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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO. ABONOS 
INDENIZATÓRIOS E SALARIAIS DOS ACORDOS 
COLETIVOS DE 2005/2007.  2007/2008 E 2008/2009. 
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA 
DE FONTE DE CUSTEIO E VERBA 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. Não é inepta a petição inicial, a qual, de sua leitura 
se depreende, sem necessidade de exercício 
interpretativo, o fato e os fundamentos jurídicos do 
pedido, o pedido, com as suas especificações, nos 
termos do disposto no art. 282 do CPC.   
3. Não ocorre o litisconsórcio necessário, porquanto é 
diversa a natureza jurídica das relações propostas, 
podendo haver solução diferente para a Fundação e a 
Brasil Telecom S/A.  
Legitimidade passiva para a causa da Fundação 
Atlântico de Seguridade Social.  
4. A norma coletiva, ao estabelecer o pagamento dos 
abonos indenizatórios e salariais, os restringiu 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 da 
assistida, seja por parte do patrocinador. 
Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A CÓ R DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar as 

preliminares e, por maioria, em desprover a 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 Ó RI O  

DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO (RELATOR) 

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DA 

GRAÇA LUZ DOS SANTOS, em face da sentença das fls. 261-268 que 

julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das 

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

600,00, mas com suspensão da exigibilidade por litigar a demandante sob o 

pálio da gratuidade judiciária (fl. 73).  

Em suas razões recursais, fls. 278-303, a apelante afirma a 

natureza remuneratória dos abonos indenizatórios e salariais, ressaltando a 

abrangência aos aposentados e pensionistas.  

Colaciona julgados em prol da alegação.  

Salienta que, pelo princípio da isonomia, toda correção salarial, 

prevista em acordos coletivos, deve ser repassada  aos inativos.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Sustenta haver expressa e inequívoca previsão regulamentar 

determinando a paridade/isonomia entre ativos e inativos.  

Postula o provimento do recurso.  

Fundação Atlântico de Seguridade Social apresentou 

contrarrazões, fls. 310-338, arguindo preliminares de inépcia da petição 

inicial, por carência lógica entre os fatos e conclusão.  

Suscita, também, preliminar de prescrição do abono de 

2005/2006, de incompetência absoluta do Juízo em razão da matéria e de 

necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a 

patrocinadora.  

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 REVISIONAL DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO, C/C COBRANÇA DE PARCELAS EM ATRASO, 

ajuizada por MARIA DA GRAÇA LUZ DOS SANTOS, contra FUNDAÇÃO 

ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, alegando, em síntese, ter sido 

empregada da CRT e, na condição de aposentada, migrou para o plano 

previdenciário BrTPrev, situação que lhe vem causando prejuízo, uma vez 

que tem direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade, 

paridade a qual não vem sendo observada, porque não houve o deferimento 

de abonos salariais previstos nos Acordos Coletivos de 2005/2007, 

2007/2008 e 2008/2009, os quais estabeleciam, respectivamente, os 

seguintes abonos: percentual de 22,97%, além de R$ 150,00; percentual de 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

19,89% e R$ 400,00; percentual de 15,55% e o abono salarial de R$ 200,00, 

vantagem de caráter remuneratório e que deve ser deferida ao efeito de 

haver aquela paridade, destacando estarem seus proventos à época da 

vigência do acordo dentro dos limites da faixa salarial. 

De início, quanto à preliminar de incompetência absoluta da 

Justiça Comum Estadual, em razão da matéria, convém ressaltar que a 

jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça reconhece a 

competência da Justiça Comum Estadual relativamente às ações propostas 

com o desiderato de se obter complementação de benefícios devidos por 

entidade de previdência privada fechada, porquanto não envolvem 

controvérsia acerca de relação empregatícia.  

A propósito, são as decisões daquela Corte:  

AGRAVO REGIMENTAL - CONFLITO POSITIVO DE 
COMPETÊNCIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - 
JUSTIÇA COMUM - PRECEDENTES - DECISÃO 
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 
I. Consoante jurisprudência desta Corte e do Supremo 
Tribunal Tribunal, é competente a Justiça Estadual 
para processar e julgar ação em que o pedido e a 
causa de pedir decorram de pacto firmado com 
instituição de previdência privada, tendo em vista a 
natureza civil da contratação, envolvendo tão-somente 
de maneira indireta os aspectos da relação laboral, 
entendimento que não foi alterado com a promulgação 
da Emenda Constitucional n. 45/2004. 
II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo 
capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se 
mantém por seus próprios fundamentos. 
Agravo Regimental improvido. 
(AgRg no CC 109.085/SP, Rel. Ministro  SIDNEI 
BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, 
DJe 17/03/2010).  
 
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. 
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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 
causa de pedir próxima é o descumprimento da 
avença, relativa ao plano de previdência privada. 
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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). 
 
Processo civil. Previdência privada. Complementação. 
Competência. 
Justiça Comum. Ausência de prequestionamento. 
- As ações ajuizadas pelos beneficiários de plano de 
previdência de entidade privada, na qual se objetiva a 
complementação de benefícios, devem ser julgadas 
pela Justiça Comum Estadual. 
- O prequestionamento dos dispositivos legais tidos 
por violados constitui requisito de admissibilidade do 
recurso especial. 
Negado provimento ao agravo no agravo de 
instrumento. 
(AgRg. nos EDcl. no Ag 868.792/DF, Rel. Ministra  
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
04.10.2007, DJ 22.10.2007 p. 255).  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

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). 

 

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). 
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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).  
 
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.  

Por tais razões, filio-me ao posicionamento majoritário que 

reconhece como competente a Justiça Comum Estadual para o julgamento 

da ação. 

Ante o exposto, inquestionável que é da Justiça Comum 

Estadual a competência para o processamento e julgamento das demandas 
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propostas contra as entidades de previdência privada fechadas que 

objetivam a complementação de aposentadoria. 

De outra parte, quanto à preliminar de inépcia da inicial, 

conforme bem asseverado pelo Julgador de 1º Grau, não merece prosperar 

a prefacial, porquanto é tecnicamente própria para o fim pretendido, 

contendo inclusive pedido certo e determinado, e sem que, ademais, possa 

ser olvidada a circunstância de não ser possível, no estágio procedimental 

em que se encontra o processo, a proclamação da imprestabilidade da peça 

inaugural quando sequer foi determinada a sua emenda no momento 

processual oportuno (artigo 284 do CPC), excetuada a hipótese de 

excessivo apego a aspecto formal em detrimento da análise do direito 

material titulado, o que é inadmitido. 

Demais disso, a autora narrou os fatos que sustentam o pedido 

deduzido, não havendo qualquer dificuldade para a ré apresentar a longa 

contestação das fls. 75-106. 

A inicial é clara e lógica. 

De outro norte, quanto ao litisconsórcio passivo necessário 

com a Brasil Telecom S/A, nos termos do art. 47 do CPC1, desnecessária a 

participação da empresa de telefonia, porquanto há relação de natureza civil, 

oriunda de contrato de previdência privada, enquanto que a relação entre a 

autora e a ex-empregadora, Brasil Telecom S/A, é proveniente de contrato 

de trabalho.  

Por conseguinte, não há o alegado litisconsórcio necessário,  

uma vez que é diversa a natureza jurídica das relações propostas,  podendo 

haver solução diferente para a Fundação e a Brasil Telecom S/A.  

                                            
1
 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. 
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Demais disso, existe lei ou disposição contratual impondo 

solidariedade ativa entre a ré e a Brasil Telecom. O Estatuto Social da 

Fundação CRT dispõe, em seu art. 13, que o patrimônio da entidade será 

autônomo, livre e desvinculado de qualquer outra entidade, bem como o art. 

265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume, resulta 

da lei ou da vontade das partes. 

De outra banda, no que concerne à preliminar de prescrição 

relativamente ao abono indenizatório de 2005/2006, foi previsto para ser 

pago em 05 dias úteis após a aprovação da proposta pela assembléia da 

categoria, consoante cláusula que segue: 

ACORDO COLETIVO DE 2005/2006: 
CLÁUSULA TERCEIRA – ABONO INDENIZATÓRIO. 
A empresa concederá os seguintes abonos 
indenizatórios, calculados sobre as respectivas 
faixas/partes salariais, em compensação pelas 
modificações introduzidas no presente Acordo, que 
será pago nas condições seguintes: 
a) 22,97% do salário nominal, em dinheiro, a ser pago 
05 dias úteis após a aprovação da proposta pela 
assembléia da categoria para os empregados 
efetivos na empresa em 01-12-2005, que percebam 
até R$ 6.000,00.... (fl. 42).  

 

Desse modo, como se verifica, a cláusula é expressa ao dispor 

que o abono indenizatório no percentual de 22,97% será pago 05 dias úteis 

após a aprovação da proposta pela assembléia da categoria e, tendo a 

autora ajuizado a ação em 16-10-2010 (fl. 02), não como se tomar como 

termo inicial a data sugerida pela Fundação – 01-12-2005, a qual se refere 

somente à data em que efetivo o empregado na patrocinadora. 

Desse modo, vão rejeitadas as preliminares. 

No que atine aos abonos indenizatórios, não obstante 

decisões em sentido contrário que proferi anteriormente, reavaliando melhor 

a questão, convenci-me de que a demandante não faz jus à incorporação da 
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parcela 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, 

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 previdenciária2. 

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 

                                            
2
 Ministério da Previdência.  
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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 

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 
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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.  

Desse modo, a complementação de aposentadoria é paga 

sobre as parcelas contratadas e sobre as quais houve a contribuição durante 

a contratualidade.  

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). 

 

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: 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
RMRF 
Nº 70046903274 
2011/CÍVEL 
 

   14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
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. 

 

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. 
(...) 
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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 109/013. 

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 

                                            
3 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. 
        § 1o 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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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 à parcela reivindicada, 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 o benefício denominado abono indenizatório seria 

estendido aos aposentados e pensionistas, o que resulta na absoluta 

impertinência e falta de amparo legal à pretensão da autora 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 dos abonos indenizatórios tem 

fundamento nas cláusulas terceira e quarta dos Acordos Coletivos 
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2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009, as quais preveem o pagamento da 

parcela aos empregados em atividade, nos seguintes termos: 

ACORDO COLETIVO DE 2005/2006: 
CLÁUSULA TERCEIRA – ABONO INDENIZATÓRIO. 
A empresa concederá os seguintes abonos 
indenizatórios, calculados sobre as respectivas 
faixas/partes salariais, em compensação pelas 
modificações introduzidas no presente Acordo, que 
será pago nas condições seguintes: 
a) 22,97% do salário nominal, em dinheiro, a ser pago 
05 dias úteis após a aprovação da proposta pela 
assembléia da categoria para os empregados 
efetivos na empresa em 01-12-2005, que percebam 
até R$ 6.000,00; 
b) 22,18% da parte salarial entre R$ 6.000,01 e R$ 
8.000,00, acrescido da importância fixa de R$ 
1.378,08, todos em dinheiro, a ser concedido 05 dias 
úteis para os empregados efetivos da empresa em 
01-12-2005, que percebam salários de R$ 6.000,01 
até R$ 8.000,00; 
c) A importância fixa de R$ 1.821,60 (um mil 
oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) em 
dinheiro, a ser concedido 05 dias após a aprovação da 
proposta pela assembléia da categoria, para os 
empregados efetivos na empresa em 01/12/2005, 
que percebam salários superiores a R$ 8.000,00; 
d) R$ 178,40 (cento e setenta e oito reais e quarenta 
centavos) em Ticket Alimentação a ser pago 05 dias 
úteis após a aprovação da proposta pela assembléia 
da categoria. Para quem trabalha 4 horas diárias o 
valor do referido abono é de R$ 89,20 (oitenta e nove 
reais e vinte centavos); 
e) R$ 171,60 (cento e setenta e um reais e sessenta 
centavos) em Ticket Alimentação, referente a 
manutenção de concessão de 22 tíquetes na vigência 
do presente Acordo. Para quem trabalha 4 horas 
diárias o valor do referido abono será de R$ 85,80 
(oitenta e cinco reais e oitenta centavos). 
f) Os abonos supras estão expressamente 
desvinculados do salário, não se integrando a ele para 
quaisquer efeitos, inclusive previdenciário. 
... 
 
ACORDO COLETIVO DE 2007/2008: 
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CLÁUSULA QUARTA - ABONO INDENIZATÓRIO 
A Empresa concederá os seguintes abonos 
indenizatórios, calculados sobre as respectivas 
faixas/partes salariais, em compensação pelas 
modificações introduzidas no presente Acordo, que 
será pago nas condições seguintes: 
a) 19,89% do salário nominal, em dinheiro, a ser pago 
05 dias úteis após a aprovação da proposta pela 
assembleia da categoria, para os empregados 
efetivos na empresa em 30-09-2007, que percebam 
até R$ 8.000,00; 
b) A importância fixa de R$ 1.591,20 (Um mil 
quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos) em 
dinheiro, a ser concedido 05 dias após a aprovação da 
proposta pela assembleia da categoria, para os 
empregados efetivos na empresa em 30-09-2007, 
que percebam salários superiores a R$ 8.000,00; 
c) O abono supra está expressamente desvinculado 
do salário, não se integrando a ele para quaisquer 
efeitos, inclusive previdenciário. 
... 
 
ACORDO COLETIVO DE 2008/2009: 
CLÁUSULA TERCEIRA - ABONO INDENIZATÓRIO 
A Empresa concederá os seguintes abonos 
indenizatórios, em compensação pelas modificações 
introduzidas no presente Acordo, que será pago nas 
condições seguintes: 
a) 15,55% (quinze vírgula cinqüenta e cinco por cento) 
do salário nominal, em dinheiro, a ser pago 05 dias 
úteis após a aprovação da proposta pela assembléia 
da categoria, para os empregados efetivos na 
empresa em 31-08-2008, que percebam até R$ 
8.400,00; 
b) A importância fixa de R$ 1.306,37 (Um mil trezentos 
e seis reais e trinta e sete centavos) em dinheiro, a ser 
concedido 05 dias após a aprovação da proposta pela 
assembléia da categoria, para os empregados 
efetivos na empresa em 31-08-2008, que percebam 
salários superiores a R$ 8.400,00; 
c) Os abonos supras estão expressamente 
desvinculados do salário, não se integrando a ele para 
quaisquer efeitos, inclusive previdenciário. 
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De outra parte, quanto aos abonos nos valores de R$ 150,00, 

R$ 400,00 e de R$ 200,00, estão previstos nas cláusulas quarta e vigésima 

quarta, parágrafo oitavo, dos acordos coletivos mencionados, as quais 

estabelecem: 

ACORDO COLETIVO DE 2005/2006 
CLÁUSULA QUARTA – ABONO 
Será concedido ainda um abono no valor de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais), em dinheiro, para 
todos os colaboradores elegíveis ao presente Acordo, 
a ser pago em até 5 (cinco) dias úteis após a 
aprovação pela assembleia da categoria. (fl. 43). 
 
 
ACORDO COLETIVO DE 2007/2008: 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA PARÁGRAFO 
OITAVO – ABONO 
Para os empregados efetivos em 30 de setembro de 
2007, será concedido um abono, em uma única 
parcela, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
em Ticket Restaurante/Alimentação, a ser pago em 
30/11/2007. (fl. 60).  
 
ACORDO COLETIVO DE 2008/2009 
CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO OITAVO – 
ABONO 
Para os empregados efetivos em 31 de agosto de 
2008, será concedido um abono, em uma única 
parcela, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em 
Ticket Restaurante/Alimentação, a ser pago em 
10/10/2008. (fl. 67).   
 

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

estabelecer o pagamento dos abonos indenizatórios e salariais, os restringiu 

aos empregados em atividade, estabelecendo, ainda, sua natureza 

indenizatória. 

Demais disso, analisando-se a forma como foram concedidos 

os abonos indenizatórios e salariais, verifica-se que implicaram valores 
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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 abonos indenizatórios e salariais, aos empregados em atividade, 

não possuí natureza salarial, porquanto os acordos coletivos que os 

instituíram delimitaram seu período de concessão e estabeleceram 

expressamente que eles não se incorporariam à remuneração do 

empregado.  

Assim sendo, por essas razões, os abonos indenizatórios e 

salariais não devem ser estendidos à parte autora.  

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

falar em extensão dos referidos benefícios a aposentados e pensionistas. 

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

convenção/acordo coletivo, as verba 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 pelas partes, dou-os 

por prequestionados, com a finalidade de evitar eventual oposição de 

embargos declaratórios tão somente para este fim.  

 Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento à 

apelação, mantendo incólume a bem lançada sentença, inclusive quanto à 

sucumbência 
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DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA (REVISORA) 

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

tocante aos abonos, acompanhando-o em relação às preliminares. 

Penso que a função da Previdência Privada é garantir a 

isonomia entre os servidores ativos e inativos, ou seja, assegurar que estes 

percebam os mesmos valores de natureza remuneratória que receberiam 

caso ainda estivessem na ativa. 

Assim, em razão do reconhecimento de seu caráter 

remuneratório, mantenho o entendimento no sentido de que os abonos 

devem ser estendidos aos aposentados, sob pena de ofensa ao princípio da 

isonomia. 

Ademais, as cláusulas terceira e quarta dos Acordos Coletivos 

2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009 dispõem o seguinte, respectivamente: 

 
2005/2006 
CLÁUSULA TERCEIRA – ABONO INDENIZATÓRIO 
A Empresa concederá os seguintes abonos 
indenizatórios, calculados sobre as respectivas 
faixas/partes salariais, em compensação pelas 
modificações introduzidas no presente Acordo, que 
será pago nas condições seguintes> 
a) 22,97% do salário nominal, em dinheiro, a ser pago 
05 dias úteis após a aprovação da proposta pela 
assembléia da categoria, para os empregados efetivos 
na empresa em 01.12.2005, que percebam até R$ 
6.000,00; 
b) 22,18% da parte salarial entre R$ 6.000,01 e R$ 
8.000,00, acrescido da importância fixa de R$ 
1.378,08, todos em dinheiro, a ser concedido 05 dias 
úteis, para os empregados efetivos na empresa em 
01/12/2005, que percebam salários de R$ 6.000,01 até 
R$ 8.000,00; 
c) A importância fixa de R$ 1.821,60 (um mil 
oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) em 
dinheiro, a ser concedido 05 dias após a aprovação da 
proposta pela assembléia da categoria, para os 
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empregados efetivos na empresa em 01/12/2005, que 
percebam salários superiores a R$ 8.000,00; 
d) R$ 178,40 (cento e setenta e oito reais e quarenta 
centavos) em ticket Alimentação a ser pago 05 dias 
úteis após a aprovação da proposta pela assembléia 
da categoria. Para quem trabalha 4 horas diárias o 
valor do referido abono será de R$ 89,20 (oitenta e 
nove reais e vinte centavos); 
e) R$ 171,60 (cento e setenta e um reais e sessenta 
centos) em Ticket Alimentação, referente a 
manutenção de concessão de 22 tíquetes na vigência 
do presente Acordo. Para quem trabalha 4 horas 
diárias o valor do referido abono será de R$ 85,80 
(oitenta e cinco reais e oitenta centavos); 
f) Os abonos supras estão expressamente 
desvinculados do salário, não se integrando a ele para 
quaisquer efeitos, inclusive previdenciário. 
 
 
2007/2008 
CLÁUSULA QUARTA - ABONO INDENIZATÓRIO 
A Empresa concederá os seguintes abonos 
indenizatórios, calculados sobre as respectivas 
faixas/partes salariais, em compensação pelas 
modificações introduzidas no presente Acordo, que 
será pago nas condições seguintes: 
a) 19,89% do salário nominal, em dinheiro, a ser pago 
05 dias úteis após a aprovação da proposta pela 
assembleia da categoria, para os empregados efetivos 
na empresa em 30.09.2007, que percebam até R$ 
8.000,00; 
b) A importância fixa de R$ 1.591,20 (Um mil 
quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos) em 
dinheiro, a ser concedido 05 dias após a aprovação da 
proposta pela assembleia da categoria, para os 
empregados efetivos na empresa em 30/09/2007, que 
percebam salários superiores a R$ 8.000,00; 
c) O abono supra está expressamente desvinculado 
do salário, não se integrando a ele para quaisquer 
efeitos, inclusive previdenciário. 
 
 
2008/2009: 
CLÁUSULA TERCEIRA – ABONO INDENIZATÓRIO 
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A Empresa concederá aos empregados elegíveis ao 
presente Acordo, os seguintes abonos indenizatórios, 
em compensação pelas modificações introduzidas no 
presente Acordo, que será pago nas condições 
seguintes: 
a) 15,55% (quinze vírgula cinquenta e cinco porcento) 
do salário nominal, em dinheiro, a ser pago 05 dias 
úteis após a aprovação da proposta pela assembleia 
da categoria, para os empregados efetivos na 
empresa em 31/08/2008, que percebam até R$ 
8.400,00; 
b) A importância fixa de R$ 1.306,37 (Um mil trezentos 
e seis reais e trinta e sete centavos) em dinheiro, a ser 
concedido 05 dias após a aprovação da proposta pela 
assembleia da categoria, para os empregados efetivos 
na empresa em 31/08/2008, que percebam salários 
superiores a R$ 8.400,00; 
c) O abono supra está expressamente desvinculado 
do salário, não se integrando a ele para quaisquer 
efeitos, inclusive previdenciário. 

 

No caso, pela análise dos valores percebidos pela parte autora 

na data da concessão dos abonos, é possível concluir que faz jus aos 

percentuais de 22,97%, 19,89% e 15,55%. 

Assim, em razão do reconhecimento de seu caráter 

remuneratório, esta Câmara já decidiu no sentido de que o abono deve ser 

estendido aos aposentados, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
FUNDAÇÃO BRTPREV. CONCESSÃO DE ABONO. 
OBSERVÂNCIA DA FAIXA SALARIAL. 
PRELIMINARES REJEITADAS. (...) 5. A parte 
postulante tem direito ao abono salarial de 24,92% 
previsto no Acordo Coletivo de 2003/2005, de acordo 
com a sua faixa salarial, o qual deve ser repassado 
aos inativos, diante de seu caráter remuneratório e em 
atendimento ao princípio da isonomia. (...) (Apelação 
Cível Nº 70035538008, Quinta Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 
Julgado em 25/08/2010) 
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Em relação à ausência de fonte de custeio, cumpre ressaltar 

que, em que pese o artigo 202, caput, da CF4 determine a constituição de 

reservas para o pagamento do benefício, não pode a instituição de 

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

cabendo a esta 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 

                                            
4
 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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art.16, §2º do Regulamento de Benefícios de 1991. Da 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA 
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) 

 

Não prosperam os pedidos de compensação de valores e 

limitação do valor do benefício, formulados pela parte ré, pois, na prática, 

implicaria o não-reconhecimento da complementação de aposentadoria 

integral, o que não se admite ante a fundamentação acima exposta.  

Quanto à aplicação do limite-teto, nos termos do artigo 42, §§5º 

e 6º, da Lei n.º 6.435-77, cumpre ressaltar que a referida Lei foi revogada 

pela Lei Complementar n.º 109/2001, que não possui dispositivo semelhante 

àqueles. Outrossim, em nome do princípio da isonomia, não se pode 

restringir o valor concedido a título de renda vitalícia. 

Isso posto, acompanho o ilustrado Relator, no tocante às 

preliminares. No mais, dou provimento à apelação, a fim de condenar a ré a 
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incorporar os abonos referentes aos Acordos Coletivos de Trabalho de 

2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009 aos proventos da aposentadoria 

complementar da autora, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde a 

data em que deveria ter ocorrido o adimplemento, e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês, a contar da data da citação. Outrossim, condeno 

a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 

15% sobre o valor da condenação, observadas as diretrizes do art. 20, §3º 

do CPC, obedecida a súmula 111 do STJ. 

É como voto. 

 

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

Relator. 

 

DES. GELSON ROLIM STOCKER - Presidente - Apelação Cível nº 

70046903274, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, REJEITARAM 

AS PRELIMINARES E, POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO." 

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


