento de defesa, não prospera. O destinatário 

final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva 

conveniência e necessidade e, sendo a matéria única e exclusivamente de 

direito, pode o julgador proferir julgamento dispensando a realização de 

prova pericial atuarial, nos casos em que já formada sua livre convicção, e 

que não sejam necessárias para o deslinde do feito, consoante regra do 

artigo 130 do CPC, in verbis: 

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 
da parte, determinar as provas necessárias à instrução 
do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 
meramente protelatórias.” 

 

Esse é, também, o entendimento jurisprudencial dos 

integrantes da 5ª Câmara Cível do TJRS: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA. 
AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. DÉCIMA 
TERCEIRA CESTA-ALIMENTAÇÃO E ABONO DE 
DEDICAÇÃO INTEGRAL. PROVA PERICIAL 
ATUARIAL. 1. Desnecessidade de produção de perícia 
atuarial, neste momento processual, por se tratar de 
matéria eminentemente de direito. Inteligência do art. 
130 do CPC. Precedentes. 2. Ausente qualquer 
argumento a justificar a modificação do 
posicionamento adotado, resta mantida a decisão 
recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo Nº 
70046079927, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado 
em 14/12/2011) 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS 
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. PLANO DE 
BENEFÍCIOS “REG”. PERÍCIA ATUARIAL. 
DESNECESSIDADE. A perícia atuarial se revela 
desnecessária no caso em exame, cuja discussão gira 
em torno de matéria preponderantemente de direito, 
afeta a possibilidade de revisar benefício 
previdenciário, em consonância com o sistema jurídico 
vigente. Inteligência do art. 130 do CPC. Princípios da 
economia e da celeridade processual a serem 
observados para solução do litígio. Agravo de 
instrumento provido de plano. (Agravo de Instrumento 
Nº 70026891580, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, 
Julgado em 13/10/2008)  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 
FEDERAIS - FUNCEF. AUXÍLIO CESTA 
ALIMENTAÇÃO. ABONO ÚNICO. PERÍCIA 
ATUARIAL. DESNECESSIDADE. 1. A perícia 
atuarial se revela desnecessária no caso em exame, 
cuja discussão gira em torno de matéria 
preponderantemente de direito, prevista nas normas 
coletivas da categoria e no regulamento da entidade 
agravada. Inteligência do art. 130 do CPC. 2. 
Princípios da economia e da celeridade processual a 
serem observados para solução do litígio. Agravo de 
instrumento provido de plano. (Agravo de Instrumento 
Nº 70026525550, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 
Julgado em 16/10/2008) 

 

E essa também é a orientação STJ, pois tem mantido os 

julgamentos dos Tribunais que afastam a realização dessa prova, como 

podemos ver: 

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
PERÍCIA ATUARIAL. INDEFERIMENTO. 
CERCEAMENTO  DE DEFESA NÃO 
CONFIGURADO. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA. AUXÍLIO CESTA-
ALIMENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E 
REEXAME DE PROVA. SÚMULAS STJ/5 e 7. 
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 
I - Tendo concluído o Colegiado Estadual que é 
desnecessária a realização de perícia atuarial para 
que se forme a convicção do Juízo a respeito da 
matéria, não poderá a questão ser revista nesta sede 
excepcional sem o reexame das circunstâncias fáticas 
da causa, o que é vedado em âmbito de Especial, a 
teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 
II - Decidida a questão com base na interpretação das 
normas estatutárias e no exame das circunstâncias 
fáticas da causa, esbarra o conhecimento do Especial 
nos óbices das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 
III - A agravante não trouxe qualquer argumento capaz 
de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém 
por seus próprios fundamentos. 
Agravo Regimental improvido. 
(AgRg no Ag 1156394/RS, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, 
DJe 04/05/2011) 
 

Portais razões, não vislumbro nulidade a ser 

declarada/reconhecida, inexistindo cerceamento de defesa. 

Portanto rejeito a preliminar de nulidade do feito por 

cerceamento de defesa. 

 
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A ré alega a prejudicial de mérito da prescrição à pretensão de 

complementação da aposentadoria da parte demandante. 

Havendo questionamento de uma situação jurídica que resulta 

na criação de um direito, estamos diante do reconhecimento de um direito 

fundamental. Assim, o não ajuizamento da ação no prazo de cinco anos 

implica na ocorrência da prescrição do fundo de direito. Já, ao contrário, se o 

questionamento diz respeito à “erro” de cálculo ou ao quantum 

equivocadamente estabelecido em decorrência de um direito já reconhecido, 

aí estaremos diante de uma situação de trato sucessivo, razão pela qual, 

neste caso, incide a prescrição qüinqüenal, em que prescreve a pretensão à 

percepção das parcelas anteriores ao qüinqüênio da data de propositura da 

ação. 

A Súmula n° 291 do STJ prevê: “A ação de cobrança de 

parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada 

prescreve em cinco anos.”  

A prescrição, com base no art. 75 da Lei Complementar 

n°109/2001, na doutrina de BALERA1 interpreta que “no prazo de 5 (cinco) 

anos prescreve o direito as prestações não pagas e nem reclamadas. Trata-

se de direito social representado em parcelas contínuas, aplicando-se a 

prescrição parcial qüinqüenal e não a extintiva.” 

Ademais, no entendimento majoritário do STJ, não é feita a 

distinção entre a prescrição da actio nata e de parcelas objeto da cobrança 

pleiteada, não aplicando ou não admitindo a prescrição do fundo de direito 

nas questões previdenciárias. Então, por essa razão, ressalvando meu 

entendimento em sentido contrário, passo a adotar o entendimento do STJ e 

que também é o da maioria dos integrantes do 3º Grupo Cível do TJRS, no 

                                            
1 BALERA, Wagner (org). Comentários a Lei de Previdência Privada. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005. Pág. 308. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

sentido de admitir tão-somente a ocorrência da prescrição qüinqüenal das 

parcelas vencidas antes do quinto ano do ajuizamento da demanda. 

Sobre o tema colaciono precedentes: 

 

Do STJ. 

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. 
(...) 
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. 
(...) 
(AgRg no Ag 1105747/RS, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, 
DJe 21/03/2011) 
[grifo não constante no original] 

 

Do 3° Grupo Cível do TJRS: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. REAJUSTES DE 5,5% E 7,2% 
PREVISTOS EM CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 
DIREITO. INOCORRÊNCIA. Versando a discussão 
sobre a obrigação de trato sucessivo, representada 
pelo pagamento de pensão, complementação de 
aposentadoria, revisão do valor inicial de benefício 
complementar à aposentadoria, a prescrição alcança 
tão somente as parcelas vencidas anteriores ao 
qüinqüênio que procede ao ajuizamento da ação, e 
não o próprio fundo do direito. EMBARGOS 
INFRINGENTES ACOLHIDOS, POR MAIORIA. 
(Embargos Infringentes Nº 70045732930, Terceiro 
Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 11/11/2011) 
 

Então, afasto a ocorrência da prescrição do fundo de direito e 

admito apenas a prescrição das parcelas que sejam anteriores ao quinto ano 

do ajuizamento da demanda. 

 

MÉRITO. 
INTRODUÇÃO GERAL. 

 

Inicialmente cabe-me registrar que estou revendo meu 

posicionamento em relação à previdência privada fechada razão de efetuar 

breves referências do que compreendo e passo a adotar para o julgamento 

das demandas sobre esse tema. 

Na verdade a idéia central e fundamental da origem da 

previdência privada decorre da necessidade da complementação da renda 

dos participantes do regime geral da previdência pública, que 

reconhecidamente não é suficiente para manter a qualidade de vida de seus 

participantes, ao menos nos valores recebidos durante a atividade laboral. 
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O conceito de previdência complementar adotado por PONTES 

e PAULON2 é de que: 

“O Regime de Previdência Complementar é aquele 
que tem por fim facultar aos trabalhadores a 
possibilidade de complementar o valor dos benefícios 
do Regime Geral da Previdência Social – RGPS - para 
que atinja valores compatíveis com os de sua renda 
durante a atividade, bem como oferecer outras opções 
de benefícios em relação aos oferecidos pelo RGPS, 
por meio de planos de benefícios administrados por 
entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, com 
autonomia administrativa e financeira, organizado de 
forma autônoma em relação ao RGPS e baseado na 
constituição de reservas, constituídas por 
trabalhadores e/ou empregadores, que garantam 
ganhos para pagamento de benefícios futuros. Este 
conceito, que não alcança os servidores públicos, está 
delineado no art. 202 da Constituição Federal com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98 e nos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 
109, de 29/05/2001.”   

 

No entendimento de LYGIA AVENA, mais especificamente em 

relação às entidades fechadas de previdência complementar: 

“As entidades fechadas de previdência complementar, 
também denominadas Fundos de pensão, inicialmente 
criadas no âmbito das empresas patrocinadoras 
vinculadas à Administração Pública, e, posteriormente, 
no contexto das empresas patrocinadoras privadas, 
surgiram como instrumentos da política de recursos 
humanos dessas empresas”  
“Tais entidades, cuja finalidade é a concessão e 
manutenção de benefícios de caráter previdenciário, 
foram criadas com o objetivo de propiciar uma vida 
digna aos empregados das empresas patrocinadoras 
inscritos nos seus planos de benefícios, quando da 
sua passagem para a inatividade laborativa, 
incentivando, dessa forma, a aposentadoria dos 

                                            
2 PONTES, Nilo Silva Thé. PAULON, Rosana Marques.  Princípios de Previdência 
Complementar. Disponível em: 
<http://www.anfip.org.br/Fundacao_ANFIP/publicacoes/publicacoes/trabalhos/previdencia_c
omplementar.pdf.> Acesso em 30 dez. 2011. 
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empregados aposentáveis e a renovação dos quadros 
de pessoal dessas empresas”.3 

 

A sua regulamentação inicial ocorreu com a Lei Ordinária 

n°6.435/1977, alterada no mesmo ano pela Lei Ordinária nº6.462. Em 1978 

os Decretos n°s 81.240 e 81.402 regulamentaram as entidades fechadas e 

as entidades abertas, respectivamente. 

Em nossa Carta Magna, a previdência suplementar ou 

complementar, está prevista no art. 202, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20/1998, mas sua regulamentação foi remetida à Lei 

Complementar, 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.” 

 

E a Lei Complementar nº108/2001 (que regulamenta as 

entidades vinculadas às patrocinadoras enquadradas no âmbito da 

Administração Pública), e a Lei Complementar nº109/2001 (que regulamenta 

de forma geral as demais entidades de previdência complementar), exigidas 

na Carta Magna para a regulamentação da previdência privada, são as que 

organizam a previdência privada complementar e delas (das Leis 

Complementares) é que deverá ocorrer o balizamento da contratação e da 

interpretação dos contratos. 

“A referida legislação tem como princípios básicos: A 

preservação da segurança econômico-financeira e atuarial, da liquidez, da 

                                            
3 AVENA, Lygia – Livro: Fundos de Pensão – Aspectos jurídicos Fundamentais. São Paulo: 
ABRAPP/ICSS/SINDAPP, 2009, Capítulo IV – As Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar e o Código de Defesa do Consumidor, pág. 67. 
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solvência e do equilíbrio dos planos de benefícios e das entidades; o 

estabelecimento de rígido regime repressivo e eficiente fiscalização das 

entidades e das suas operações: a vinculação facultativa ao regime de 

previdência complementar; a aplicação do patrimônio integralmente voltada 

para a concessão e manutenção dos benefícios de caráter previdenciário 

complementar e a proteção dos interesses dos participantes, de forma a 

garantir os benefícios contratados e o pleno acesso às informações relativas 

à gestão de planos” 4. 

Na doutrina de Sérgio Pinto Martins “a previdência privada 

complementar é caracterizada pela autonomia de vontade. O sistema de 

previdência complementar é facultativo. Logo, vale a autonomia privada da 

vontade em contratar. (...) Valerá o que for contratado entre as partes (pacta 

sun servanda)” 5. 

Em outras palavras, “além dos princípios constitucionais 

válidos para o sistema de seguridade social, a previdência complementar é 

regida pelos princípios da facultatividade (nenhum modelo de previdência 

complementar deverá ser imposto), pelo princípio da contratualidade, pelo 

princípio da publicidade, que no campo da previdência complementar pode 

ser entendido com o da transparência – art. 7º, caput, da LC nº 109/01, e, 

por fim, pelo princípio da tutela do Estado” 6. Importante adicionar ao rol dos 

princípios o da constituição de reservas7, que é expresso do art. 202 da 

Constituição Federal e é norteador no regime financeiro de capitalização. 

                                            
4 RODRIGUES, Flávio Martins – Os Riscos de natureza jurídica – Livro: Gestão de Fundos 
de Pensão – Aspectos Jurídicos – São Paulo: ABRAAPP, 2006, página 73. 

5 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social – 24. Ed. – 2. Reimp. – São Paulo: 
Atlas, 2007. 
6 ARRUDA, Maria da Glória Chagas – Livro: Fundos de Pensão – Aspectos jurídicos 
Fundamentais. São Paulo: ABRAPP/ICSS/SINDAPP, 2009 - Capítulo VI – Regime 
Disciplinar do Âmbito das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, pág. 105. 
7 REIS, Adacir. – A Natureza Jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar. Livro: Gestão de Fundos de Pensão – Aspectos Jurídicos – São Paulo: 
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É oportuno registrar que entendia, em razão do princípio da 

isonomia e de que a questão do prévio custeio não deveria influenciar na 

concessão ou não de benefícios pleiteados (entendia que caberia a entidade 

de previdência a cobrança da contribuição, quer da entidade patrocinadora, 

quer do beneficiário, em ação própria) e, por isso, concedia aos beneficiários 

inativos a percepção da complementação das parcelas que não lhe fossem 

alcançadas, se recebidas pelos ativos ou na atividade, a qualquer título. 

Esse entendimento estou mudando. 

Isto porque, “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” 8. 

 Aliás, do REsp 1.224.594, da relatoria do Min Luis Felipe 

Salomão, é importante destacar, além da parte da ementa acima transcrita, 

e adotar como razões de decidir, a sua fundamentação, in verbis: 

(...) 
3. Importante ressaltar, de início, que há, no mundo 
em que vivemos, 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; 

                                                                                                                            
ABRAAPP, 2006. Capítulo III – A Natureza Jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar. Pág. 65. 
8 REsp 1.224.594/RJ, Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 17/10/2011 (parte da ementa). 
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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 tratamento 
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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. (...) 
 

E mais, consta ainda da fundamentação, que também adoto: 

(...) 
“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 
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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). 
(...) 

 

Adoto também como razão de decidir os fundamentos do voto 

do Ministro João Otávio de Noronha, Relator para o acórdão do AgRg no Ag 

nº 1.225.44, pedindo vênia para transcrever no que interessa: 

Aqui há pedido de revisão de complementação de 
aposentadoria no qual se alega que a entidade 
previdenciária (Previ) não está cumprindo seu estatuto 
em relação a determinada verba que fora dada ao 
pessoal da ativa – e a Ministra Nancy Andrighi trouxe-
nos uma proposição que me chamou a atenção, a 
saber, que os aposentados hão de ser equiparados ao 
pessoal da ativa. 
Isso nunca existiu em matéria de previdência 
complementar. Nenhuma entidade de previdência 
complementar assegura aposentadoria como se na 
ativa estivesse o associado. Se o fizesse, estaria 
fadada à falência, porque não há cálculo atuarial 
previsível para isso, evidentemente. É só observar o 
estatuto da Previ, trazido com o memorial. Como é que 
se calcula a complementação da aposentadoria? 
Somam-se as doze parcelas (cálculo atualizado) que 
antecederam a aposentadoria. Após, divide-se por 
doze, ou seja, apura-se a média anual das 
contribuições. Essa média, acrescida de 1/4, é a 
aposentadoria, nos termos do art. 49, caput, "a" e "b". 
Calcula-se, assim, a mensalidade da complementação 
da aposentadoria. 
Por isso, diz o referido estatuto: 
"A mensalidade de aposentadoria [...] na data da 
aposentadoria." 
A partir daí, o que se tem é simplesmente o reajuste 
dessa mensalidade por índice fixado estatutariamente 
ou pela lei. Não pode, de regra, haver vínculo entre a 
mensalidade de aposentadoria dos associados com o 
vencimento do pessoal da ativa. Nada tem a ver. 
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Primeiro, porque o empregador alteraria a tabela de 
vencimentos e impactaria todos os proventos do fundo 
de previdência. Ora, o fundo de previdência quebraria. 
Precisamos compreender bem a natureza e as 
peculiaridades do contrato de previdência privada para 
evitar a inviabilização do sistema. 
No caso, foi proposta ação em que se diz: "Quero 
rever o valor da minha aposentadoria, incluindo aquilo 
que é pago ao pessoal da ativa, ou seja, a verba de 
natureza alimentar estabelecida por dissídio coletivo 
ou por acordo coletivo". 
Pergunto: qual o verdadeiro reflexo dessa verba no 
cálculo da aposentadoria? 
Nenhum, porque a aposentadoria já está calculada e 
fixada. Pouco importa se ela é de natureza trabalhista 
ou não. 
Segundo, (...) 
 

Então, reexaminando e revendo o que deve estar presente 

para se adotar o princípio da isonomia e com base nele deferir direitos 

pleiteados em juízo, percebo que não era correto meu entendimento, 

fundamentado na garantia constitucional da isonomia, que, agora, reconheço 

não se aplicar na comparação entre ativos e inativos, ou seja, esse princípio 

que consiste em “assegurar às pessoas de situações iguais os mesmos 

direitos, prerrogativas e vantagens, com as obrigações correspondentes, o 

que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, nos 

limites de suas desigualdades, visando a garantir sempre o equilíbrio entre 

todos” 9, só pode viger se tratarmos ativos e inativos de forma desigual, para 

que o equilíbrio do contrato de previdência possa ser mantido. 

Somando a esse posicionamento, está a doutrina de 

WEINTRAUB, que entende que “a isonomia entre participantes e assistidos 

                                            
9 CAPEZ, Fernando. Direito Constitucional – 15 Ed. – São Paulo: Damásio de Jesus, 2005. 
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significa igualdade grupal, onde o interesse de uma facção (assistidos) não 

pode redundar no prejuízo injustificado de outra (participantes)”.10 

Portanto, as parcelas que forem concedidas aos ativos e que 

não estiverem previstas no regulamento vigente à época da aposentadoria, 

principalmente quando é paga aos ativos, e reconhecida como verba 

indenizatória, sem cunho salarial, não poderá integrar o benefício 

complementar de previdência privada, pois não houve a correspondente 

contribuição prévia para o plano de custeio. 

E em relação aos planos de previdência privados em geral e 

em especial nos do regime fechado, o Estado-Juiz deve atentar para a 

manutenção da liquidez, solvência e equilíbrio dos planos de previdência 

privada, exatamente nos termos previstos no art. 3º, III, da Lei 

Complementar nº 109/2001. E mais, é previsto no art. 18, da LC nº 109/01 

como condição indispensável para o cumprimento das obrigações dos 

benefícios contratados com os Fundos de Pensão, o equilíbrio econômico-

financeiro, a ser, a toda evidência, definido e determinado pela devida 

previsão atuarial. 

Ademais, repita-se, a própria Constituição Federal tem como 

princípio norteador da previdência privada a constituição de reservas como 

elemento essencial para a garantia do pagamento do benefício contratado.  

É exatamente essa perspectiva constitucional que se observa 

no caput do art. 202: “O regime de previdência privada (...) baseado na 

constituição de reservas que garantam o benefício contratado. Ora, emana 

da própria Constituição Federal o comando de referibilidade entre reservas 

constituídas em ordem de garantir o benefício contratado. Logo, reconhecido 

                                            
10 WEINTRAUB, Arthur Bragança de Vasconcellos. Previdência Privada – Doutrina e 
Jurisprudência. São Paulo: Quartier Latin, 2005. Pág. 140. 
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na Carta Maior o preceito de que há uma relação direta entre o benefício, 

objeto de contratação, e as reservas constituídas para o seu cumprimento”11. 

 

REGULAMENTO VÁLIDO É O VIGENTE À ÉPOCA DA 

APOSENTADORIA. 

A presente ação tem por objetivo a cobrança da diferença de 

complementação de aposentadoria em razão de benefícios previstos no 

regulamento no qual a parte autora ingressou e que, não previstos no 

regulamento da concessão do benefício, não estão lhe sendo pagos. 

Embora a parte autora tenha aderido ao plano de previdência 

complementar oferecido pela ré, em caráter facultativo, anteriormente a 

vigência do regulamento em que ocorreu a concessão do seu benefício, não 

é justo que a entidade previdenciária deva ser compelida a custear os 

benefícios previstos no plano inicial, eis que conforme o regulamento era 

alterado, o custeio para complementação de benefício da parte autora era 

feito com base no novo regulamento, não havendo contribuição para 

permanecer os benefícios anteriores.  

Razão de, interpretando melhor a regra do art. 17, caput e do 

seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/200112, reconhecer como 

                                            
11 Messina, Roberto Eiras  – Livro: Fundos de Pensão – Aspectos jurídicos Fundamentais. 
São Paulo: ABRAPP/ICSS/SINDAPP, 2009, Capítulo VIII – Independência Patrimonial dos 
Planos de Benefícios nas Entidades de Previdência Complementar: Uma realidade!, pág. 
153. 

12 Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a 
todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo 
órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante. 
Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção 
dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições 
regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de 
aposentadoria. 
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aplicável essa norma, e, então, admitir como válida a concessão do 

benefício com base no regulamento da época da concessão do mesmo. 

No caso, mereceu especial atenção esse meu novo 

entendimento, ao constatar que, na concessão desse benefício sem o prévio 

custeio, todos os participantes da previdência privada ligados a fundação ré 

serão prejudicados, em razão do desequilíbrio financeiro-atuarial, pela 

inclusão, repito, de parcelas ou de fatores que não estavam previstos no 

Regulamento aplicável no caso concreto. 

A doutrina de José Luiz Guimarães Júnior 13, com relação a 

inclusão de parcelas que não possuem constituição de reservas, assevera: 

“A conseqüência direta dessa situação é o desequilíbrio atuarial porquanto 

não há no plano reserva técnica atuarial capaz de fazer frente a obrigações 

não constantes em seus Regulamentos.” 

Por tais razões, não é possível a condenação da parte ré ao 

pagamento dos benefícios previstos em regulamentos que não os vigentes à 

época de sua concessão, pois sem o prévio custeio e expressamente 

excluído nos termos do regulamento geral vigente entre as partes, que é o 

que deve ser adotado, repita-se, na regra do art. 17, da LC109/01. 

Por isso, o índice de reajuste do benefício a ser adotado é o 

previsto no regulamento geral da data da concessão do mesmo. 

Desta feita, dever ser mantida a sentença recorrida para julgar 

improcedente a ação proposta no ponto. 

 

DISPOSTIVO. 

                                            
13

 GUIMARÃES JUNIOR, José Luiz. Fundos de Pensão – Aspectos Jurídicos Fundamentais 

(Organizador: Adacir Reis). São Paulo: ABRAPP/ICSS/SINDAPP, 2009, Capítulo XII – Descabimento da 

Extensão do Auxílio Cesta-Alimentação aos Benefícios Previdenciários. Pág. 238. 
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Ante o exposto, rejeito as preliminares contrarrecursais e nego 

provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a demanda. 

Em conseqüência, condeno a parte autora a arcar com o 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do 

patrono da parte ré, que fixo em R$1.500,00, levando em conta a natureza 

da lide, tempo despendido, desnecessidade de produção de prova em 

audiência, e o trabalho exigido e produzido pelo profissional, nos termos do 

art. 20, § 3° e 4º, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da Assistência 

Judiciária Gratuita. 

É o voto. 

 

 
DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO (REVISOR) - De acordo com 

o(a) Relator(a). 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (PRESIDENTE) 

Eminentes Colegas. Acompanho o ilustre Relator com relação 

às preliminares. Entretanto, no mérito, com a devida vênia, estou a divergir 

do posicionamento jurídico adotado pelo inclito Magistrado, pelas razões de 

direito a seguir alinhadas. 

No presente feito a parte autora objetiva a revisão do benefício 

previdenciário, de acordo com o Regulamento do Plano de Benefícios da 

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, 

mediante a observância da legislação vigente quando de sua admissão no 

Banco do Brasil (Estatuto de 1967), tendo o Magistrado de primeiro grau 

julgado improcedente a ação. 

Inicialmente, é de ser salientado  que para adequada solução 

do litígio há que se estabelecer qual o Regulamento da Caixa de Previdência 

dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI – a ser aplicado na hipótese 

dos autos, sendo que para tanto é oportuno utilizar o parâmetro definido pela 

Súmula n.º 288 do Tribunal Superior do Trabalho, que assim está redigida: 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
GRS 
Nº 70045219045 
2011/CÍVEL 
 

   24

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Súmula 288 do TST.  A complementação dos proventos de aposentadoria é 
regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, 
observando-se as alterações posteriores desde que mais favoráveis ao 
beneficiário do direito. 

 

Denota-se dos autos que o autor aderiu ao plano de 

previdência complementar oferecido pela parte demandada em 21/07/1977. 

Portanto, nos termos da Súmula n.º 288 do TST, revela-se perfeitamente 

possível a aplicação do Regulamento de 1967, tendo em vista que estas 

eram as regras vigentes quando do ingresso da parte autora no referido 

plano previdenciário. 

Assim, deve ser afastada a incidência do estatuto editado no 

ano de 1997, o qual não assegura para os que ingressaram no referido 

plano, após a data de sua edição, a paridade de vencimentos, mas, tão-

somente, a correção do benefício original pelos índices do IGP-DI 

(Regulamento de 1997, artigos 50 e 20). 

Note-se que as disposições constantes no Regulamento antes 

mencionados não podem incidir no caso em tela, haja vista que são 

desfavoráveis em relação àquele vigente na data de ingresso da parte 

postulante no referido plano, pois, a toda evidência, importa em afronta ao 

contido na Súmula n.º 288 do TST antes mencionada. 

Por outro lado, o art. 49 do Estatuto de 1967, dispõe que: 

ARTIGO 49º – A mensalidade de aposentadoria do associado fundador será 
equivalente a 125% (cento e vinte e cinco por cento) da média das 
remunerações sobre que haja realizado as últimas 12 (doze) contribuições 
mensais, valorizadas pela tabelas de vencimento e adicionais em vigor na 
data da aposentadoria. 

§ 1º - A mensalidade da aposentadoria não será inferior a 125% (cento e 
vinte e cinco por cento) dos proventos (vencimentos-padrão e quotas 
qüinqüenais) do cargo efetivo do associado ao aposentar-se. 
 

Portanto, o direito do postulante está previsto em contrato 

previdenciário mantido entre as partes e encontra respaldo no art. 49 do 

Estatuto da entidade demandada, datado de 1967, não se podendo falar em 
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aplicação do estatuto da entidade cuja vigência teve início apenas em 

dezembro de 1997, pois a adesão do associado ocorreu antes da sua 

vigência. 

Desse modo, não pode o regulamento precitado, editado 

posteriormente aquele que aderiu a parte autora, passar a regrar o direito a 

suplementação previdenciária contratada sem que ao menos haja anuência 

por parte desta a esse respeito, pois se está diante de contrato privado de 

adesão relativo a direitos sociais, de sorte que este não pode ser alterado ao 

talante do Plano Previdenciário. Isto se deve ao fato de que não se trata aqui 

de previdência pública, cuja contribuição é obrigatória, bem como as regras 

a serem levadas em contas são aquelas vigentes na data da aposentadoria. 

Releva ponderar, ainda, que o caso em exame versa sobre 

previdência privada fechada, na qual o benefício relativo à complementação 

da aposentadoria está vinculado à classe de trabalhadores específica, 

conforme conceituação estabelecida pelo art. 4º da Lei nº. 6.435/77, cuja 

remuneração percebida é o parâmetro a ser levado em conta para o 

cômputo da vantagem a ser satisfeita ao inativo. No que concerne ao caráter 

do contrato de Previdência Privada, preleciona Balera14: 

O objetivo da relação é a complementação da cobertura dos riscos sociais 
já efetivada para previdência social.  

O conteúdo da relação é preenchido pelas contribuições e pelas 
prestações. As contribuições são devidas pelo participante, pelo respectivo 
empregador ou por ambos. As prestações devidas pela entidade fechada 
consistem em benefícios e serviços assistenciais. 

O regulamento do plano de benefícios é o contrato entre as partes, 
tratando-se de um contrato civil, não se confundindo com um contrato de 
trabalho.  

O aspecto civil, ou privado, está limitado, é certo, pela função social do 
contrato de previdência privada, que é a proteção social, nos termos do art. 
421 do Código Civil.   

                                            
14

 BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Lei de Previdência Privada. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p.  97. 
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A esse respeito é o aresto a seguir transcritos: 

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO 
REGULAMENTO EDITADO EM 1997. OBSERVÂNCIA DO 
REGULAMENTO DE 1980. 1. Presentes os requisitos do art. 273 do Código 
de Processo Civil, cabe a concessão de tutela antecipada no sentido de 
incluir o benefício auxílio-cesta-alimentação nos proventos de aposentadoria 
da parte-agravante. 2. O auxílio-cesta-alimentação, de natureza 
remuneratória, não se destina a indenizar o beneficiário, uma vez que a 
possibilidade de dano é sanada com o alcance do auxílio refeição. Trata-se 
de benefício pago mensalmente ao trabalhador, em valor fixo, 
independentemente dos dias trabalhados, inclusive àquele que se encontra 
afastado por acidente de trabalho e à empregada que se encontre em gozo 
de licença-maternidade. Caracterizado, assim, seu caráter remuneratório, 
deverá, igualmente, ser repassado aos inativos, em observância ao 
regulamento da entidade previdenciária. 3. Desprovimento do recurso. 
(Agravo Nº 70024281354, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 04/06/2008). 

 

Da possibilidade de custeio posterior para a concessão do(s) 

benefício(s) pleiteado(s) - desnecessidade de a contribuição previdenciária 

ser prévia se a parcela remuneratória a integrar a base de cálculo é 

reconhecida posteriormente, basta que seja feito o devido desconto 

concomitante ao acréscimo a ser dado – omissão do patrocinador, cuja 

eventual diferença atuarial deverá ser obtida pela entidade de previdência 

privada junto a este 

Releva ponderar, ainda não merece prosperar o argumento da 

parte demandada no que concerne à falta de custeio para obter a vantagem 

pretendida, o que impediria a concessão do benefício ora pleiteado, tendo 

em vista que o cálculo atuarial leva em conta a remuneração de trabalhador 

em atividade.  

Portanto, toda a verba que integrar o salário do profissional em 

atividade terá necessária repercussão na complementação dos proventos 

assegurados pela entidade de previdência privada, sob pena de consistir em 

ganho indevido por parte desta. 
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Aliás, a esse respeito disciplina o art. 202, caput, da 

Constituição Federal que: 

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, se a finalidade do plano de benefícios é complementar 

a aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

não pode a entidade ré inadimplir sua obrigação, na hipótese em que a 

verba em discussão seja de natureza remuneratória, conforme pacífica 

orientação jurisprudencial citada nesta decisão. 

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. 

Dessa forma, com a devida vênia e acatamento, ouso pensar 

diferente do culto Relator, bem como da linha de defesa apresentada pelo 

Plano de Previdência Privada demandado, pois se houve omissão no custeio 

por parte do patrocinador esta responsabilidade deverá ser apurada, 

devendo este arcar com a devida reparação aquele em ação própria. 

 Entretanto, não me parece crível, justo e ético que o 

beneficiário que não tem o poder de determinar o próprio desconto ou da 

parcela contributiva de seu patrocinador, deva arcar com o prejuízo da 

omissão patrocinada por este, tal situação repugna aos princípios 

comezinhos da responsabilidade civil e ao próprio direito. 
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Em suma, se custeio não houve tal fato se deu por culpa do 

patrocinador e não do beneficiário, a par disso, se repara em parte esta 

situação com a determinação do desconto previdenciário devido quanto à 

parcela acrescida à remuneração a ser considerada para base de cálculo do 

benefício concedido.  

Veja-se que aquele montante foi recebido de uma única vez 

por certo é considerável, bem como deverá ser bem empregado pelo Plano 

de Previdência Privada nas vantajosas aplicações financeiras que tem 

acesso, devido ao volume financeiro que envolve estas, o que compensaria 

a não disponibilização imediata das referidas contribuições devidas por parte 

do aderente. 

Releva ponderar, por fim, que quando da concessão dos 

benefícios previdenciários da complementação de aposentadoria, em função 

do reconhecimento de seu caráter remuneratório, igualmente são 

autorizados os descontos atinentes às contribuições previdenciárias 

incidentes sobre o benefício devido, considerados mês a mês e sobre a 

parcela correspondente, na medida em que estão previstos em lei e são 

exigíveis quando deveria ter sido disponibilizado o respectivo montante. 

Frise-se que é cabível a cobrança de contribuições não 

recolhidas em época própria, a teor do que estabelece o artigo 11, parágrafo 

único, da Lei nº 8.212/1991, aplicável analogicamente ao caso em exame. A 

esse respeito é o aresto a seguir transcrito: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA 
PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DO 
VÍNCULO LABORAL. CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE 
CONTRIBUIÇÕES. INÍCIO DE PROVA MATERIAL SUFICIENTE À 
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. COBRANÇA DE 
CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDAS EM ÉPOCA PRÓPRIA. 
RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 11, 
PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA "A", E 33 DA LEI Nº 8.212/1991. 

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a sentença 
trabalhista constitui início de prova material na hipótese de estar 
fundamentada em elementos que evidenciem o labor no período alegado na 
ação previdenciária. 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
GRS 
Nº 70045219045 
2011/CÍVEL 
 

   29

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

2.  A condenação do empregador ao recolhimento das contribuições 
previdenciárias, em virtude do reconhecimento judicial do vínculo 
trabalhista, demonstra, com nitidez, o exercício de atividade remunerada em 
relação ao qual não houve o devido registro em época própria. 

3.  Não há falar em prejuízo por parte da recorrente em face do não 
recolhimento das contribuições pelo empregador no tempo aprazado, 
porquanto evidencia-se do despacho do juízo laboral a determinação de que 
o INSS fosse cientificado do ocorrido. 

4. A Autarquia está legalmente habilitada a promover a cobrança de seus 
créditos, conforme disposto nos artigos 11, parágrafo único, alínea "a", e 33 
da Lei nº 8.212/1991. 
5. Agravo improvido. (AgRg no Ag 1035482/MG, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 04/08/2008). 

 
Portanto, é perfeitamente possível o recolhimento retroativo 

das contribuições devidas em função do reconhecimento judicial do caráter 

remuneratório da verba que irá integrar os proventos de complementação de 

aposentadoria, mesmo que tenha sido concedido em Justiça diversa da 

análise da causa previdenciária (por exemplo: Justiça do Trabalho). 

Frise-se que inexiste qualquer prejuízo ao sistema, quanto 

mais no caso em tela em que foi autorizado o desconto previdenciário sobre 

as parcelas deferidas, até mesmo mediante a compensação, que é um meio 

indireto de satisfação da referida obrigação. 

Ainda, há que se ter em mente que 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 Cesa15 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. 

                                            
15

 |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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(...) 

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. 

Dos juros e correção monetária incidentes sobre as parcelas 

devidas 

          Com relação à incidência de juros e correção monetária sobre 

as diferenças devidas, é importante assinalar que estes são corolário legal, 

de sorte que é desnecessário que a sentença disponha expressamente a 

esse respeito.  

  Frise-se que a correção monetária não representa encargo, 

uma vez que neutraliza os efeitos do tempo sobre o valor da moeda, ou seja, 

é conseqüência do próprio crédito, não importando em acréscimo ao 

quantum devido, mas mera manutenção do poder aquisitivo da moeda em 

curso no país, de sorte que a não-satisfação desta importa em 

enriquecimento sem causa por parte da demandada. Logo, deve ser 

ressarcido integralmente ao credor, de acordo com o disposto no art. 884, 

caput, in fine, do atual Código Civil, bem como em função de expressa 

disposição da Lei n.º 6.899/80.  

            De outro lado, entendo que o índice que deve medir esta 

atualização deva ser o IGP-M, que é o parâmetro adotado por esta Corte 

como fator de correção monetária, pois é o que melhor atualiza o valor 

nominal da moeda em curso no país.  
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No que tange aos juros moratórios, estes são devidos a partir 

da citação, quando da constituição da mora, ex vi do art. 219, caput, do 

CPC, a base de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil, em 

consonância com o disposto no art. 161, § 1º, do CTN, dispositivos estes 

que autorizam a incidência imediata do percentual precitado para a hipótese 

de moratórios, em especial no caso em exame, no qual a reparação deve 

ser a mais ampla possível, sob pena de importar em prejuízo para a parte 

autora. A esse respeito, são os julgados a seguir transcritos: 

DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. SEGURO DE VIDA. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO. TERMO A QUO. RECURSO 
ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. 

AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

I - Sendo a correção monetária mero mecanismo para evitar a corrosão do 
poder aquisitivo da moeda, sem qualquer acréscimo do valor original, 
impõe-se que o valor segurado seja atualizado desde a sua contratação, 
para que a indenização seja efetivada com base em seu valor real, na data 
do pagamento. 

II - É entendimento consolidado da Corte que a evolução dos fatos 
econômicos tornou insustentável a não-incidência da correção monetária, 
sob pena de prestigiar-se o enriquecimento sem causa do devedor, 
constituindo ela imperativo econômico, jurídico e ético indispensável à plena 
indenização dos danos e ao fiel e completo adimplemento das obrigações. 

III - Circulares, conquanto tenham natureza normativa, não ensejam a 
abertura da instância especial, por não se adequarem ao requisito de "Lei 
Federal" previsto no permissor constitucional. 
IV - Ausente o requisito do prequestionamento, impossível a análise da 
insurgência, consoante o enunciado n. 282 da súmula/STF. 

V - O dissídio não resta caracterizado quando ausente o confronto analítico 
nos termos exigidos pelo art. 541, parágrafo único, CPC. (REsp 247685/AC, 
Rel. Ministro  SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, 
julgado em 25.04.2000, DJ 05.06.2000 p. 175). 

 

PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
SOLIDARIEDADE. CESTA ALIMENTAÇÃO ABONO SALARIAL 
REALINHAMENTO. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. JUROS 
MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. Solidariedade 
entre o banco e a associação demandada. Edital de Privatização. Abono 
único concedido aos empregados em atividade. Natureza salarial. Art. 475, 
§ 1º, CLT. Auxílio-cesta-alimentação. Natureza remuneratória. Direito dos 
aposentados sócios da Associação de Funcionários do Banco Província do 
Rio Grande do Sul ao recebimento de reajustes concedidos aos 
funcionários ativos. Previsão no estatuto. Realinhamento de 1995. Extensão 
aos aposentados. Adicional de transferência. Caráter remuneratório. Cesta 
alimentação adicional. Caráter excepcional. Juros moratórios de 1% a 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
GRS 
Nº 70045219045 
2011/CÍVEL 
 

   32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

contar da citação. Incidência do art. 406 do CC. Correção monetária devida 
a contar da data em que deveria ter havido o pagamento. Honorários. 
Incidência da Súmula 111 do STJ. Negaram provimento às apelações. 
(Apelação Cível Nº. 70016271967, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 29/10/2007)  

 

Do desconto previdenciário e da dedução do imposto de renda 

sobre as parcelas devidas 

No que concerne ao desconto previdenciário e à dedução do 

imposto de renda, estes devem incidir sobre os valores do benefício devido, 

considerados mês a mês e sobre a parcela correspondente, na medida em 

que estão previstos em lei e são exigíveis quando deveriam ter sido 

disponibilizados o respectivo montante.  A esse respeito é o julgado 

transcrito a seguir: 

 
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
PLANO DE APOSENTADORIA. REALINHAMENTOS SALARIAIS. 
ABONOS SALARIAIS ÚNICOS. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E 
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO (ADI). AUXÍLIO CESTA 
ALIMENTAÇÃO. LUCROS E RESULTADOS. ABONO PERMANÊNCIA EM 
SERVIÇO. ADICIONAL DEDICAÇÃO INTEGRAL, AUMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS. JUROS. PERCENTUAL. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU 
O APELO, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, DE 
PLANO. ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. 1. É possível o julgamento de 
recurso, por decisão monocrática do Relator, na interpretação dos termos 
do art. 557, caput, do CPC, com fulcro em posicionamento pacificado na 
Câmara. 2. ¿Sendo o fim social e o espírito das leis instituidoras dos fundos 
de previdência privada, o de complementar a renda do trabalhador jubilado, 
face à notória redução dos proventos pagos pela previdência oficial, deve 
isto ocorrer cada vez que os ativos da categoria receberem reposições de 
caráter remuneratório, desimportando se de forma livre e espontânea pelo 
Banco ou se por dissídio coletivo ou de acordo intersindical, sob pena de os 
inativos resultarem sem a devida reposição, caso o Banco resolva conceder 
os reajustes sempre de forma espontânea. Das rubricas postuladas apenas 
são indevidos os lucros e resultados e o abono permanência em serviço. O 
desconto do imposto de renda sobre os valores restituídos e a contribuição 
previdenciária são devidos, pois decorrem de lei e são exigíveis somente 
quando da disponibilidade jurídica do valor correspondente. Os juros 
moratórios são devidos à razão de 1% ao mês, a contar da citação, pois se 
trata de crédito alimentar abrangido pelo art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87¿. 
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agravo Nº. 70007626526, Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, 
Julgado em 02/09/2004). 
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Dessa forma, o cálculo do tributo deve levar em conta o fato 

gerador, tanto no que diz respeito à vantagem devida como ao lapso 

temporal referente a esta, sob hipótese alguma pode ser exigido sobre o 

somatório de todas as parcelas relativas ao beneficio reconhecido 

judicialmente. 

Da possibilidade de compensação entre as parcelas deferidas  e 

as contribuições devidas a título de custeio do plano  

No que tange à possibilidade de compensação, o art. 368 do 

Código Civil é taxativo ao estabelecer que: se duas pessoas forem ao 

mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações 

extinguem-se, até onde se compensarem.   

Já o art. 369 do mesmo diploma legal dispõe que: a 

compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas 

fungíveis. Logo, o instituto da compensação é forma indireta de pagamento 

e, conseqüentemente, serve para extinção recíproca de obrigações, assim, 

deve atender a todos os pressupostos para o seu reconhecimento. 

 Nesse diapasão é oportuno trazer à baila a lição de Venosa16, 

a seguir transcrita: 

Compensar é contrabalançar, contrapesar, equilibrar. No direito 
obrigacional, significa um acerto de débito e crédito entre duas 
pessoas que têm, ao mesmo tempo, a condição recíproca de 
credor e devedor. Os débitos extinguem-se até onde se 
compensam, isto é, se contrabalançam. É um encontro de 
contas. Contrapesam-se os dois créditos, colocando-se cada 
um em um dos pratos da balança. Com este procedimento, 
podem ambos os créditos deixar de existir, ou subsistir 
parcialmente um deles, caso não exista contrapeso do mesmo 
valor. 
 

                                            
16

 Venosa, Sílvio Salvo, Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 3ª 

edição, São Paulo: Atlas, 2003, p.295/296. 
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Portanto, no que tange ao prévio custeio, deverá ser observada 

a compensação entre a quantia que deveria ter sido paga pelo associado, a 

título de salário de contribuição sobre as parcelas que lhe foram 

reconhecidas e aquela que deverá ser incorporada à complementação de 

sua aposentadoria. 

Dos ônus da sucumbência 

No que concerne aos ônus da sucumbência, deverá a parte 

demandada arcar com o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do 

que estabelece o art. 20, §3º, alíneas “a’, “b” e “c”, do CPC, considerado o 

trabalho realizado e complexidade da causa. 

Ainda, é aplicável ao caso em exame a Súmula nº. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, a fim de serem excluídas as parcelas vencidas 

após a sentença, nos termos, in verbis: 

Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. 
 
Anote-se que a aplicação da súmula precitada no presente 

feito, quanto ao valor a ser apurado para o fim de incidir o percentual relativo 

aos honorários advocatícios, decorre do fato da matéria discutida ser de 

natureza previdenciária, ainda que de ordem privada. 

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, 

mediante apreciação eqüitativa, é oportuno trazer à baila a lição do insigne 

jurista Yussef Said Cahali17, ao fazer referência à lição de Sérgio Sahione 

Fadel, que a seguir se transcreve: 

 O §3º só cuida da sentença de natureza condenatória, pois em seu corpo 
se refere a percentagens incidentes sobre oCAH valor da condenação, o 
que pressupõe não só esse tipo de sentença, como também a procedência 

                                            
17

 CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios, 2ª ed., RT:1990, p.246/247. 
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da ação ou da reconvenção. Isso não exclui, a nosso ver, seguindo o 
mesmo critério de aplicação da lei, a sucumbência do autor, embora a 
sentença, ao julgar improcedente a ação condenatória, não fixe a rigor, o 
valor da condenação, pois que esta, no caso, não existe. Assim, se numa 
ação, reivindicando um direito patrimonial, o autor sucumbe, deve ser 
condenado, de acordo com as regras do §3º do art. 20, em percentagem 
sobre o valor da condenação que seria imposta ao réu caso fosse vencedor. 
A base de cálculo dos honorários, nessa hipótese, há de ser a mesma, em 
obediência à regra do equilíbrio das partes no processo. 

 

                     E o plecaro jurista esclarece em sua obra: 

Mas, estabelecendo o art. 20, §3º, que os honorários devam ser arbitrados 
entre 10% e 20% do valor da condenação, afasta-se, com isto, possam ser 
aqueles arbitrados em limite fixo, sob pena de não corresponder ao devido 
pagamento do patrono do autor, devendo, portanto, incidir sobre o montante 
a ser apurado em liquidação. 

Pois, se é condenatória a sentença que encerra o processo de 
conhecimento, o arbitramento dos honorários de advogado obedece ao 
critério do art. 20 §3º, é irrelevante a iliquidez da sentença, bem como o fato 
de a prestação ser em moeda estrangeira. 

 

Note-se que o percentual de 15% precitado está em 

consonância com o parâmetro adotado por este Colegiado em casos 

similares, como deflui dos arestos a seguir transcritos: 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BANRISUL. 
AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO E ABONO ÚNICO. EXTENSÃO AOS 
INATIVOS. POSSIBILIDADE. 1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E 
CHAMAMENTO AO PROCESSO DO BANRISUL. Sendo o vínculo entre as 
partes diverso da relação trabalhista, não há falar em competência da 
justiça especializada para o julgamento do feito. É responsabilidade da 
Fundação Banrisul de Seguridade Social o pagamento da complementação 
de aposentadoria. Vínculo obrigacional inexistente entre a associada e o 
Banrisul, sendo descabido o chamamento ao processo deste. Preliminares 
rejeitadas. 2. PRESCRIÇÃO. A prescrição não atinge o fundo de direito, 
mas apenas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. 
Assim, estão prescritos os benefícios não pagos ou pagos de maneira 
incorreta, anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação (prescrição 
qüinqüenal), a teor da Súmula nº 291 do STJ. 3. AUXÍLIO-CESTA-
ALIMENTAÇÃO. O auxílio-cesta-alimentação decorrente de convenção 
coletiva de trabalho tem natureza remuneratória e deve ser repassado aos 
inativos. 4. ABONO ÚNICO. O abono concedido aos funcionários em 
atividade no Banco, de natureza remuneratória, deve ser estendido aos 
inativos. 5. VERBA HONORÁRIA. Nos termos do disposto no art. 20, § 3º 
do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre 
o valor da condenação. Verba honorária arbitrada em 15% sobre o 
montante da condenação, desconsideradas as parcelas vincendas (Súmula 
nº 111 do STJ). Preliminares rejeitadas. Apelo da ré desprovido. Recurso da 
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autora provido. (Apelação Cível Nº 70022057863, Quinta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 
em 21/11/2007). 

 

PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE 
SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA Nulidade da Prestação Jurisdicional - 
Inocorrência. Prescrição. Não ocorrência. A correção monetária da reserva 
de poupança deve ser plena. O correto equacionamento da recomposição 
das perdas relativas à atualização monetária deve compreender os 
expurgos inflacionários, a serem calculados conforme os índices 
recomendados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Devolução das 
contribuições anteriores a dezembro de 1979 ¿ Impossibilidade. Inteligência 
dos arts. 106 e 109 do Regulamento da entidade previdenciária. Honorários 
Advocatícios. Respeito ao artigo 20, § 3º do CPC e Súmula 111 do STJ. 
Dado parcial provimento ao apelo e dado provimento ao recurso adesivo. 
(Apelação Cível Nº 70021756192, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 31/10/2007). 

 
Do prequestionamento 

Não merece prosperar o prequestionamento postulado pela 

parte demandada objetivando a interposição de recurso à Superior Instância, 

visto que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos 

de lei invocados pelas partes, bastando que aqueles referidos no corpo da 

decisão sejam suficientes para a resolução do caso submetido à apreciação. 

Nesse sentido são os arestos  transcritos a seguir: 

 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. 
AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. Manutenção em 
sede de agravo de instrumento. Ausência de qualquer das hipóteses de 
cabimento, a teor do art. 535 do CPC. Embargos que se traduzem em 
verdadeiro pedido de reexame. A configuração do prequestionamento não 
depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, 
bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão 
recorrido. Precedentes do STJ. Caráter meramente protelatório. Litigância 
de má-fé (art. 538, par. único, do CPC). Precedentes do STF. 
DESACOLHIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (Embargos de 
Declaração Nº 70020586269, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Osvaldo Stefanello, Julgado em 09/08/2007). 

 

APELAÇÃO CíVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO BANRISUL. AUXÍLIO CESTA-
ALIMENTAÇÃO. ABONO SALARIAL ÚNICO. AGRAVO RETIDO. 
CHAMAMENTO DO BANCO BANRISUL AO PROCESSO. Não há falar em 
chamamento do Banco, eis não haver qualquer relação deste com os 
demandantes, bem como não há nem regra estatutária expressa de 
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solidariedade com a Fundação demandada. AUXILÍO CESTA 
ALIMENTAÇÃO. Os funcionários aposentados fazem jus à percepção do 
auxílio cesta alimentação, em face da natureza remuneratória do benefício e 
da previsão na convenção coletiva de trabalho. ABONO ÚNICO. O ¿abono 
único¿, concedido aos empregados em atividade, exibe natureza salarial, 
nos termos do que preceitua o art. 457, § 1º da CLT, sendo extensivo aos 
inativos que auferem complementação de aposentadoria. PRÉVIO 
CUSTEIO. A retenção de qualquer importância vertida pelo associado 
caracteriza enriquecimento sem causa da entidade. INTERPRETAÇÃO 
RESTRITIVA DOS CONTRATOS PREVIDENCIÁRIOS: O caso concreto 
não abarca hipótese de interpretação restritiva, tendo em vista que não há 
qualquer embasamento jurídico, tampouco jurisprudencial. Deve haver 
garantia de isonomia de tratamento entre os inativos e ativos. 
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA: Desnecessária a 
apreciação e o provimento judicial, porquanto deve ser aplicado o Estatuto 
da entidade. DESCONTOS FISCAIS: Se devidos, na forma da legislação 
específica, deverão ser observados independentemente de determinação 
expressa do Poder Judiciário. PREQUESTIONAMENTO: O julgador não 
está obrigado a analisar todos os dispositivos legais invocados, basta que 
exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com a 
incidência das normas legais que baseiam a sua fundamentação. AGRAVO 
RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 
(Apelação Cível Nº 70018236158, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 31/05/2007). 

 
Assim, é indispensável que o Magistrado indique o suporte 

jurídico no qual embasa o seu posicionamento, demonstrando as razões que 

o levaram à convicção de verossimilhança quanto à solução a ser dada ao 

caso apresentado, pois o que é objeto de apreciação são os fatos trazidos à 

baila pelas partes. Portanto, a jurisdição deve ser prestada na exata medida 

da causa de pedir e do pedido, não havendo omissão por parte do Julgador 

quando é desconsiderada a fundamentação apresentada por um dos 

litigantes por entender impertinente ao caso, nem quando dá à prova a 

valoração que reputar mais adequada. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos 

os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para 

sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 131 do CPC, 

ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em 
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que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas 

que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.  

No que concerne ao sistema de livre convicção do Juiz 

insculpido na norma precitada, prelecionava o saudoso jurista Barbi18 que: 

No sistema de livre convicção do juiz, este aprecia livremente as provas, 
sem qualquer limitação legal, e lhes dá o valor que entender adequado, 
podendo, assim, considerar o depoimento de uma testemunha, como capaz 
de suplantar o valor de uma escritura pública, ou admiti-lo como bastante 
para provar determinada obrigação, independente do valor econômico 
desta. 

 
Sobre o tema, já se manifestou esta Corte: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. CRT. BRASIL TELECOM. PREQUESTIONAMENTO. 
OMISSÃO AUSENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. Não é 
encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos legais 
apontados pelas partes, nem mesmo para fins de prequestionamento. Basta 
que a prestação jurisdicional seja motivada, com a indicação das bases 
legais que dão suporte a sua decisão. Os embargos de declaração têm 
cabimento apenas nos casos de obscuridade, contradição ou omissão, não 
se prestando ao reexame do julgado. Ausentes quaisquer das hipóteses 
justificadoras do recurso, impõe-se à rejeição do mesmo. Embargos 
declaratórios rejeitados. (Embargos de Declaração Nº 70019986082, 
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio 
Baldino Maciel, Julgado em 21/06/2007). 

 

       D I S PO S I T I V O  

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e, no 

mérito, dar provimento ao apelo, reformando a sentença de primeiro grau, 

para: 

a) condenar a ré a recalcular o valor do benefício com as 

parcelas excluídas do cálculo inicial, na forma do art. 49 do Estatuto de 

1967; 

                                            
18

 BARBI, Celso Agrícola, Comentários ao Código de Processo Civil, 3ª ed., vol. I. RJ: Forense 1983, p. 

533. 
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b) condenar a demandada a pagar os valores pendentes a 

este título, respeitada a prescrição qüinqüenal, sendo que os referidos 

montantes deverão ser  corrigidos pelo IGP-M desde o vencimento de cada 

parcela do benefício reconhecido como devido, acrescidos de juros 

moratórios de 1%, a partir da citação; 

c) determinar que no tocante às parcelas deferidas, a 

observância destas no recálculo do salário-real-de-benefício, a fim de apurar 

os valores devidos a este título; 

d) autorizar a compensação entre a quantia que deveria ter 

sido paga pelo associado, a título de salário de contribuição sobre as 

parcelas que lhe foram reconhecidas, e aquela que deverá ser incorporada à 

complementação de sua aposentadoria; 

e)   autorizar o desconto previdenciário e a dedução do 

imposto de renda, incidentes sobre os valores dos benefícios devidos, 

considerados mês a mês e sobre a parcela correspondente. 

f) condenar  a ré  ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 

15% sobre o valor da condenação, a teor do que estabelece o art. 20, §3º, 

alíneas “a’, “b” e “c”, do CPC, aplicando-se ao caso em exame a Súmula nº 

111 do Superior Tribunal de Justiça, para excluir as parcelas vencidas após 

a sentença para o fim de incidência da verba honorária. 

 

 

 

 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO - Presidente - Apelação Cível nº 

70045219045, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, REJEITARAM 

AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS E, POR MAIORIA, NEGARAM 
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PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, RESTANDO VENCIDO O 

VOGAL QUE DAVA PROVIMENTO." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: WALTER JOSE GIROTTO 


