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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Apelação cível. Previdência privada. Ação 
ordinária de revisão de benefício previdenciário. 
Agravos retidos. Da decisão que indeferiu a prova 
pericial e rejeitou o litisconsórcio com o 
BANRISUL, não provido. Da rejeição da preliminar 
de ilegitimidade passiva da Fundação, não 
provido. Pedido de percepção de complementação 
correspondente a integralidade da remuneração. 
Salário real de benefício. Inteligência dos artigos 
10, 13 e 14 do Regulamento Geral de Benefícios. 
Fator previdenciário. No caso concreto, a autora se 
aposentou em 2007, aplicando-se as normas em 
vigor, que já previam suportar ela o redutor do 
valor do benefício causado pelo fator 
previdenciário. Aplicação do art. 17 da Lei 
Complementar n. 109, de 2001, e do art. 202 da 
Constituição Federal. Apelo da parte autora 
postulando a majoração do percentual da verba 
honorária e a não aplicabilidade do salário real de 
benefício para cálculo do benefício prejudicado. 
Agravos retidos não providos. Apelo da fundação 
ré provido. Apelo da autora prejudicado.  

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

SEXTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70047035258 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

FATIMA BENITA GARCIA VIANA DOS 
SANTOS  
 

APELANTE/APELADO 

FUNDACAO BANRISUL DE 
SEGURIDADE SOCIAL  
 

APELANTE/APELADO 

 

A CÓ R DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, negar provimento aos 

agravos internos, dar provimento ao apelo da fundação ré e julgar 

prejudicado o apelo da autora. 
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Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E 

REVISOR) E DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG. 

Porto Alegre, 24 de maio de 2012. 

 
 

DES. NEY WIEDEMANN NETO,  
Relator. 

 

R E L AT Ó RI O  

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR) 

Adoto o relatório da sentença, fls. 350-355, que passo a 

transcrever: 

FÁTIMA BENITA GARCIA VIANA DOS SANTOS, 
qualificada no pedido inicial, ajuizou a presente AÇÃO 
ORDINÁRIA contra FUNDAÇÃO BANRISUL DE 
SEGURIDADE SOCIAL. Gizou ter anuído ao plano de 
previdência complementar que garantia ao associado 
100% da remuneração como se na ativa estivesse. 
Invocou a seu favor a Resolução 1.600, sendo as 
alterações posteriores incapazes de alterar a 
finalidade prevista no regulamento ao tempo do 
ingresso no plano. Discorreu sobre a forma incorreta 
como vem sendo feita o cálculo pela ré. Relatou que o 
cálculo da complementação de aposentadoria deve ter 
como base o valor do INSS efetivamente recebido. 
Sustentou incidência do CDC. Rogou pelo recálculo da 
complementação da aposentadoria, considerando o 
valor efetivamente recebido pelo INSS para fins de 
dedução da base de cálculo acrescida da gratificação, 
bem assim pagamento das diferenças mensais 
apuradas desde a aposentadoria até o cumprimento 
da obrigação, com juros a contar da citação e correção 
pelo IGPM-FGV. Pediu AJG. Juntou documentos.  
 
Deferida a gratuidade da justiça.  
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Citada, a ré contestou. Sintetizou a pretensão inicial. 
Preliminarmente, sustentou tratar-se de segredo de 
justiça e carência de ação , em razão do benefício 
mínimo recebido pela autora. Ainda, sustentou sua 
ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo 
necessário do Banrisul. No mérito, aduziu que alguns 
assistidos têm suas complementações de 
aposentadoria reduzidas, em face da incidência do 
fator previdenciário pelo INSS e de diferenças de 
cálculo aplicados por aquela autarquia. Relatou que a 
autora desconsidera a data oficial de sua 
aposentadoria junto á Fundação, baseando seu pleito 
em valores recebidos pelo INSS quando da sua efetiva 
aposentadoria pelo Órgão oficial. Asseverou não ser 
aplicável o regulamento quando do ingresso na 
fundação, mas, sim, aquele vigente na data de sua 
aposentadoria. Aduziu que o benefício mínimo pago à 
autora supre a pretensão inicial. Afirmou necessidade 
de prévio custeio. Comentou sobre a necessidade de 
realização de perícia atuarial. Ressaltou que os 
débitos fiscais devem ser autorizados. Sustentou que 
os juros de mora decorrem da citação. Pugnou pelo 
recálculo do salário-real-de-benefício e que seja 
autorizada a compensação dos valores já pagos. 
Rogou pela improcedência da lide. Juntou 
documentos.  
 
A parte autora replicou.  
 
Instadas as partes obre a produção de provas, a parte 
ré rogou pela produção de perícia atuarial. Tal 
pretensão foi indeferida. A ré agravou retido nos autos; 
a autora contra-arrazoou.  
 
O feito foi saneado A ré agravou retido; a parte autora 
ofereceu suas razões.  
 
Vieram os autos conclusos para sentença. 
 

A sentença apresentou o seguinte dispositivo: 

DIANTE DO EXPOSTO, resolvendo o feito com 
julgamento do mérito, julgo, forte no art. 269, I, do 
Código de Processo Civil , procedente o pedido para: 
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a) proceda a ré ao recálculo da complementação da 
aposentadoria, observado o percentual de 100% do 
Salário-Real-de-Benefício-Atualizado – (SRBA) e 
deduzido o valor atinente à aposentadoria por tempo 
de serviço concedida pela Previdência Oficial, com 
reflexos aos reajustamentos posteriores, corrigos mês 
a mês e observada a prescrição quinquenal; 
 
b) Condeno-a, outrossim, ao pagamento das 
diferenças, corrigidas monetariamente, pelo IGP-M, a 
partir da data da aposentadoria, e acrescidas de juros 
de 1% ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 
do Código Civil), e com dedução das parcelas 
atinentes ao imposto de renda, caso haja incidência.  
 
Diante da sucumbência, condeno a requerida ao 
pagamento das custas processuais, bem assim 
honorários advocatícios, os quais vão fixados em 10% 
sobre o valor da condenação, conforme disposto no 
art. 20, § 3º do CPC.  
 

A parte autora apelou, sustentando ser desnecessário o 

recálculo do valor do benefício do autor pelo salário real de benefício.  Pediu 

a majoração da condenação da verba honorária.  

A parte ré também recorreu, postulando, inicialmente, o exame 

do agravo retido interposto contra decisão que indeferiu a realização de 

prova pericial atuarial e rejeitou o litisconsórcio passivo com o BANRISUL. 

Argüiu a carência de ação por ausência de interesse de agir, vez que a 

apelada recebe o valor mínimo - 10% do benefício. Argüiu a ilegitimidade 

passiva da Fundação, pois o pedido da parte autora decorre de alteração de 

lei pelo Governo Federal em razão da regras aplicadas pelo INSS. Disse que 

a apelada recebe o denominado benefício mínimo, equivalente a 10% do 

salário real de benefício, quando o INSS já havia reajustado o benefício 

Sustentou que o regulamento vigente é o da data de 10/12/2007, qual o 

Plano de Benefício I, de 2005. A apelada ingressou na fundação em 1976 

quando não mais vigia a Resolução 1.600/64, mas sim o Regulamento Geral 

de benefícios de 1975. Alegou que deve haver o prévio custeio das parcelas 
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postuladas a fim de que haja manutenção do equilíbrio atuarial. Discorreu 

sobre o princípio da aplicação da norma mais benéfica e da interpretação 

restritiva. Subsidiariamente, postulou que, se confirmado o pedido portal, 

fosse deferida a compensação com os valores devidos a título de fonte de 

custeio. Pugnou fosse a correção monetária considerada a contar do 

ajuizamento da ação. Pediu fosse autorizada a retenção das contribuições 

previdenciárias sobre as diferenças devidas e determinada a incidência da 

Súmula 111 do STJ na fixação dos honorários.  

Contrarrazões, fls. 398-406 e 407-420.  

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema 

informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 

549, 551 e 552, do CPC foram simplificados, mas observados na sua 

integralidade. 

É o relatório. 

V O TO S 

DES. NEY WIEDEMANN NETO (RELATOR) 

Inicialmente, examino os agravos retidos interpostos contra 

decisão que indeferiu a prova pericial e rejeitou o litisconsórcio passivo com 

o BANRISUL e também a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade 

passiva. 

Efetivamente, sendo o magistrado o destinatário da prova, 

autorizado está, fulcro no art. 130 do Código de Processo Civil, a indeferir a 

realização de perícia, quando motivadamente o faz, por entendê-la 

desnecessária para uma perfeita apreciação da questão que lhe é posta. 

Assim é o disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil: 

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

A perícia deve ser feita quando o julgador não possuir 

condições de aferir sozinho, por falta de conhecimentos técnicos ou por falta 

de clareza dos fatos articulados no processo, os elementos necessários à 

formação do seu convencimento. 

Acrescento lição de Humberto Theodoro Júnior que "somente 

se justifica o deferimento de perícia, quando o exame do fato probando 

depender de conhecimentos técnicos ou especiais e essa prova, ainda, tiver 

utilidade, diante dos elementos disponíveis para exame" (Curso de direito 

processual civil. 18. ed. Rio de Janeiro : Forense, 1996. v. 1. p. 477). 

Neste sentido: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. ARTIGO 557, § 1º DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
PETROS. PERÍCIA ATUARIAL. 
DESNECESSIDADE. Merece prosperar o recurso, 
pois no caso concreto, tratando-se de matéria 
exclusivamente de direito, mostra-se dispensável 
a realização de perícia atuarial. Inteligência do art. 
130 do CPC. AGRAVO PROVIDO, em decisão 
monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 
70025943457, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, 
Julgado em 22/08/2008) 
 
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 
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da celeridade processual a serem observados 
para solução do litígio. Negado seguimento ao 
agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 
70034139667, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 
Canto, Julgado em 07/01/2010) 
 

Litisconsórcio passivo necessário  

Com efeito, descabe no caso dos autos a instituição de 

litisconsórcio passivo do BANRISUL, situação descrita no art. 47 do CPC. 

Dispõe o referido artigo:  

 

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por 
disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, 
o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 
todas as partes; caso em que a eficácia da sentença 
dependerá da citação de todos os litisconsortes no 
processo. 
Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que 
promova a citação de todos os litisconsortes 
necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de 
declarar extinto o processo. 

  

Figura como demandada na inicial entidade fechada de 

previdência privada a qual mantém relação de natureza contratual de direito 

privado com a parte autora. Tal relação jurídica possui natureza 

previdenciária, de ordem privada e está regida pela legislação civil, Lei nº 

6435/77, regulamentada pelo Decreto nº 81.240/78. 

Objetivando a parte autora complementação de aposentadoria 

em ação movida em desfavor da Fundação Banrisul de Seguridade Social, 

sem qualquer vínculo com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, antigo 

empregador, de conformidade com o art. 202 da Constituição Federal, da Lei 

Complementar nº 109/01, bem como do Regulamento da ré, ausente a 

relação de direito material a ensejar a instituição do litisconsórcio passivo. 
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Acerca do thema, cito precedente desta Corte: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. BANCO 
DO BRASIL. FORMAÇÃO DE LITISCONSORCIO 
PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Não 
incide a hipótese jurídica disposta no art. 47 do Código 
de Processo Civil relativa ao 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 da 
instituição financeira patrocinadora quanto ao 
pagamento da obrigação objeto do litígio, ou sequer 
qualquer obrigação de regresso a esse respeito. 2. 
Assim, 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. Negado seguimento 
ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 
70035077072, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 
Julgado em 04/06/2010) 

 

Relativamente à prefacial de ilegitimidade passiva da 

Fundação, sob a alegação de não poder ser responsabilizada por atos do 

Governo Federal tenho que deve ser rejeitada. 

A Fundação é responsável pelo pagamento da 

complementação de aposentadoria, pois foi com ela que o contrato 

previdenciário foi firmado, não se podendo argüir a ilegitimidade passiva da 

ré. 

O INSS, Órgão Previdenciário Oficial, é responsável pela 

aposentadoria oficial paga àqueles que contribuíram pelo período 

previamente estipulado, enquanto que a Fundação responde perante 
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aqueles que firmaram contrato previdenciário, com o intuito de perceberem a 

complementação de aposentadoria. 

Ante o exposto, nego provimento aos agravos retidos,  

rejeito as preliminares argüidas pela demandada e passo ao exame do 

mérito do apelo. 

No mérito. 

A parte autora postula a complementação de sua 

aposentadoria, de forma que corresponda ao valor equivalente à diferença 

entre o salário-real-de-benefício e o valor de aposentadoria concedido pelo 

Órgão Oficial de Previdência - INSS. 

Da leitura dos autos, depreende-se que a autora se aposentou 

por tempo de contribuição, fl.38, com 31 anos de contribuição à fundação-ré. 

Com efeito, a autora aderiu ao plano de previdência privada da 

ré em 1976, fl. 36, antes, portanto da entrada em vigor da Lei nº 9.678/99, 

que modificou sensivelmente o cálculo da aposentadoria pelo Órgão Oficial. 

Da leitura dos artigos 9°, 12 e 13 do Regulamento Geral de 

Benefícios da entidade-ré vigente ao tempo da celebração do contrato, vê-se 

claramente que as aposentadorias dos filiados corresponderiam à 

integralidade do valor percebido quando em atividade no banco, descontado 

o valor pago pelo INSS.    

Transcrevo, por oportuno, os mencionados artigos: 

 

Artigo 9° - As aposentadorias de que trata o presente 
Regulamento, salvo as exceções expressamente 
consignadas, consistirão no pagamento de um 
benefício correspondente a 100% (cem por cento) da 
remuneração que o empregado vinha percebendo na 
data da concessão do benefício.  
 
Artigo 12 – Do benefício de que trata este Capítulo 
será deduzida, sempre toda e qualquer quantia que o 
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associado esteja ou venha a receber do órgão de 
previdência social a que estiver filiado. 
 
Artigo 13 – Toda vez que se verificar um aumento 
geral de salários no Banco, os associados 
aposentados, no regime deste Regulamento, terão seu 
benefício mensal reajustado com base nos níveis 
salariais dos empregados em atividade, de igual 
padrão, função ou comissionamento, na forma dos 
artigos 9, 10 e 11. 

 

O entendimento desta Corte vem sendo no sentido de que a 

complementação de aposentadoria se rege pelas normas vigentes na data 

de adesão ao plano previdenciário, independentemente das modificações 

posteriores introduzidas pela legislação pertinente, visando à manutenção da 

segurança jurídica.  

Entretanto, a Lei Complementar nº 9.678/99, trouxe a novidade 

do “fator previdenciário”, que reduziu o teto da aposentadoria oficial, 

acarretando modificações na complementação a ser feita pelas fundações. 

A questão posta a decidir é se existe ou não existe direito 

adquirido a determinado regime jurídico, ou seja, pode a autora valer-se das 

regras de aposentadoria junto à fundação ré que não mais vigiam quando da 

sua aposentação? 

O STF tem se pronunciado no sentido de que inexiste direito 

adquirido a determinado regime jurídico em matéria de direito previdenciário 

(RE 575089 – REPERCUSSÃO GERAL, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 

em 10.09.2008). 

Por igual é a posição do STJ, que já se pronunciou no sentido 

de que não há direito adquirido dos beneficiários às regras de aposentadoria 

junto à entidade de previdência complementar, porque se trata de direito em 

formação, que somente pode ser considerado como patrimônio quando 
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reunidos todos os requisitos para aposentação (AgRg no Resp 331.299, rel. 

Min. Helio Quaglia Barbosa, 4ª. T. STJ, j. em 19.04.2007). 

De acordo com essa exegese, o regime jurídico em vigor 

quando da aposentação da autora era o Regulamento do Plano de 

Benefícios I de 2005, posto que a autora se aposentou em 01.12.2007. 

Isso decorre da literal disposição da Lei Complementar n. 109, 

de 2001, que assim dispõe: 

 

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. 

 

Desse modo, o benefício de previdência privada complementar 

que a autora recebe foi calculado à luz do art. 68 do referido regulamento, 

com a seguinte redação: 

 

Art. 68: Para fins desse Regulamento, entende-se 
como Benefício assegurado pela Previdência Social, 
aquele resultante da aplicação da legislação 
previdenciária vigente até 15.12.1998, não sendo 
responsabilidade do plano as modificações ulteriores 
na referida legislação que venham a reduzir o 
benefício básico a que o participante possa ter direito 
e por eventuais erros cometidos pelo órgão concessor 
da Previdência Social. 
Parágrafo único: Para efeitos do disposto no caput 
deste artigo, o benefício do plano será calculado 
considerando-se no cálculo do benefício da 
previdência oficial, o regramento baixado pela Lei n. 
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8.213/91 e alterações posteriores, anteriores à 
vigência da Emenda Constitucional n. 20/98. 

 

Como se vê e isso é incontroverso, o que diminuiu foi o valor 

originalmente previsto que a autora deveria receber pela previdência oficial, 

de parte do INSS, em razão da EC n. 20/1998 e da Lei nº 9.678/99, que 

instituíram o “fator previdenciário”, a partir de cujos critérios de incidência, o 

valor pago passou a sofrer a aplicação de um redutor, recebendo o 

beneficiário menor do que o inicialmente esperado. 

Em 2005 a fundação ré logrou promover alteração regimental, 

devidamente aprovada pela PREVIC, órgão regulador, por força da qual não 

teria a obrigação de “compensar” esse prejuízo causado, sem sombra de 

dúvida, por essa legislação, que beneficiou a União, ou o INSS, que 

arrecadou valor integral e está retribuindo proporcionalmente em quantia 

menor que a originalmente ajustada. 

A discussão no plano político e jurídico quanto à 

constitucionalidade ou à legalidade do “fator previdenciário” já foi esgotada 

nas vias institucionais possíveis, restando prevalente o entendimento de que 

a novidade se impõe aos beneficiários que na época da entrada em vigor do 

novo regime, ainda não tinham implementado os requisitos para a 

aposentação com valores integrais. 

Em que pese já tenha decidido, em julgamentos anteriores, no 

sentido oposto, melhor refletindo e analisando a questão, estou revendo o 

meu entendimento sobre esse ponto. 

É que não me parece justo ou razoável transferir esse 

“prejuízo” do valor recebido a menor pelo beneficiário, que seria da conta do 

INSS, à fundação ré, que tem a responsabilidade de complementar o 

benefício, nos limites do contrato. 
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Isso porque há sempre um cálculo atuarial que assegura a 

viabilidade econômico-financeira do plano e a sua sustentabilidade ao longo 

do tempo. Os dados coletados pela fundação devem assegurar a previsão 

do que é devido a cada beneficiário, a luz, inclusive, do que esses deverão 

receber do INSS, impondo-se complementar a diferença do que ganhavam 

na atividade. 

Acontece que o sistema legal mudou, em 1998, quebrando 

essa lógica, reclamando um posicionamento da fundação, que veio a se 

consumar somente em 2005, com a alteração regimental que definiu o 

critério de cálculo para a concessão do benefício, levando em conta um 

benefício “teórico” ou “hipotético” que deveria ser pago pelo INSS, não 

existisse o “fator previdenciário”. Daí, a complementação da diferença é 

sobre essa base de cálculo (valor em atividade – benefício “teórico” do 

INSS) e não sobre a base real (valor em atividade – benefício “real” do 

INSS). 

Com o critério imposto pela fundação ré, no art. 68 do seu 

Regimento, em vigor desde 2005, o prejuízo causado pela União, que foi 

quem impôs a deflação do benefício previdenciário oficial pago pelo INSS foi 

mantido no beneficiário, ou seja, a fundação não “absorveu” esse prejuízo. 

E a explicação, quer me parecer, é de fácil entendimento. É 

que o art. 202 da Constituição Federal proíbe a concessão de benefícios que 

não tenham, primeiro, as respectivas receitas, oriunda das fontes de custeio 

assim definidas: 

 

Art. 202 da CF: O regime de previdência privada, de 
caráter complementar e organizado de forma 
autônoma em relação ao regime geral da previdência 
social, será facultativo, baseado na constituição de 
reservas que garantam o benefício contratado, e 
regulado por lei complementar. 
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Pois bem, a lógica do sistema não poderia ser outra, e, para 

elucidar, permito-me uma comparação coloquial, de fácil compreensão ao 

leitor leigo. Imagine-se o sistema de aquisição de automóveis por consórcio, 

onde todos contribuem sobre determinada base de calculo e, aos poucos, 

vão recebendo as cartas de crédito para a aquisição do automóvel objeto do 

plano, que possui determinado valor. Se o plano é para a aquisição de um 

“Gol”, quebraria a lógica e a viabilidade econômico-financeira do plano a 

concessão de uma carta de crédito a um dos participantes para a aquisição 

de uma “Mercedes”, pois para o dinheiro a maior sair, ele deveria primeiro 

ter entrado, sob pena de, ao longo do tempo, faltar em caixa e não ser 

possível honrar as cartas de crédito para os últimos participantes. 

Aqui acontece o mesmo. Ou seja, o benefício que a fundação 

ré está pagando corresponde ao que foi contratado. A fundação não 

“encolheu” o benefício complementar, apenas não pode “aumentar” o que 

paga, porque não houve arrecadação para suportar o prejuízo criado pelo 

“fator previdenciário”. 

Não ignoro que, por outro lado, poderia ter sido uma solução 

interessante aumentar a contribuição dos funcionários em atividade para 

compensar a perda do benefício oficial pago pelo INSS. Se a assembleia, ao 

invés de garantir que a fundação não arcasse com o prejuízo, determinasse 

que ela compensasse essa perda, com o aumento de arrecadação, haveria 

fonte de custeio, e tudo estaria resolvido. 

Entretanto, não foi isso que aconteceu, e os motivos e 

circunstâncias, aqui neste processo não foram aventados e não vem ao 

caso. O fato é que não há custeio ou arrecadação para transferir para a 

fundação ré o prejuízo do valor pago a menor pelo INSS à autora, por conta 

do “fator previdenciário”. 

Aliás, vale aqui o registro do novo enfoque dado ao tema pelo 

STJ, a partir do paradigmático julgamento da relatoria da Ministra Maria 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
NWN 
Nº 70047035258 
2012/CÍVEL 
 

   15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Isabel Gallotti, em 23.11.2011. Embora tratando de benefício diverso (cesta-

alimentação), o mote da decisão do Tribunal da Cidadania foi exatamente 

esse, que o benefício deve estar incluído previamente no cálculo do valor de 

contribuição para o plano de custeio da entidade, para garantir a 

manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, na 

forma do art. 202 da Constituição Federal. 

Em razão desses fundamentos, julgo improcedente o pedido e 

condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do procurador da fundação ré, que arbitro em R$ 3.000,00, 

considerando a duração e a complexidade da causa e o zelo profissional 

havido. A exigibilidade dos ônus de sucumbência resta suspensa por gozar a 

autora de gratuidade judiciária. 

Com o novo direcionamento, entendo que o apelo da autora 

ficou sem objeto, restando prejudicado, porque pedia a majoração da verba 

honorária e alteração da sentença quanto ao cálculo do benefício 

previdenciário. 

VOTO NO SENTIDO DO NÃO PROVIMENTO DOS AGRAVOS 

RETIDOS, DO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ E DE JULGAR 

PREJUDICADO O APELO DA AUTORA. 

 

 

 

 
DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE E REVISOR) 

Eminentes Desembargadores. 

Analisando com percuciência a matéria ventilada nos presentes 

autos, ressalto que mudei o meu posicionamento acerca do assunto, 
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acompanhando o Eminente Relator, nos quais compartilho de sua 

fundamentação como minhas suas razões de decidir.  

 

 

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG 

Peço vênia para divergir do E. Relator, acompanhando-o tão 

somente quanto ao desprovimento dos agravos retidos. 

Passo ao exame do recurso interposto pela parte ré. 

No mérito, tenho que a sentença deve ser mantida. 

In casu, a suplementação de aposentadoria do autor deve 

consistir numa renda mensal correspondente à diferença entre o SRBA e o 

valor do benefício concedido pelo INSS.  

Assim, por ora, mantenho meu entendimento no sentido de que 

existindo diferença ente o valor que deveria o autor receber e o que vem 

recebendo, deverá ser procedida a sua complementação. 

Considerando que comungo do entendimento esposado pela 

Julgadora singular, a fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia a 

ilustre sentenciante para transcrever seu decisum, naquilo que interessa à 

análise das razões recursais, que ora adoto como razões de decidir, in 

verbis: 

(...) 
 
A matéria é de direito e comporta o julgamento antecipado 

da lide, a teor do artigo 330,I, do CPC.  
 
O documento da fl. 36 dá conta de que a autora associou-se 

em 1976.  
 
De início, vale registrar que entidade de previdência privada 

tem como objetivo manter a remuneração de seus associados 
inativos como se na ativa estivessem, tal que previsto no 
regulamento que trata dos benefícios dos aposentados, vide fl. 24, 
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cláusulas 10 e 13, já que a parcela percebida pelos associados é 
justamente a diferença entre a remuneração na ativa e o provento 
recebido da previdência oficial.  

 
Já a ré, equivocadamente, intentar aplicar regulamentos que 

sucedem à referida Resolução 1.600/64, sobretudo recorrendo-se 
de regulamentos vigentes à época da aposentadoria, tal qual 
relacionou à fl. 69 da contestação. 

 
Essa atitude contraria o enunciado da Súmula 288 do TST 

(A complementação dos proventos da 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) e, até mesmo, o disposto na 
Lei Complementar nº 109/2001, em seu artigo 17, a saber:  

 

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.  

 
Nesse ponto, aplicável o regulamento geral dos benefícios 

de 1964, vigente à data da associação da autora, no qual inexistia 
a ressalva prevista no art. 66 do Regulamento de Benefícios da 
Fundação Banrisul. Dessarte, diferentemente do que entende a 
ré, mostra-se indevida a não observância pela Fundação sobre 
dedução feita pelo INSS relativa ao “fator previdenciário”, após a 
entrega em vigor da Lei n.º 9.876/99. Se o direito da parte autora 
vem regularmente previsto em contrato previdenciário, com 
respaldo no art.10 do Regulamento Geral de Benefícios, vigente 
este quando de seu ingresso no plano em questão. 

 
 
Eis os entendimentos que ampararam a tese do juízo:  
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APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO DA 
APELAÇÃO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM, E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO 
BANRISUL. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA. FATOR PREVIDENCIÁRIO. DO 
NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. Preliminar 
contra recursal rejeitada, pois a apelação atende os 
requisitos do art. 514 do CPC. DA ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM. Após a aposentadoria da 
parte autora, a entidade previdenciária foi quem 
assumiu a responsabilidade contratual pelo 
pagamento da complementação de aposentadoria da 
mesma. DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DO 
BANRISUL. 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. DO MÉRITO. 
A presente ação tem por objetivo a cobrança da 
diferença de complementação de aposentadoria entre 
os proventos pagos pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS) e àquele percebido da 
Fundação. O desconto praticado pela previdência 
oficial em decorrência do denominado "fator 
previdenciário", após a edição da Lei nº 9.876/99 
mostra-se indevido, razão pela qual deve ser 
suprido pelo plano previdenciário em questão, 
justificando-se a natureza do plano de benefícios. 
Assim, nos termos da Súmula nº 288 do TST, bem 
como do artigo 17 da Lei Complementar 109/2001, 
deve-se aplicar o Regulamento mais benéfico ao 
autor. Correta a sentença em acolher o pedido inicial. 
DO PRÉVIO CUSTEIO. A fonte de custeio e sua 
eventual ausência, não impede a concessão do 
benefício pleiteado. Ademais, a sua eventual ausência, 
só será solucionada pela própria entidade 
previdenciária, por ser de sua responsabilidade em 
prever a formação, contribuição e os devidos 
descontos de seus beneficiários. PRELIMINARES 
REJEITADAS. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. 
POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70035218825, 
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 
27/04/2011) 
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APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIA PRIVADA. 
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FATOR 
PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA - 
PERÍCIA ATUARIAL. Não há necessidade de 
realização de perícia para o deslinde da presente 
controvérsia, pois se trata de matéria exclusivamente 
de direito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. Rejeitada. MÉRITO. A suplementação de 
aposentadoria do autor deve consistir numa renda 
mensal correspondente à diferença entre o SRB e 
o valor do benefício concedido pelo INSS. Flagrante 
a existência de diferença entre o valor que o autor 
deveria receber e o que vem recebendo, deve ser 
procedida a sua complementação. INTERPRETAÇÃO 
RESTRITIVA DOS CONTRATOS 
PREVIDENCIÁRIOS. O caso presente não abarca 
hipótese de interpretação restritiva, tendo em vista que 
não há qualquer embasamento jurídico, tampouco 
jurisprudencial. Deve ser garantida a isonomia de 
tratamento entre os inativos e ativos. PRÉVIO 
CUSTEIO. A retenção de qualquer importância vertida 
pelo associado, caracteriza enriquecimento sem causa 
da entidade. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E 
DO IMPOSTO DE RENDA. Não conhecimento do 
pedido, pois a sentença assim já fixou. AGRAVO 
RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINAR RECURSAL 
REJEITADA. NO MÉRITO, APELO CONHECIDO EM 
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70041070491, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 
Ludwig, Julgado em 09/06/2011).  

 

Dessarte, uma vez reconhecida pelo INSS aposentadoria 
aos requerentes por tempo de contribuição, a suplementação será 
no percentual de 100% do valor do Salário-Real-de-Benefício, ou 
seja, o pagamento da diferença existente entre o valor pago pelo 
INSS e o SRBA, conforme prevê seu Regulamento.  

 
A respeito, é o que trata o artigo 13 do Regulamento Geral 

de Aposentadoria, atinente à complementação de aposentadoria 
em relação ao benefício percebido pela órgão oficial da 
previdência social, a saber: Artigo 13. Do benefício de que trata 
este Capítulo será deduzida, sempre, toda e qualquer quantia que 
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o associado esteja ou venha a receber do órgão de previdência 
social a que estiver filiado. 

 
Outrossim, é o artigo 14 do referido regulamento, que assim 

dispõe: “Toda vez que se verificar um aumento geral de salários 
no Banco, os associados aposentados, no regime deste 
Regulamento, terão seu benefício mensal reajustados com base 
nos níveis salariais dos empregados em atividade, de igual 
padrão, função ou comissionado, na forma dos artigos 10, 11 e 
12”. 

 
Portanto, faz jus a autora à complementação de 

aposentadoria, como se na ativa estivesse, a contar da inativação 
e observada a prescrição quinquenal.  

 
(...) 
 

Convém salientar, que a suplementação de aposentadoria do 

autor deve consistir numa renda mensal correspondente à diferença entre o 

SRB e o valor do benefício concedido pelo INSS. 

Assim, o fator previdenciário atua na aposentadoria oficial do 

apelado, alterando a base de cálculo dos valores a serem efetivamente 

pagos pelo INSS, sem afetar a relação jurídica de natureza privada que se 

estabeleceu entre as partes litigantes. 

Veja-se que o ponto de partida para aferição do “quantum” a 

título de complementação de aposentadoria do autor é justamente o valor 

pago pelo INSS, independentemente dos critérios utilizados pela Autarquia 

Federal. 

Nesse sentido, trago o seguinte precedente: 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
FUNDAÇÃO BANRISUL. CONFISSÃO E AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
PRELIMINARES REJEITADAS. CHAMAMENTO,. 
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FATOR 
PREVIDENCIÁRIO INTRODUZIDO PELA LEI Nº 
9.678/99, INCIDENTE NO CÁLCULO DA 
APOSENTADORIA DEVIDA PELO ÓRGÃO OFICIAL 
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QUE NÃO TEM REFLEXO NA COMPLEMENTAÇÃO 
DE APOSENTADORIA DEVIDA PELA ENTIDADE DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECONHEDIDO O 
DIREITO À APOSENTADORIA INTEGRAL PELO 
INSS EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, A 
SUPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA RÉ DEVERÁ 
OBSERVAR O EQUIVALENTE A 100% DO SALÁRIO 
REAL DE BENEFÍCIO, DEVENDO A ENTIDADE DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR O 
BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO CONCEDIDO PELO 
INSS ATÉ ATINGIR A INTEGRALIDADE DO SRBA. 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO 
NOS PONTOS POR AUSÊNCIA DE INTERESSE 
RECURSAL. Preliminares rejeitadas. Apelação 
conhecida em parte e desprovida. Agravo retido 
desprovido. (Apelação Cível Nº 70034928689, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 
06/05/2010)  

 
Logo, passo ao exame do apelo da parte autora. 

Postula em suas razões recursais, a desnecessidade de 

recalcular o valor do benefício pelo salário-real-de-benefício, bem como a 

majoração da verba honorária. 

SALÁRIO-REAL-DE-BENEFÍCIO 

Quanto à sistemática do cálculo, as parcelas devem ser 

apuradas dentro do recálculo do salário-real-do-benefício, diante da regra do 

art. 22 do Regulamento de 1979. 

Nesse sentido, trago o seguinte precedente: 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
FUNDAÇÃO BANRISUL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA PARCIAL 
DA AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FATOR 
PREVIDENCIÁRIO INTRODUZIDO PELA LEI Nº 
9.678/99, INCIDENTE NO CÁLCULO DA 
APOSENTADORIA DEVIDA PELO ÓRGÃO OFICIAL 
QUE NÃO TEM REFLEXO NA COMPLEMENTAÇÃO 
DE APOSENTADORIA DEVIDA PELA ENTIDADE DE 
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PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECONHECIDO O 
DIREITO À APOSENTADORIA INTEGRAL PELO 
INSS EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, A 
SUPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA RÉ DEVERÁ 
OBSERVAR O EQUIVALENTE A 100% DO SALÁRIO 
REAL DE BENEFÍCIO, DEVENDO A ENTIDADE DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR O 
BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO CONCEDIDO PELO 
INSS ATÉ ATINGIR A INTEGRALIDADE DO SRBA. 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AFASTADAS. 
DESCONTOS FISCAIS DETERMINADOS. 
RECÁLCULO DO SALÁRIO REAL DE BENEFÍCIO. 
PEDIDO DEFERIDO. Preliminares contra-recursais 
rejeitadas. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 
70040685331, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 
Fontoura, Julgado em 22/03/2012) 

 

Por tais razões, não merece reparo a sentença quanto ao 

ponto. 

VERBA HONORÁRIA 

O entendimento deste 3º Grupo Cível é no sentido de que nas 

questões referentes à complementação de aposentadoria, o valor a ser 

fixado a título de honorários advocatícios é no percentual de 15% sobre o 

valor da condenação. 

 Assim, deverá a parte ré arcar com o 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 decisão para o fim de incidência da verba honorária. 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nego provimento aos agravos retidos e, no 

mérito, nego provimento ao apelo da ré e dou parcial provimento ao apelo da 
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parte autora, para tão somente majorar a verba honorária, nos termos da 

fundamentação. 

É o voto. 

 

VR 

 

 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 

70047035258, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AOS 

AGRAVOS RETIDOS, DERAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E 

JULGARAM PREJUDICADO O APELO DA AUTORA. POR MAIORIA." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: FABIANA DOS SANTOS KASPARY 


