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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
PREVI. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO E 
ABONOS ÚNICOS. EXTENSÃO AOS 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. 
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FONTE DE 
CUSTEIO E VERBAS DE CARÁTER 
INDENIZATÓRIO. POSICIONAMENTO REVISTO.  
1. É da Justiça Comum Estadual a competência para 
processamento e julgamento das demandas propostas 
contra as entidades de previdência privada fechadas 
que objetivam a complementação de aposentadoria.  
2. Desnecessidade da perícia atuarial, pois se trata de 
providência que se revela inócua, porquanto não 
contribui para a solução da controvérsia, que é 
eminentemente de direito, não de fato. 
Despicienda, igualmente, a expedição de ofício ao 
Banco do Brasil S/A. 
3. Constitui responsabilidade exclusiva da CAIXA DE 
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO 
DO BRASIL - PREVI o pagamento da 
complementação de aposentadoria aos seus 
associados, afigurando-se desnecessária a formação 
de litisconsórcio passivo com o Banco do Brasil S/A.  

4. A norma coletiva, ao estabelecer o pagamento do 
auxílio-cesta-alimentação e dos abonos únicos, os 
restringiram aos empregados em atividade, 
estabelecendo, ainda, sua natureza indenizatória, e, 
diante dos exatos termos da convenção/acordo 
coletivo, não há falar em extensão dos referidos 
benefícios a aposentados e pensionistas, ainda mais 
quando não originalmente previstos no contrato 
firmado entre as partes e para os quais não foi vertida 
qualquer contribuição, seja por parte do assistido, seja 
por parte do patrocinador. 
Preliminares rejeitadas. Apelação provida.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A CÓR 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 e, por maioria, em dar provimento à apelação.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. GELSON ROLIM STOCKER (PRESIDENTE) E DES.ª 

ISABEL DIAS ALMEIDA. 

Porto Alegre, 29 de fevereiro de 2012. 

 
DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO,  

Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO (RELATOR) 

Trata-se de recurso de apelação interposto pela CAIXA DE 

PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, 

em face da sentença das fls. 495-504v. que: 

rejeitadas as preliminares e a prejudicial de prescrição, 
julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na 
AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por EMÍLIO ANTUNES 
DE LIMA contra a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI – 
para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos 
da tutela, determinar que a ré implemente, de forma 
definitiva, os valores referentes ao auxílio cesta-
alimentação no benefício de complementação de 
aposentadoria pago ao autor, bem como para 
condenar a demandada a pagar os valores pretéritos 
que deveriam ter sido alcançados a título de abono 
único – quando previsto o pagamento nas convenções 
coletivas de trabalho - e auxílio cesta-alimentação 
desde 26 de janeiro de 2005 (ou desde a data do início 
da aposentadoria, caso posterior) até a data da efetivo 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

pagamento (no caso do abono único) ou 
implementação (no caso do auxílio cesta-alimentação), 
tudo monetariamente corrigido pelo IGP-M, a partir das 
datas em que deveriam ser pagos, e acrescidos de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 
contar da citação. 

Considerando o decaimento mínimo do pedido, 
condeno a ré, exclusivamente, ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios em 
favor dos procuradores da parte autora, os quais fixo 
em vinte por cento do valor das parcelas vencidas até 
esta data, nos termos da Súmula n° 111 do Superior 
Tribunal de Justiça, corrigidas na forma acima referida, 
fulcro no artigo 20, § 4o, e 21, parágrafo único, todos 
do Código de Processo Civil. Em caso de não haver 
recurso, reduzo a verba honorária por metade a fim de 
incentivar o cumprimento voluntário da decisão e 
prestigiar o princípio da economia processual, bem 
como para melhor atender ao disposto na alínea “c” do 
§ 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, que traz 
o tempo de duração da causa como um dos critérios a 
serem observados para a fixação dos honorários. 

 

Em suas razões recursais, fls. 540-565, a PREVI argúi 

preliminares de incompetência absoluta da Justiça Com Estadual em razão 

da matéria, da necessidade de formação de litisconsórcio passivo 

necessário com o Banco do Brasil, de cerceamento de defesa, ante a 

necessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil e de realização de 

prova pericial atuarial.  

Quanto ao mérito, aduz a autoridade do contrato previdenciário 

e da legislação específica (Leis Complementares 108/01 e 109/01), bem 

como a Constituição Federal (artigo 202 “caput”). 

Afirma a vedação legal à pretensão do autor, em face do 

disposto no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 108/01. 

Sustenta a inexistência de violação ao princípio da igualdade, 

ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido e a ausência de norma explícita 

ou implícita que importe a paridade remuneratória entre ativos e inativos. 
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Frisa a necessidade de prévia fonte de custeio.  

Aduz a impossibilidade de incorporação das parcelas 

vincendas ou futuras.  

Assevera ser incontroverso o fato de que os reajustes pagos 

aos jubilados foram bem mais benéficos que os auferidos pelos empregados 

da ativa.  

Frisa a impossibilidade de pagamento de parcelas vincendas.  

Formula pedidos subsidiários. 

Postula o provimento do recurso.  

O autor apresentou contrarrazões, às fls. 611-640. 

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

552, do Código de Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema 

informatizado.                                       

É o relatório. 

V O TO S  

DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO (RELATOR) 

Trata-se de AÇÃO ajuizada por EMÍLIO ANTUNES DE LIMA 

contra a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL – PREVI -. 

Narra a inicial, em suma, que o autor, na qualidade de ex-

empregado do Banco do Brasil S/A, aufere benefício de complementação de 

aposentadoria pago pela entidade de previdência privada-ré. Ocorre que o 

referido benefício não estaria sendo adimplido de forma completa, pois os 

denominados auxílio-cesta-alimentação e abono único, previstos nas 

convenções coletivas de trabalho da categoria, ao longo dos anos, vêm 

sendo alcançados apenas aos trabalhadores em atividade. Asseverou que 

esse procedimento viola o princípio constitucional da isonomia entre ativos e 
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inativos, pois, em face do caráter eminentemente remuneratório das 

mencionadas parcelas, deveriam ser também estendidas aos inativos, 

mediante inclusão dos valores correspondentes no benefício de 

complementação de aposentadoria pago pela ré. Colacionou jurisprudência 

para confortar sua tese. Por essas razões, pediu, em antecipação de tutela, 

fosse imediatamente incluído o valor do auxílio cesta-alimentação no seu 

benefício previdenciário. No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos, a 

fim de que seja tornado definitivo o provimento antecipatório de tutela, 

implementando-se, também, o abono único ao benefício do autor.  

De início, quanto à preliminar de incompetência absoluta da 

Justiça Comum Estadual, em razão da matéria, merece ser rejeitada, 

porquanto, segundo entendimento prevalente do Superior Tribunal de 

Justiça, é competente a Justiça Comum Estadual relativamente às ações 

propostas com o desiderato de se obter complementação de benefícios 

devidos por entidade de previdência privada fechada, uma vez que não 

envolvem controvérsia acerca de relação empregatícia.  

A propósito, são as decisões daquela Corte:  

 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. AUXÍLIO 
CESTA-ALIMENTAÇÃO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 
83/STJ. INCIDÊNCIA. 

I - Compete à Justiça Estadual julgar ação de 
complementação de aposentadoria em que se objetiva 
o pagamento do auxílio cesta-alimentação, por 
decorrer o pedido e a causa de pedir de pacto firmado 
com instituição de previdência privada, sob a égide do 
direito civil, envolvendo tão-somente de maneira 
indireta os aspectos da relação laboral. Incidência da 
Súmula 83/STJ. 

II - A agravante não trouxe argumentos novos capazes 
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão 
agravada, razão que enseja a negativa de provimento 
ao agravo regimental. 
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III - Agravo Regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 1184884/RJ, Rel. Ministro  SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, 
DJe 29/06/2010).  

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO 
TRABALHO E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO ORDINÁRIA 
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO 
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. REGRAS DE 
CARÁTER ESTATUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DA 
FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
COMUM. 

1.   A definição da competência para o processo e 
julgamento de demandas envolvendo matéria de 
natureza previdenciária é definida pela natureza do 
ente responsável pelo eventual pagamento da 
complementação de aposentadoria, sendo irrelevante 
o tipo de vínculo empregatício firmado entre o autor e 
a entidade pela qual se aposentou. 

2.   A controvérsia em debate (ex-empregado da 
antiga SAEC Superintendência de Água e Esgotos da 
Capital, mantido pelo regime celetista, pretendendo a 
complementação de aposentadoria decorrente da Lei 
200/74, de responsabilidade da Fazenda Pública do 
Estado de São Paulo) possui nítido caráter 
previdenciário e não empregatício, devendo ser 
apreciada à luz das normas de Direito Público, o que 
atrai a competência da Justiça Comum para processar 
e julgar a causa. 

3.   Conflito de Competência conhecido para declarar 
válida a sentença exarada pelo Juízo da 12a. Vara da 
Fazenda Pública da Capital/SP, subsistindo, 
consequentemente, a competência recursal do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o 
suscitado. 

(CC 107082/SP, Rel. Ministro  NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
10/03/2010, DJe 06/04/2010). 

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. DESLIGAMENTO. 

DEVOLUÇÃO. VALORES E DIREITOS. JUSTIÇA 
COMUM ESTADUAL. 
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1 - A competência se define pela natureza da 
demanda, ou seja, pelo pedido e pela causa de pedir. 
Na espécie, a causa de pedir remota é o contrato de 
previdência privada firmado pelo autor com a ré. A 
causa de pedir próxima é o descumprimento da 
avença, relativa ao plano de previdência privada. 

2 - A demanda, pois, é eminentemente de índole civil, 
não tendo relevância o fato de ser plano de 
previdência privada, contratado em face da ex-relação 
empregatícia do autor com a Brasil Telecom (antiga 
TELEMS). Não há pedido de relação de trabalho ou 
empregatícia, tão pouco de verbas trabalhistas, mas 
de devolução de valores em decorrência de 
desligamento do plano. 

3 - Conflito conhecido para declarar competente o 
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, 
suscitante. 

(CC 108.195/MS, Rel. Ministro  FERNANDO 
GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
11/11/2009, DJe 23/11/2009). 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 

PRECEDENTES. 

I - Consolidou-se o entendimento da Segunda Seção 
dessa Corte no sentido de que, em se tratando de 
reivindicação pertinente à previdência privada, a 
competência é da justiça estadual. 

II - Agravo regimental improvido. 

(AgRg nos EDcl no Ag 840.412/DF, Rel. Ministro  
PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, 
julgado em 27/10/2009, DJe 12/11/2009). 

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. DESLIGAMENTO. 

DEVOLUÇÃO. VALORES E DIREITOS. JUSTIÇA 
COMUM ESTADUAL. 

1 - A competência se define pela natureza da 
demanda, ou seja, pelo pedido e pela causa de pedir. 
Na espécie, a causa de pedir remota é o contrato de 
previdência privada firmado pelo autor com a ré. A 
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causa de pedir próxima é o descumprimento da 
avença, relativa ao plano de previdência privada. 

2 - A demanda, pois, é eminentemente de índole civil, 
não tendo relevância o fato de ser plano de 
previdência privada, contratado em face da ex-relação 
empregatícia do autor com a Brasil Telecom (antiga 
TELEMS). Não há pedido de relação de trabalho ou 
empregatícia, tão pouco de verbas trabalhistas, mas 
de devolução de valores em decorrência de 
desligamento do plano. 

3 - Conflito conhecido para declarar competente o 
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, 
suscitante. 

(CC 108.195/MS, Rel. Ministro  FERNANDO 
GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
11/11/2009, DJe 23/11/2009). 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO - COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA - EX-FUNCIONÁRIOS DO BANCO 
DO BRASIL - GRUPO PRÉ-67 - COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA COMUM - ENTENDIMENTO DA DECISÃO 
AGRAVADA NO MESMO SENTIDO DO EMANADO 
POR ESTA CORTE - AGRAVO IMPROVIDO. 

(AgRg. no Ag. 892.729/DF, Rel. Ministro  MASSAMI 
UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 11.12.2007, 
DJ 11.02.2008 p. 1). 

 

No mesmo sentido o entendimento do STF, como se 

depreende da seguinte ementa: 

“Recurso extraordinário. Pedido de complementação 
de aposentadoria. Entidade de previdência privada. 
Feito da competência da Justiça Comum. Decisão 
mantida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
É competente a Justiça Comum para julgar pedido de 
complementação de aposentadoria na órbita da 
previdência privada” 

(Ag. Reg. no RE nº 465.529-2/RS, Rel. Min. Cezar 
Peluso, 2ª Turma do STF, j. em 10.04.2007, DJU 
04.05.2007, p. 56). 
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Além disso, essa é a orientação majoritária atualmente adotada 

também no âmbito das Câmaras integrantes do 3º Grupo Cível deste 

Tribunal, único competente para o exame de recursos relativos à previdência 

privada, como se constata das seguintes decisões: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO CESTA 
ALIMENTAÇÃO E ABONO ÚNICO, COM PEDIDO DE 
TUTELA ANTECIPADA. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA COMUM. 1. A relação jurídica havida entre 
as partes litigantes que refoge o âmbito da jurisdição 
trabalhista, pois abarca apenas de forma indireta 
questões atinentes à convenção coletiva de trabalho, 
que concedeu aos funcionários da ativa o denominado 
auxílio cesta alimentação e abono único. Vantagens 
pecuniárias estas que vêm sendo estendidas aos 
inativos, pois, em tese, têm por objetivo a compra dos 
alimentos necessários à subsistência do trabalhador. 
2. Não há relação de trabalho a ser analisada no caso 
em tela, mas relação jurídica de natureza civil, sendo 
que a questão de fundo versa sobre obrigações 
contratuais que dizem respeito ao direito 
previdenciário privado, de sorte que a competência 
para o exame da causa é da Justiça Estadual comum. 
Dado provimento de plano ao agravo de instrumento.  

(Agravo de Instrumento Nº 70034748418, Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 09/03/2010). 

 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO 
CESTA ALIMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA. É da 
Justiça Estadual a competência para o processamento 
e julgamento das demandas que objetivam a 
complementação de aposentadoria. Matéria estranha 
à relação de emprego e ao contrato de trabalho. 
Entendimento pacificado nesta Corte. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO.  

(Agravo Nº 70033717380, Sexta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa 
Palmeiro da Fontoura, Julgado em 28/01/2010).  
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ¿ PREVI ¿ 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. É 
competente a Justiça Estadual para dirimir questões 
atinentes à previdência privada, haja vista o caráter 
civil do contrato celebrado entre as partes. O fato de o 
empregador patrocinar a entidade previdenciária não 
torna a relação, entre a última e os beneficiários, 
trabalhista. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO EM MONOCRÁTICA.  

(Agravo de Instrumento Nº 70034529677, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 11/02/2010).  

 

 

Ademais, a matéria não se refere à relação de emprego ou ao 

contrato de trabalho, tendo em vista o caráter civil do contrato celebrado 

entre as partes.  

Acrescente-se, ainda, que a relação jurídica de direito material 

abrange tão somente a entidade de previdência privada e os beneficiários, 

ora recorridos, não envolvendo, sob qualquer enfoque, controvérsia acerca 

de relação empregatícia, restringindo-se apenas ao âmbito previdenciário. 

Ante o exposto, inquestionável que é da Justiça Comum 

Estadual a competência para o processamento e julgamento das demandas 

propostas contra as entidades de previdência privada fechadas que 

objetivam a complementação de aposentadoria. 

De outra parte, no que concerne à necessidade de realização 

de perícia atuarial, revela-se despicienda para o deslinde da controvérsia, 

pois se trata de providência que se revela inócua, não contribuindo para a 

solução da controvérsia, que é eminentemente de direito, não de fato. 

Por conseguinte, se a questão debatida é tão-só acerca do 

direito ou não à percepção dos benefícios denominados auxílio-cesta-
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alimentação e abono único, desnecessária a nomeação de expert da área 

atuarial. 

Convém salientar que jurisprudência das Câmaras que 

compõem o 3º Grupo Cível já se encontra pacificada no sentido do 

descabimento da produção de prova pericial atuarial em ações de 

complementação de aposentadoria.  

Nesse sentido, são os julgados: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE 
SOCIAL. 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 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. Negado seguimento ao agravo de 
instrumento.  

(Agravo de Instrumento Nº 70034972265, Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 08/03/2010). 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. 
Prescindível a realização de perícia, em sendo a 
matéria debatida exclusivamente de direito. NEGADO 
SEGUIMENTO AO RECURSO.  

(Agravo de Instrumento Nº 70034927046, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 
Augusto Coelho Braga, Julgado em 04/03/2010).  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. ARTIGO 557, § 1º DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA 
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO 
DO BRASIL - PREVI. PERÍCIA ATUARIAL. 
DESNECESSIDADE. Não merece prosperar o 
recurso, pois no caso concreto, tratando-se de matéria 
exclusivamente de direito, mostra-se dispensável a 
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realização de perícia atuarial. Inteligência do art. 130 
do CPC. AGRAVO DESPROVIDO, em decisão 
monocrática.  

(Agravo de Instrumento Nº 70033567728, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 09/02/2010).  

 

Conseguinte, não há falar em cerceamento de defesa à parte 

que pleiteou a produção da prova, pois se revela despicienda a realização 

de prova pericial atuarial neste momento processual.  

De outra banda, não se faz necessária, para o deslinde da 

controvérsia, a expedição de ofícios ao Banco do Brasil S/A, porquanto  em  

nada contribuiria para a solução da lide. Aliás, seria ingenuidade conceber 

que o Banco do Brasil S/A deporia em desfavor da PREVI.  

De outra parte, no que tange ao pedido de constituição de 

litisconsórcio passivo com o Banco do Brasil S/A, cumpre salientar que, 

no momento em que o autor se aposentou, rompeu-se o vínculo 

empregatício, até então existente entre o demandante e a instituição 

financeira, restando apenas o liame associativo entre ele e a PREVI, 

porquanto a ré se tornou responsável pelo pagamento dos proventos 

complementares do autor, a partir da jubilação desse.  

Assim sendo, é responsabilidade da CAIXA DE PREVIDÊNCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL o pagamento da 

complementação de aposentadoria aos seus associados, afigurando-se 

desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com o Banco do Brasil 

S/A no processo em tela. 

A jurisprudência deste 3º Grupo Cível é uníssona no sentido da 

inadmissão, nas ações relativas à previdência privada, nas quais figura no 

pólo passivo a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – 

PREVI, do Banco do Brasil S/A, conforme se observa dos julgados que 

seguem: 
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APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA 
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 
BANCO DO BRASIL S.A. AUXÍLIO CESTA 
ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER 
REMUNERATÓRIO EXTENSIVA AOS INATIVOS. 
SENTENÇA PROLATADA NOS TERMOS DO 
ART.285-A. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA 
TUTELA CONCEDIDA. PRELIMINARES 
REJEITADAS. Possibilidade de julgamento neste grau 
de jurisdição É possível a análise do mérito da 
presente ação neste grau de jurisdição, embora o 
juízo de primeiro grau tenha julgado improcedente a 
demanda de plano, nos termos do art. 285-A, do CPC, 
uma vez que se trata de matéria preponderantemente 
de direito, e estão presentes os requisitos necessários 
para o julgamento da lide, conforme alude os artigos 
330, I, 515, §1 e § 3º e 516, do diploma legal 
precitado. Litisconsórcio passivo necessário Não 
incide a hipótese jurídica do disposto no art. 47 do 
Código de Processo Civil, de litisconsórcio passivo 
necessário da instituição bancária, uma vez que, 
quando a parte autora se aposentou, houve a extinção 
do vínculo empregatício desta com aquela, de sorte 
que não há qualquer responsabilidade por parte 
daquela quanto ao pagamento da obrigação objeto do 
litígio, ou sequer qualquer obrigação de regresso a 
esse respeito. Portanto, em relação ao Banco do 
Brasil, inexiste qualquer relação de direito material 
que possibilitasse a instituição de um litisconsorte 
passivo necessário, pois não há alegada 
solidariedade entre aquela empresa e a demandada 
quanto à obrigação de satisfazer o benefício 
previdenciário complementar, a qual cabe 
exclusivamente àquela.  (...) Rejeitadas as 
preliminares e, no mérito, dado provimento ao apelo. 
(Apelação Cível Nº 70033992694, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz 
Lopes do Canto, Julgado em 27/01/2010). 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ¿ PREVI ¿ 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. É 
competente a Justiça Estadual para dirimir questões 
atinentes à previdência privada, haja vista o caráter 
civil do contrato celebrado entre as partes. O fato de o 
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empregador patrocinar a entidade previdenciária não 
torna a relação, entre a última e os beneficiários, 
trabalhista. PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
NECESSÁRIO. DESACOLHIDO. Para a formação do 
litisconsórcio passivo é necessária a determinação de 
lei, ou a natureza da relação jurídica. No caso dos 
autos, a relação jurídica existente entre as partes 
decorre contrato de natureza cível firmado entre os 
autores e a Previ, sem qualquer participação do 
Banco do Brasil S.A.. AGRAVO DE INSTRUMENTO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO EM MONOCRÁTICA.  
(Agravo de Instrumento Nº 70032988644, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 09/02/2010).  
 

 

Assim sendo, vão rejeitadas as preliminares. 

 No que atine ao auxílio-cesta-alimentação e ao abono 

único, não obstante decisões em sentido contrário que proferi 

anteriormente, reavaliando melhor a questão, convenci-me de que o 

demandante não faz jus à incorporação dessas parcelas em seus benefícios 

de complementação de aposentadoria, consoante as razões que seguem. 

O Sistema de Previdência Social brasileiro está estabelecido 

basicamente sobre dois pilares: a Previdência Social básica (oferecida pelo 

Poder Público) e a Previdência Privada (de caráter complementar ao regime 

de previdência oficial). 

A Previdência Complementar Privada foi instituída pela Lei no 

6.435, de 15 de julho de 1977, sendo regulamentada pelo Decreto no 

81.240, de 20 de janeiro de 1978. Esses atos normativos classificam as 

entidades de previdência privada em dois grupos distintos: Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar – EFPC e Entidades Abertas de 

Previdência Privada. 

Em 29 de maio de 2001, foram sancionadas as Leis 

Complementares nos 108 e 109, revogando a Lei nº 6.435/77. A Lei 

Complementar nº 108, de 2001, trata da relação entre a União, os Estados, 
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o Distrito Federal e os Municípios e as respectivas entidades fechadas de 

previdência complementar. Já a Lei Complementar nº 109, de 2001, dispõe 

sobre o regime de previdência complementar e dá outras providências. 

Outrossim, as entidades fechadas de previdência 

complementar são constituídas pelo patrocinador ou instituidor, sob a forma 

de sociedade civil ou fundação, sem fins lucrativos, que têm por objetivo 

administrar e executar os planos de benefício de natureza previdenciária1. 

Conseguinte, a iniciativa privada suplementa a ação do Estado 

(Previdência Pública), mediante a previdência complementar, prevista na 

Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar de nº 109, de 

29 de maio de 2001, cujo artigo 1º estatui, “in verbis”:  

Art. 1º O regime de previdência privada, de caráter 
complementar e organizado de forma autônoma em 
relação ao regime geral de previdência social, é 
facultativo, baseado na constituição de reservas que 
garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 
da Constituição Federal, observado o disposto nesta 
Lei Complementar.  

 

Assim sendo, não existe lei geral que contenha os benefícios 

da previdência complementar, como ocorre com a previdência pública, pois, 

na previdência complementar, cada entidade elabora o seu plano de 

benefícios, segundo normas do órgão regulador/fiscalizador, o qual, no caso 

da previdência suplementar, é a Secretaria de Previdência Complementar do 

Ministério da Previdência Social.  

Logo, as entidades fechadas são, em verdade, uma extensão 

da previdência social, enquadrando-se as suas atividades na área de 

competência do Ministério da Previdência Social.  

Desse modo, a entidade, uma vez constituída, opera o seu 

plano, necessitando a estrutura e as características de cada plano de 

                                            
1
 Ministério da Previdência.  
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constar no respectivo regulamento, o qual se constitui nos termos gerais ou 

condições gerais dos contratos previdenciários.  

De outro norte, o “caput” do artigo 202 da CRFB/88 

estabeleceu a regra de custeio dos planos de previdência patrocinados por 

entidades privadas:  

“O regime de previdência privada, de caráter 
complementar e organizado de forma autônoma em 
relação ao regime geral de previdência oficial, 
baseado na constituição de reservas que garantam o 
benefício contratado e regulado pela lei 
complementar.”  

 

No caso da previdência complementar fechada, é adotado o 

sistema de capitalização, pelo qual os recursos destinados ao custeio do 

sistema são aqueles decorrentes das contribuições dos próprios 

participantes e do patrocinador, ou seja, cada associado constitui suas 

próprias reservas que, na aposentadoria, irão gerar seu benefício 

suplementar. 

Logo, o ingresso é facultativo, de modo contratual civil 

previdenciário, mediante o qual o participante paga um determinado valor 

(contribuição) para, no futuro, receber o benefício mensal contratado, não se 

tratando de solidariedade, como na previdência pública, mas sim, de 

capitalização.  

Acerca do tema, leciona Sérgio Pinto Martins, “in” Direito da 

Seguridade Social, 24. Ed., São Paulo: Atlas, 2007: 

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. A pessoa tem a 
possibilidade de entrar no sistema, de nele 
permanecer e dele retirar-se, de requerer ou não o 
benefício, dependendo de sua vontade. Valerá o que 
for contratado entre as partes (pacta sun servanda). 
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De outra parte, importante ressaltar que, nada obstante se trate 

de setor privado, existe a necessidade de o Estado controlar as entidades de 

previdência privada, no que concerne ao equilíbrio financeiro e atuarial, 

transparência na gestão dos recursos e proteção ao participante e ao 

assistido, como também a verificação da atuação das entidades de 

previdência complementar sem desvirtuamento da natureza de sua 

atividade. 

A respeito desse controle pelo Estado, os artigos 3º, inciso II, 

7º, e o §2º do artigo 18, todos da Lei Complementar 109/2001, assim 

dispõem: 

 
Art. 3o A ação do Estado será exercida com o objetivo 
de: 

(...) 

III - determinar padrões mínimos de segurança 
econômico-financeira e atuarial, com fins específicos 
de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos 
planos de benefícios, isoladamente, e de cada 
entidade de previdência complementar, no conjunto de 
suas atividades; 

(...) 

Art. 7o Os planos de benefícios atenderão a padrões 
mínimos fixados pelo órgão regulador e fiscalizador, 
com o objetivo de assegurar transparência, solvência, 
liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial. 

(...) 

Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima 
anual, estabelecerá o nível de contribuição necessário 
à constituição das reservas garantidoras de benefícios, 
fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, 
em conformidade com os critérios fixados pelo órgão 
regulador e fiscalizador. 

(...) 

   § 3o As reservas técnicas, provisões e fundos de 
cada plano de benefícios e os exigíveis a qualquer 
título deverão atender permanentemente à cobertura 
integral dos compromissos assumidos pelo plano de 
benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas 
pelo órgão regulador e fiscalizador. 
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Logo, o legislador foi explícito ao cuidar das fontes de custeio e 

de sua correlação com o Plano de Benefícios, como se verifica do teor dos 

dispositivos suprarreferidos, bem como em face do estabelecido nos artigos 

19 e 40, ambos da Lei Complementar 109/01, os quais estatuem:                             

Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de 
reservas terão como finalidade prover o pagamento de 
benefícios de caráter previdenciário, observadas as 
especificidades previstas nesta Lei Complementar. 

(...) 

 

Art. 40  -  Para garantia de todas as suas  obrigações,  
as  entidades  fechadas  constituirão reservas 
técnicas,  fundos especiais e provisões  em 
conformidade com os critérios fixados pelo órgão 
normativo do Ministério da  Previdência e Assistência 
Social,  alem das reservas e fundos  determinados  em 
leis especiais. 

 

Verifica-se, por conseguinte, que a intenção do legislador foi 

vincular o plano de benefícios à respectiva fonte de custeio, preservando a 

liquidez, solvabilidade e equilíbrio atuarial da entidade de previdência 

complementar.  

Desse modo, não existe margem para concessão de benefícios 

cuja fonte de recursos não esteja previamente fixada no plano de custeio, 

sob pena de responsabilização pessoal dos administradores do fundo de 

pensão, conforme dispõe o art. 65 da Lei Complementar 109/012. 

                                            
2
 Art. 65. A infração de qualquer disposição desta Lei Complementar ou de seu 

regulamento, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeita a pessoa 
física ou jurídica responsável, conforme o caso e a gravidade da infração, às seguintes 
penalidades administrativas, observado o disposto em regulamento: 
        I - advertência; 
        II - suspensão do exercício de atividades em entidades de previdência complementar 
pelo prazo de até cento e oitenta dias; 
        III - inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercício de cargo ou função em 
entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições financeiras e 
no serviço público; e 
        IV - multa de dois mil reais a um milhão de reais, devendo esses valores, a partir da 
publicação desta Lei Complementar, ser reajustados de forma a preservar, em caráter 
permanente, seus valores reais. 
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Quanto ao custeio do plano de benefícios, leciona Marília Vieira 

Machado de Castro, “in” Alguns Conceitos Atuariais, Fundos de Pensão em 

Debate, Brasília: Brasília Jurídica, 2002: 

“O custeio do plano de benefícios corresponde ao 
conjunto de receitas necessárias para que este 
disponha dos recursos necessários e suficientes para 
pagamento dos benefícios assegurados, entre os 
quais se encontram as contribuições.”  

 

Acrescente-se, ainda, que a Resolução CGPC (Conselho de 

Gestão de Previdência Complementar) nº 18, de 28 de março de 2006, a 

qual estabelece parâmetros técnico-atuariais para estrutura do plano de 

benefício de entidade fechada de previdência complementar, no Anexo – 

Base Técnica -nº 8, assim dispõe: 

“8. O plano de benefícios deverá prever o custeio dos 
benefícios por meio de contribuições de 
patrocinadores, participantes e assistidos, de forma 
isolada ou conjunta, cujo critério deverá ser definido no 
regulamento e respectiva nota atuarial.” 

 

Desse modo, incontroverso que, durante a contratualidade, 

deverá haver o respectivo recolhimento da contribuição para formação da 

fonte de custeio, quanto às parcelas reivindicadas, sob pena de inviabilidade 

financeira da entidade previdenciária, impossibilidade de manutenção dos 

pagamentos previstos estatutariamente e inexequibilidade das futuras 

complementações de aposentadoria e pensões. 

No caso concreto, em face da documentação acostada ao feito, 

verifica-se inexistir previsão, no Estatuto e no Regulamento da entidade 

previdenciária, de que os benefícios denominados auxílio-cesta-alimentação 

                                                                                                                            
        § 1

o
 A penalidade prevista no inciso IV será imputada ao agente responsável, 

respondendo solidariamente a entidade de previdência complementar, assegurado o direito 
de regresso, e poderá ser aplicada cumulativamente com as constantes dos incisos I, II ou 
III deste artigo. 
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e abono único seriam estendidos aos aposentados e pensionistas, o que 

resulta na absoluta impertinência e falta de amparo legal à pretensão do 

autor em obter benefícios concedidos aos funcionários em atividade, por 

força de convenção/acordo coletivo, ausente disposição no Estatuto e 

Regulamento da entidade demandada. 

Com efeito, a concessão do auxílio cesta-alimentação tem 

fundamento no Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre o Banco do 

Brasil S/A e a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de 

Crédito - CONTEC, do ano de 2009/2010, o qual previu, em suas cláusulas 

décima primeira, parágrafo quarto, e décima segunda, “caput”, o pagamento 

dessa verba exclusivamente aos empregados da ativa, nos seguintes 

termos: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESTA 
ALIMENTAÇÃO 

O BANCO concederá aos seus funcionários, 
cumulativamente com o benefício previsto na Cláusula 
Décima Primeira, Auxílio Cesta Alimentação no valor 
mensal de R$ 289,36 (duzentos e oitenta e nove reais 
e trinta e seis centavos), sob a forma de 22 (vinte e 
dois) tíquetes-alimentação, a serem entregues 
antecipada e mensalmente, até o último dia útil do mês 
anterior ao do benefício, observado o disposto nos 
Parágrafos Primeiro, Terceiro, Quarto e Quinto da 
referida cláusula. (grifos apostos). 

  

Parágrafo Quarto – O Auxílio, sob qualquer das 
formas previstas nesta cláusula, é de caráter 
indenizatório e de natureza não salarial, nos termos da 
Lei no 6.321, de 14.04.1976, de seus decretos 
regulamentadores, e da Portaria MTE no 3, de 
01.03.2002, alterada pela Portaria MTE no 8, de 
16.04.2002 

 

Como se constata, no presente em tela, a norma coletiva, ao 

estabelecer o pagamento do auxílio-cesta-alimentação, o restringiu aos 

empregados em atividade, estabelecendo, ainda, sua natureza indenizatória. 
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De outro norte, o auxílio-cesta-alimentação está vinculado ao 

Programa de Alimentação do Trabalhador, o que ratifica seu caráter 

indenizatório e, por conseguinte, não se inclui no salário-de-participação, 

pois não se constitui em base de cálculo para contribuição previdenciária 

complementar.  

Portanto, diante dos exatos termos da norma coletiva, não há  

falar em extensão do referido benefício a aposentados e pensionistas. 

Nesse sentido, é a recente orientação jurisprudencial do STJ:  

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUXÍLIO 
CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA 
DE TRABALHO. 

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 
TRABALHADOR - PAT. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA INDEVIDA. 

1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar 
litígios instaurados entre entidade de previdência 
privada e participante de seu plano de benefícios. 
Precedentes. 

2. O auxílio cesta-alimentação estabelecido em acordo 
ou convenção coletiva de trabalho, com amparo na Lei 
6.321/76 (Programa de Alimentação do Trabalhador), 
apenas para os empregados em atividade, não tem 
natureza salarial, tendo sido concebido com o escopo 
de ressarcir o empregado das despesas com a 
alimentação destinada a suprir as necessidades 
nutricionais da jornada de trabalho. Sua natureza não 
se altera, mesmo na hipótese de ser fornecido 
mediante tíquetes, cartões eletrônicos ou similares, 
não se incorporando, pois, aos proventos de 
complementação de aposentadoria pagos por entidade 
de previdência privada (Lei 7.418/85, Decreto 5/91 e 
Portaria 3/2002). 

3. A inclusão do auxílio cesta-alimentação nos 
proventos de complementação de aposentadoria 
pagos por entidade fechada de previdência privada 
encontra vedação expressa no art. 3º, da Lei 
Complementar 108/2001, restrição que decorre do 
caráter variável da fixação desse tipo de verba, não 
incluída previamente no cálculo do valor de 
contribuição para o plano de custeio da entidade, 
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inviabilizando a manutenção de equilíbrio financeiro e 
atuarial do correspondente plano de benefícios exigido 
pela legislação de regência (Constituição, art. 202 e 
Leis Complementares 108 e  109, ambas de 2001). 

4. Recurso especial não provido. 

(REsp 1023053/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
23/11/2011, DJe 16/12/2011). 

 

AGRAVO REGiMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. RECENTE 
JULGADO DA SEGUNDA SEÇÃO. ALTERAÇÃO DE 
ENTENDIMENTO. RECONHECIMENTO DO 
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA. 
PROVIMENTO. 

1.- A C. Segunda Seção, no julgamento do REsp 
1.023.053/RS, Relª. Minª. MARISA ISABEL 
GALLOTTI, em sessão realizada no dia 23.11.2011, à 
unanimidade, pacificou a jurisprudência desta Corte no 
sentido de que, por ter natureza indenizatória, o auxílio 
cesta-alimentação não integra os proventos de 
complementação de aposentadoria dos inativos. 2.- 
Agravo Regimental provido. 

(AgRg no AREsp 19.409/RS, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, 
DJe 01/02/2012). 

 

Demais disso, relativamente aos abonos únicos postulados, 

estão previstos no Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre o Banco do 

Brasil S/A e a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de 

Crédito – CONTEC, a viger no período de 01.09.2004 a 31.08.2005, 

constando, expressamente, na cláusula primeira, alínea “e”, bem como na 

cláusula primeira, alínea “c”, do Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre 

o Banco do Brasil S/A e a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas 

Empresas de Crédito – CONTEC, a viger no período de 01.09.2005 a 

31.08.2006, o que segue: 

“e) abono único, de natureza indenizatória, 
desvinculado do salário e de caráter excepcional e 
transitório, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, 
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aos funcionários da ativa ou afastados por doença, 
acidente de trabalho e licença maternidade, em 
01.09.2004, excetuando-se aqueles com contrato de 
trabalho suspenso ou em situação de abandono de 
emprego.”  

 

 “c) abono único, de natureza indenizatória, 
desvinculado do salário e de caráter excepcional e 
transitório, no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e 
setecentos reais), aos funcionários da ativa ou 
afastados por doença, acidente de trabalho e licença 
maternidade, em 01.09.2005, excetuando-se aqueles 
com contrato de trabalho suspenso ou em situação de 
abandono de emprego.”  (Grifos apostos).  

 

Acrescente-se, ainda, que, a partir do Acordo Coletivo de 

2006/2007, não houve mais previsão do pagamento do abono único aos 

ativos. 

Analisando-se a forma como foram concedidos os abonos 

únicos até 2005/2006, verifica-se que implicaram valores variáveis, 

estabelecidos por normas programáticas, com fixação da data final para 

essa concessão. 

Nesse aspecto, cumpre salientar que os próprios empregados 

em atividade, beneficiados com essa verba, já sabiam, de antemão, que  

não teria caráter permanente.  

Conseguinte, indubitável que a verba paga pela demandada a 

título de abono único, aos empregados em atividade, não possuí natureza 

salarial, porquanto os acordos coletivos que o instituíram delimitaram seu 

período de concessão e estabeleceram expressamente que eles não se 

incorporariam à remuneração do empregado.  

Assim sendo, por essas razões e pela mesma fundamentação 

expendida quanto ao auxílio-cesta-alimentação, o abono único não deve ser 

estendido à parte autora.  



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
RMRF 

Nº 70046359865 

2011/CÍVEL 
 

   24 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Verifica-se, portanto, que, consoante expressa disposição na 

convenção/acordo coletivo, as verbas pleiteadas possuem caráter 

indenizatório e natureza não salarial, destinando-se apenas aos empregados 

em atividade, pois não originalmente previstas no contrato firmado entre as 

partes e para as quais não foi vertida qualquer contribuição, seja por parte 

do assistido, seja por parte do patrocinador, razão pela qual não há como 

ser estendidas ao jubilado.  

No que se refere aos artigos invocados pela parte, dou-os por 

prequestionados, com a finalidade de evitar eventual oposição de embargos 

declaratórios tão-somente para este fim. Cumpre salientar que não está 

obrigado o julgador a manifestar-se acerca de todos os artigos de lei 

invocados pela parte ao longo da lide, bastando apenas fundamentar sua 

decisão.  

Ante o exposto, rejeito as preliminares e dou provimento à 

apelação para julgar improcedentes os pedidos.  

Em face do desenlace da ação, condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

600,00 (seiscentos reais), observada a natureza da causa, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional e o local de prestação, nos termos do § 4º, 

observados os vetores do § 3º, ambos do art. 20 do CPC. Suspensa a 

exigibilidade por litigar o demandante sob o pálio da gratuidade judiciária.  

 
DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA (REVISORA) 

Com a devida vênia, estou em divergir do eminente Relator no 

tocante ao abono único, acompanhando-o em relação às preliminares e à 

cesta-alimentação. 

Penso que a função da Previdência Privada é garantir a 

isonomia entre os servidores ativos e inativos, ou seja, assegurar que estes 
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percebam os mesmos valores de natureza remuneratória que receberiam 

caso ainda estivessem na ativa. 

Assim, em razão do reconhecimento de seu caráter 

remuneratório, esta Corte possui entendimento firme no sentido de que o 

abono único deve ser estendido aos aposentados, sob pena de ofensa ao 

princípio da isonomia: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. 
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. REJEITADAS. AGRAVO RETIDO 
DESPROVIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 
ATUARIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE 
BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS TRABALHADORES 
DA ATIVA. ABONO ÚNICO E ABONO BB 200 ANOS. 
POSSIBILIDADE. DIREITO DOS INATIVOS. Deve 
ser reconhecida aos inativos, pelo princípio da 
isonomia, a percepção do abono único e do abono 
BB 200 anos nos proventos de aposentadoria, 
tendo em vista o caráter remuneratório das 
referidas parcelas. PRELIMINARES REJEITADAS E 
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. UNÂNIME. APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA. (grifei, 
Apelação Cível Nº 70037768959, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 
Rolim Stocker, Julgado em 15/09/2010) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
PREVI. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE BENEFÍCIO 
CONCEDIDO AOS TRABALHADORES DA ATIVA. 
ABONO ÚNICO. 1. Preliminar de incompetência. 
Enquanto não houver manifestação do STF sobre o 
tema, prudente manter a orientação predominante 
nesta Corte, no sentido de ser competente a Justiça 
Estadual para a apreciação da matéria. Preliminar 
rejeitada. 2. Preliminar de impossibilidade jurídica do 
pedido. Não havendo qualquer vedação em nosso 
ordenamento jurídico à pretensão posta, não há falar 
em impossibilidade jurídica do pedido. Em verdade, a 
matéria suscitada sob esse título confunde-se com o 
mérito, e como tal será objeto de análise. Preliminar 
rejeitada. Mérito do recurso em exame 3.O abono 
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único é verba de natureza remuneratória, portanto, 
deve ser estendida aos inativos, garantia 
constitucional atinente à isonomia. Tratamento 
igualitário quanto à remuneração percebida pelos 
os funcionários da ativa, devendo a referida 
parcela incorporar o benefício complementar 
decorrente da previdência privada pactuada. Dos 
juros e correção monetária sobre as parcelas devidas 
4. Os valores deverão ser atualizados 
monetariamente de acordo com os índices do IGP-M, 
desde o vencimento de cada parcela do benefício 
reconhecido como devido. No que tange aos juros 
moratórios, estes incidem sobre o quantum devido a 
partir da citação. Do desconto previdenciário e da 
dedução do imposto de renda sobre as parcelas 
devidas 5. 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. 6.Assim, o desconto 
previdenciário e à dedução do imposto de renda 
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. Possibilidade 
de concessão da tutela antecipada Da compensação 
e prévio custeio 7. 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. 
Do prequestionamento 8. Não merece prosperar o 
prequestionamento postulado pela parte recorrente 
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. Rejeitadas as 
preliminares, à unanimidade e, no mérito,por maioria, 
dado parcial provimento ao apelo, vencido o Relator. 
(Apelação Cível Nº 70036447415, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz 
Lopes do Canto, Julgado em 28/07/2010) 
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Em relação à ausência de fonte de custeio, cumpre ressaltar 

que, em que pese o artigo 202, caput, da CF3 determinar a constituição de 

reservas para o pagamento dos benefícios, não pode a instituição de 

previdência privada utilizar tal argumento para se esquivar de sua obrigação, 

cabendo-lhe planejar os descontos e os índices de contribuição, conforme já 

reconheceu esta Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO 
DE OCOBRANÇA. PRELIMINARES: a) DA 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. É 
competente a Justiça Estadual para processar e julgar 
os pedidos de complementação/incorporação na 
aposentadoria devida por Plano de Previdência, pois o 
objeto da demanda decorre de contrato previdenciário. 
b) DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. 
Apelação que atende os requisitos do art. 514 do CPC, 
deve ser conhecida. DO AGRAVO RETIDO: DA 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO BANRISUL. 
Descabimento. No momento em que a parte autora se 
aposentou, rompeu-se o vínculo empregatício com o 
Banrisul, mostrando-se incabível a sua intervenção 
nos autos. Precedentes desta Câmara. MÉRITO. DO 
ABONO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. Já está 
pacificado o entendimento do 3ª Grupo Cível deste 
Tribunal de Justiça, quanto ao reconhecimento dos 
direitos dos funcionários, tanto ativos, como inativos, 
estes, pelo princípio da isonomia, da inclusão da 
parcela abono de dedicação integral (ADI), tendo em 
vista o caráter remuneratório do mesmo, devendo 
integrar os proventos de aposentadoria, nos termos do 
art. 457, § 1º da CLT. DA FONTE DE CUSTEIO. A 
discussão a respeito da falta de fonte de custeio, não 
deve importar na solução da presente demanda e nem 
excluir direitos dos beneficiários da previdência 
privada e nem impedir a busca dessa fonte. Cabe a 
entidade de Previdência estabelecer a fonte de 
custeio. DA COMISSÃO FIXA. Comissão que deve 
integrar a complementação da aposentadoria, 
conforme ratificado na contestação, com base no 
art.16, §2º do Regulamento de Benefícios de 1991. Da 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA 

                                            
3
 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. 
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JURÍDICA. Não comprovação nos autos das 
dificuldades financeiras para arcar com as custas 
processuais, bem como com os honorários 
advocatícios, sem que isso prejudique suas atividades. 
Impossibilidade da concessão do beneplácito, pois a 
condição de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, 
por si só, não justifica a concessão. REJEITARAM AS 
PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO AO 
AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO. (Apelação Cível 
Nº 70033681271, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado 
em 15/09/2010) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
FUNDAÇÃO BANRISUL. ABONO DE DEDICAÇÃO 
INTEGRAL. (...) PRÉVIO CUSTEIO. A eventual 
ausência de fonte de custeio é um problema, que 
somente a própria entidade poderá resolver, pois é 
dela a responsabilidade de prever a formação, 
contribuição e os devidos descontos de seus 
beneficiários. (...) (Apelação Cível Nº 70037901352, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 
26/08/2010) 

 

Assim, também merece ser afastado o pedido de compensação 

entre o valor ora deferido e os reajustes aplicados, pois se tratam de 

parcelas de natureza jurídica distinta, o que inviabiliza a pretendida 

compensação.  

Da mesma forma, fazendo a parte autora jus aos benefícios, 

não há falar em compensação dos valores devidos com as contribuições de 

responsabilidade da parte recorrida e da patrocinadora, pois esta é uma 

questão atuarial interna a ser resolvida pela parte ré. 

Isso posto, acompanho o ilustrado Relator, no tocante às 

preliminares e auxílio cesta-alimentação, e, no mais, nego provimento ao 

apelo, mantendo a r. sentença recorrida. 

É como voto. 
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DES. GELSON ROLIM STOCKER (PRESIDENTE) - De acordo com o 

Relator. 

 

DES. GELSON ROLIM STOCKER - Presidente - Apelação Cível nº 

70046359865, Comarca de Santa Maria: "À UNANIMIDADE, REJEITARAM 

AS PRELIMINARES E, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO." 

 
 
Julgador de 1º Grau: RÉGIS ADIL BERTOLINI.  


