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E M E N T A

ECT. PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDO (PBD). 
SALDAMENTO. LEGALIDADE.  É regular o 
saldamento do plano de benefícios (PBD)  aprovado 
pelo Conselho Deliberativo (órgão máximo da estrutura 
organizacional) do Instituto Postalis, cuja alteração 
regulamentar foi autorizada pela Secretaria da 
Previdência Complementar (Ministério da Previdência 
Social). A prova documental revela que a alteração do 
Regulamento do Plano de Benefícios Saldado se 
impunha como medida coibitória do grave déficit 
financeiro e garantia de reserva para o cumprimento dos 
benefícios contratados.
Recurso do sindicato reclamante a que se nega 
provimento.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 9ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, por unanimidade: 1)

não conhecer das contrarrazões de fls. 1872/1888 da reclamada Postalis, 

pois em duplicidade; 2) rejeitar a prefacial de deserção do recurso 

interposto pelo  sindicato reclamante, arguida pela reclamada Postalis; 3) 

rejeitar a prefacial de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, 

arguida pela reclamada Postalis, em contrarrazões. No mérito, por maioria, 

vencido em parte o Juiz convocado André Reverbel Fernandes, negar 

provimento ao recurso ordinário interposto pelo sindicato reclamante. Por 

unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário interposto pela 

reclamada Postalis para autorizar a restituição/compensação das 

contribuições ao PBD (saldado) havidas no período de vigência da liminar. 

Intime-se.

Porto Alegre, 23 de agosto de 2012 (quinta-feira).

R E L A T Ó R I O

Inconformados com a sentença proferida pela Juíza Brígida Joaquina

Charão Barcelos (complementada pela decisão de embargos 

declaratórios), que julgou improcedente a ação, recorrem o sindicato 

reclamante e a reclamada Postalis.

O sindicato reclamante busca a reforma da sentença nos seguintes itens: 

ilegalidade do saldamento compulsório; antecipação dos efeitos da tutela; 
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benefício da justiça gratuita/honorários assistenciais; custas processuais.

A reclamada Postalis, por sua vez, objetiva a reforma da sentença quanto à 

restituição/compensação das contribuições previdenciárias vertidas para o 

plano por força da decisão liminar (antecipação dos efeitos da tutela).

Há contrarrazões, pelo sindicato reclamante e pela reclamada Postalis, a 

qual argui a deserção do recurso do sindicato, além de renovar a arguição 

de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.

Processo não sujeito a parecer do Ministério Público do Trabalho.

É o relatório. 

V O T O

DESEMBARGADOR JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE 

MIRANDA (RELATOR):

PRELIMINARMENTE.

1. DO NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES.

Não se conhece das contrarrazões da reclamada Postalis, protocolizadas 

sob o nº 5346510, fls. 1872/1888, porquanto idênticas àquelas de fls. 

1854/1870, as quais, inclusive, foram apresentadas no mesmo dia.

2. DA DESERÇÃO DO RECURSO DO SINDICATO-RECLAMANTE.

A reclamada argui a deserção do recurso interposto pelo sindicato 

reclamante, porque não efetuado o depósito recursal, em conformidade 

com os artigos 789, parágrafo 1º, e artigo 899, ambos da CLT e com a 
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Instrução Normativa nº 27/2005 do TST.

O Juízo de origem julgou improcedente a ação, condenando o sindicato 

reclamante ao recolhimento das custas processuais de R$ 440,00, 

calculadas sobre o valor de R$ 22.000,00 dado à causa na inicial (fl. 

1799v).

O sindicato-reclamante interpôs recurso ordinário (fls. 1811/1821), 

apresentando o comprovante do recolhimento das custas processuais  (fl. 

1822v). 

Não se desenha a suposta violação ao artigo 789, parágrafo 1º, da CLT. 

Olvida a reclamada Postalis que o depósito a que se refere o artigo 899 da 

CLT tem por objetivo a garantia da execução, por óbvio, em caso de

condenação:

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e 

terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas 

neste Título, permitida a execução provisória até a penhora. 

§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-

mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o 

recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da 

respectiva importância. Transitada em julgado a decisão 

recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância 

de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho 

do juiz. 

 § 2º (...)

§ 3º - (...)
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§ 4º - O depósito de que trata o § 1º far-se-á na conta vinculada 

do empregado a que se refere o art. 2º da Lei nº 5.107, de 13 de 

setembro de 1966, aplicando-se-lhe os preceitos dessa Lei 

observado, quanto ao respectivo levantamento, o disposto no § 

1º.  

§ 5º - (...) 

§ 6º - Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de 

custas, exceder o limite de 10 (dez) vêzes o salário-mínimo da 

região, o depósito para fins de recursos será limitado a êste 

valor.

§ 7º (...)

Assim, considerando o juízo de improcedência da ação, o sindicato 

reclamante não estava obrigado a efetuar o depósito recursal. Acrescenta-

se que a Instrução Normativa nº 27 do TST não permite atribuir outra 

interpretação ao dispositivo legal ora examinado, pois não impõe a

realização do preparo na forma indicada no recurso,  equivocando-se a 

reclamada Postalis em torno da matéria.

3. DA  INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A reclamada Postalis renova a arguição de incompetência absoluta da 

Justiça do Trabalho. Alega que as condições contratuais previstas no 

regulamento do plano de benefícios não integram o contrato de trabalho. 

Afirma que a questão trazida a julgamento envolve contrato de natureza civil 

firmado entre a entidade de previdência complementar e os substituídos 

processuais. 
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Segundo o Juízo, a presente demanda é decorrente da relação de emprego 

mantida entre os substituídos e a  reclamada ECT, na medida em que se 

discute o direito à suplementação de aposentadoria desses substituídos 

perante a  reclamada POSTALIS, entidade de previdência complementar 

fechada instituída pela empregadora.

A jurisprudência dominante sobre a questão tem entendido que as ações 

envolvendo parcelas que compõem a complementação de aposentadoria 

ou suplementação de aposentadoria são decorrentes da existência de um 

contrato de emprego. São benefícios instituídos pelo empregador, e o 

trabalhador somente dele se beneficia em decorrência de sua condição de 

empregado.

As instituições de seguridade social, ligadas ao empregador, nada mais 

são do que um apêndice deste, sendo a complementação de 

aposentadoria (entre outras vantagens) benefício instituído pelo empregador 

em decorrência da existência de uma relação de emprego (vide artigo 1º do 

Estatuto  da reclamada Postalis - fl. 278). Assim, pouco importa que o 

empregador tenha constituído organismo juridicamente autônomo para

conceder tal benefício. Tal organismo, geralmente, é um mero segmento do 

empregador, sem qualquer autonomia efetiva.

O conflito - na verdade - não tem natureza previdenciária, mas se 

caracteriza como uma lide entre o trabalhador e seu empregador, tendo 

como objeto obrigação acessória decorrente do contrato de emprego,

satisfazendo o disposto no artigo 114 da Constituição Federal, inclusive 

pela nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004.

Pouco importa que a reclamada Portalis seja uma entidade previdenciária, 

constituída aos moldes da Lei nº 6.435/1977, ou que a adesão ou 
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permanência dos substituídos processuais como seus filiados tenha sido 

voluntária. O artigo 202, parágrafo 2º, da CF não traduz a suposta

incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia.

A Emenda Constitucional nº 20, de 15-12-1998, deu nova redação ao 

parágrafo 2º do artigo 202 da CF: 

As contribuições do empregador, os benefícios e as condições 

contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de 

benefícios das entidades de previdência privada não integram o 

contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção 

dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos 

participantes, nos termos da lei. 

Tal dispositivo não afasta do Judiciário Trabalhista a competência para 

julgar matéria envolvendo benefício alcançado por entidade de previdência 

privada. 

Assim, e porque a presente decisão, aos fundamentos expendidos, não 

implica violação aos artigos 109, inciso I, e  202, parágrafo 2º,  ambos da 

CF, artigos 1º, 18 21, 47 e 68, todos da Lei Complementar nº 109/2001, 

tampouco contrariedade à Súmula nº 150 do STJ, rejeita-se a prefacial.

NO MÉRITO.

DO RECURSO DO SINDICATO-RECLAMANTE.

1. DA ILEGALIDADE DO SALDAMENTO COMPULSÓRIO.

O sindicato-reclamante investe contra a decisão proferida pelo Juízo de 

origem que indeferiu o pedido formulado na inicial para que as reclamadas 

se abstenham de proceder (obrigação de não fazer) ao saldamento 
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compulsório do Plano de Benefícios Definido - PSD, a fim de se 

restabelecer o equilíbrio contratual existente entre as partes e permita o 

direito de opção aos participantes do referido plano de previdência 

complementar, considerando os princípios que regem a relação de 

previdência complementar; ou a conversão da obrigação em perdas e 

danos se presentes as hipóteses previstas no artigo 84, parágrafo 1º, do 

CDC, combinado com os artigos 461, parágrafo 1º, 633 e 643, todos do 

CPC.  Alega que, em se tratando de uma relação estritamente contratual 

(entre os participantes e a entidade fechada de previdência complementar), 

qualquer alteração nos planos de benefícios administrados pela reclamada 

Postalis deve ser precedida de expressa concordância dos participantes.  

Invoca o disposto no artigo 17 da Lei Complementar nº 109/2001. Afirma 

que o contrato de previdência privada e a relação dele resultante se insere 

no âmbito de proteção previsto no CDC. Invoca o disposto no artigo 51, 

inciso XIII, da Lei nº 8.078/1990, bem como o disposto no artigo 202 da CF. 

Chama a atenção para o fato de que o saldamento não tem previsão legal, 

sendo resultado de construções doutrinárias e regulamentares não 

uniformes,  constituindo-se em modalidade de extinção do Plano de 

Benefícios Definido (PBD).  Afirma que, no caso, a compulsoriedade do 

saldamento, impede, de forma autoritária e ilegal, que o participante opte  

em permanecer no plano de benefícios que escolheu, no momento da 

adesão. Argumenta que  tal compulsoriedade  consubstancia notório abuso 

de poder econômico, na medida em que tende a forçar a migração dos

participantes e assistidos (ora substituídos) ao Plano de Benefícios 

Definido - PBD para o  novo plano - POSTALPREV, tão-somente no fito de 

atender conveniências administrativo-financeiras da empresa 

patrocinadora. Entende que a opção pelo saldamento deve se dar de forma 

individual. Afirma restar claro o prejuízo imposto aos substituídos na medida 
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em que as duas alternativas que lhes foram apresentadas são: (1ª) aderir 

ao outro plano de benefícios (POSTALPREV),  que não prevê o pagamento 

mínimo de 20% no auxílio-doença; determina o pagamento de benefício 

decorrente de aposentadoria por invalidez em valor irrisório; não prevê o 

pagamento dos auxílios: natalidade, nupcial, funeral e reclusão; (2ª) ficar 

sem qualquer tipo de plano de previdência e via de consequência sem 

cobertura de benefícios de risco (auxílio-doença, invalidez, etc.). Assevera 

que tanto a reclamada Postalis como a SPC (Secretaria de Previdência 

Complementar) não permitiram a discussão com os participantes da 

política de saldamento, tendo optado pela imposição de sua vontade. 

Afirma que o saldamento em questão pretende transferir ao trabalhador o 

déficit de que não é responsável. 

Para o deslinde da controvérsia, é oportuna a transcrição dos seguintes 

trechos da decisão proferida pelo Juízo de origem (fls. 1793-v/1798):

Verifico que, incontroverso, no caso, a perda do equilíbrio 

econômico atuarial do PBD - Plano de Benefícios Definido, pelo 

que considerei desnecessária a realização da perícia atuarial 

anteriormente deferida, e determinei a conclusão dos autos para 

sentença. É controvertida, em verdade, a legalidade do 

saldamento do PBD, ante as alegações do sindicato reclamante.

Nesse sentido, quanto ao saldamento do referido plano, alio-me 

ao entendimento já exposado pelo TRT da 24ª Região, em 

demanda semelhantemente ajuizada e julgada: (...)

Assim sendo, compreendo perfeitamente legal e acabado o 

saldamento do PBD - Plano de Benefícios Definido.
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Isso porque, assim como já decidido pelo Juízo da 3ª Vara do 

Trabalho de Florianópolis/SC, no processo ACP nº. 00279-2008-

0263-12-00-4, “o Estatuto e o Regulamento da entidade de 

previdência fechada, diferentemente do que alega o sindicato 

reclamante, não se incorporam ao “patrimônio jurídico do 

obreiro”, e também não constituem “obrigação acessória do 

contrato de trabalho de acordo com o art. 468 da CLT e 

Enunciados 51 e 228 do TST”, da mesma forma que a lei que 

estabelece o direito ao vale-transporte não se incorpora ao 

contrato de trabalho do empregado.” É fato que, embora seja 

caso de competência da Justiça do Trabalho, porquanto 

decorrente de relação de trabalho, as normas materiais que 

vinculam e regem os planos de previdência privada são próprias 

e autônomas, não sendo utilizadas as normas trabalhistas no 

aspecto. Dessa forma, os benefícios, as alterações do estatuto, o 

próprio saldamento de algum plano, os prejuízos etc., devem ser 

resolvidos à luz da legislação própria, não a trabalhista, e, 

tampouco, a consumerista, como quer fazer crer o sindicato 

autor, pois a relação jurídica entre os participantes do PBD e a 

instituição de previdência privada complementar (POSTALIS - 1ª 

reclamada) não é relação de consumo.

Nesse sentido, necessário esclarecer que, na forma da LC nº. 

109/01, art. 31, §1º, a instituição de previdência complementar 

fechada não objetiva auferir lucro e também não disponibiliza 

serviços ou produtos ao mercado consumidor, que são 

características de uma relação de consumo, como se observa no 
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Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90), em seu art. 

3º, §§ 1º e 2º. Além disso, o ambiente dos grupos empresariais 

em relação aos seus empregados e as entidades de 

associações classistas, setoriais ou profissionais não podem ser 

comparadas ao ambiente de mercado de consumo, segundo 

Roberto Eiras Messina (especialista em Previdência 

Complementar, e membro da Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar), porquanto 

não estão disponibilizados a qualquer pessoa do povo, mas 

somente aos integrantes admitidos. 

Ainda, não é correto dizer, como alega o sindicato reclamante, 

que há alteração unilateral do regulamento da instituição 

POSTALIS (primeira reclamada), porque  o que houve no caso 

em tela foi a mera aplicação das regras previstas no próprio 

estatuto da primeira reclamada, com base na lei que o rege (LC 

nº. 109/01). Assevere-se que a referida legislação prevê que 

para situações deficitárias (incontroversa no caso em tela), deve 

haver alteração do estatuto para solucionar o problema, 

mediante aprovação dos órgãos estatutários. A previsão, nessa 

situação de desequilíbrio financeiro-atuarial incontroversa, é o 

saldamento do Plano, exatamente o que ocorreu no caso em 

tela, e foi gerador da lide, por discordância do sindicato autor. 

Em contrapartida, reflita-se que o que seria inaceitável, por 

imoral, seria a administração pública, ou seja, a sociedade, arcar

com os prejuízos advindos do plano, cobrindo seu déficit.  As 

soluções, nestes casos, não  são a imutabilidade, como 
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pretende o sindicato reclamante, mas sim o aumento das 

contribuições, se viável (o que não é, como já demonstrado 

pelas reclamadas, pois imporia um aumento de mais de 60% no 

valor das contribuições devidas pelos substituídos), ou a 

extinção e saldamento do plano. 

A segunda reclamada, ECT-Correios demonstra que o Plano  

mantido (PBD), em razão de seu regime mutualista, fazia com 

que os participantes de menor renda subsidiassem os melhor 

remunerados. Não bastando essa distorção, enfrentava sério 

desequilíbrio econômico-financeiro, o que é incontroverso pelas 

partes, tornando sua existência ameaçada, o que exigiu o 

saldamento, com base no previsto no art. 21 das LC 109/2001.

No presente caso, a fórmula adotada para resolver o problema 

de desequilíbrio financeiro-atuarial  - saldamento do PBD - não 

foi uma decisão unilateral, porque foi aprovada pelo Conselho 

Deliberativo, unanimemente, sendo que tal órgão é composto de 

6 membros, sendo 3 indicadas pela segunda reclamada (ECT -

Correios) e 3 ELEITOS diretamente pelos participantes e 

substituídos na presente demanda, tudo conforme capítulo VIII 

do Estatuto da POSTALIS, nas fls. 281-286, além do Capítulo XI 

na fl. 287. 

Assim sendo, os substituídos tiveram, sim, observado seu direito 

de escolha, na medida em que foram representados por seus 

representantes eleitos perante o Conselho Deliberativo da 

primeira reclamada, POSTALIS. A ata de reunião extraordinária 
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do Conselho Deliberativo da POSTALIS em que aprovada por 

unanimidade o saldamento encontra-se na fl. 320 dos autos, e é 

prova do direito de escolha e de opção exercido pelos 

substituídos.

Diante de tal representação no Conselho Deliberativo da 

POSTALIS por parte dos eleitos dentre os participantes do PBD, 

verifico também não se sustentar a alegação do sindicato 

reclamante de ter ocorrido desequilíbrio contratual.

Acrescente-se que o saldamento do PBD não implica no 

encerramento do plano, mas apenas na suspensão das 

contribuições e impedimento de entrada, no mesmo plano, de 

novos participantes, mantendo-se as regras  no que concerne às 

obrigações das reclamadas, de forma proporcional, como forma 

de estancar o déficit. Com o saldamento, haverá o pagamento 

de benefício proporcional, a ser pago a partir da aposentadoria 

do substituído participante do PBD, assim como previsto no 

Regulamento.

Pelo exposto verifico não ter ocorrido qualquer ilegalidade no 

saldamento do PBD, que tem substrato legal no art. 21, §1º, da 

LC nº. 109/01,   pelo que rejeito os pedidos da ação, e, 

consequentemente, em sendo improcedente o pedido principal, 

por óbvio que o alternativo (conversão em perdas e danos) 

sequer será analisado.

Apreendida a situação trazida a julgamento, impõe-se a confirmação da 

sentença, pois não verificada a irregularidade alegada pelo sindicato 
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reclamante em relação à instituição do saldamento compulsório do PBD.

O sindicato reclamante não nega  a  grave situação financeira-atuarial do 

Plano de  Benefícios Definido, cujo déficit supera a quantia de um bilhão de 

reais, sendo indiscutível a necessidade de revisão do plano até então 

adotado. 

A questão não se resolve pela aplicação das normas previstas no CDC. 

Não é uma relação de consumo, pois as atividades desenvolvidas pela 

reclamada Postalis (entidade de previdência fechada) não se dirigem ao 

mercado de consumo, tampouco visam a obtenção de lucro. Portanto, o 

artigo 51, inciso XIII, da Lei nº 8.078/1990 não incide no caso presente.

Atente-se para o disposto no artigo 31 da Lei Complementar nº 109/2001:

Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma 

regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, 

exclusivamente:

I - aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e 

aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, entes denominados patrocinadores; e

II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores.

§ 1º As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de 

fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos. 

Também não se desconsidera que, embora a relação mantida entre os 

empregados e a  entidade de previdência complementar instituída pelo 

empregador seja resultante de uma relação de emprego, tal relação se 
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sujeita a regras específicas, sobretudo quanto à manutenção do equilíbrio 

financeiro-atuarial. Veja-se que o sindicato reclamante não nega a 

necessidade de ajustes, a fim de viabilizar a futura fruição dos benefícios 

por seus participantes. Tal circunstância, por si só, impede a solução da 

lide unicamente à luz das normas trabalhistas, sobretudo, do disposto nos 

artigos 9º e 468, ambos da CLT, até porque os benefícios concedidos pela 

entidade de previdência fechada são custeados não só pela patrocinadora, 

mas também pelos próprios participantes (artigo 11 do Estatuto - fl. 280).

O artigo 10 do Estatuto da Postalis (fl. 279) dispõe que o custeio dos planos 

de benefícios administrados pela Instituição será atendido pelas fontes de  

receitas determinadas em seus respectivos Regulamentos e que (parágrafo 

único)  o plano de custeio será atuarialmente estabelecido nas condições e

critérios definidos pela legislação e pelo órgão regulador e fiscalizados, 

com periodicidade anual, ou quando ocorrerem alterações significativas 

nos seus encargos. 

O artigo 23 do Estatuto (fl. 281) dispõe que a administração da entidade é 

composta pelo Conselho Deliberativo, Diretoria-Executiva e Conselho 

Fiscal.

O artigo 34 do Estatuto (fl. 281) estabelece que o Conselho Deliberativo 

(órgão máximo da instituição) é responsável pelo definição de sua política 

geral de administração e de seus planos de benefícios. 

Os artigos 35 e 36 (fls. 281/282) dispõem que o Conselho Deliberativo é 

integrado por seis membros  (e respectivos suplentes), nomeados e eleitos, 

conforme o caso, de forma paritária entre representantes das 

patrocinadoras e dos participantes, com mandato de 4 anos.

O artigo 39 do Estatuto (fl. 282) dispõe que, entre outras atribuições, 
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compete ao Conselho Deliberativo: inciso II: a alteração do Estatuto e 

Regulamentos dos planos de benefícios, bem como a implantação e 

extinção dos mesmos, sujeitas à aprovação pelas Patrocinadores e pela 

autoridade competente e quando aplicável, do órgão de controle externo 

das patrocinadoras; inciso III: a aprovação dos cálculos atuariais e dos 

planos de custeio anuais para todos os planos de administrados pela 

Instituição; inciso XI: a extinção da Instituição ou de um de seus planos de 

benefícios e destinação do patrimônio correspondente.

Tal como observou o Juízo de origem,  os substituídos tiveram seu direito de 

escolha exercido por meio de seus representantes eleitos para o Conselho 

Deliberativo. Não havia necessidade de expressa anuência de cada 

participante para  a alteração promovida em 2008.  Não houve violação ao 

princípio do pacta sunt servanda. O plano de benefícios necessitava de 

ajustes, os quais, ao contrário do que possa supor o sindicato, não devem 

ser suportados apenas pela patrocinadora. 

Dispõe o artigo 202, parágrafo 3º, da CF:

É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência 

privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade 

de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua 

contribuição normal poderá exceder a do segurado.

A documentação juntada ao processo não deixa dúvida de que a alteração  

foi antecedida de profunda análise da situação, diante do déficit bilionário e 

da falta de efetiva garantia dos benefícios previstos no plano (PBD). 
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O saldamento compulsório do PBD foi submetido à aprovação do órgão

federal competente (Secretaria de Previdência Complementar), conforme a 

Portaria de nº 1.953, de 12-12-2007 (fl. 86). 

É oportuno observar que, em consulta  realizada pela Postalis, foi expedida 

nota técnica do Ministério da Previdência Social, em maio de 2006, que, ao 

final,  se pronunciou no sentido de que não seria possível  que os déficits 

futuros fossem suportados exclusivamente pela patrocinadora (ECT), em 

razão do disposto no artigo 21 da Lei Complementar nº 109/2001.

O princípio da facultatividade invocado pelo sindicato reclamante não 

viabiliza o acolhimento do pedido, no sentido de evitar o saldamento, 

restabelecendo-se, assim, o equilíbrio contratual existente entre os 

participantes e a entidade de previdência complementar, evitando, dessa 

forma, prejuízos aos referidos participantes, como alegado no recurso (fl. 

1812).

O sindicato cinge-se a impugnar a situação fática relatada pela defesa, não 

indicando  qualquer outra medida hábil ao restabelecimento do equilíbrio 

financeiro-atuarial para suportar os benefícios futuros de seus próprios 

participantes. 

A propósito, não há sequer indício de que algum substituído processual 

(participante ou assistido) tivesse interesse na majoração da contribuição 

em mais de 60%, ao invés do saldamento. 

Olvida o sindicato que o plano de benefícios é suportado pelas 

contribuições da patrocinadora e dos participantes.  Portanto, não é 

verdadeira a alegação recursal (fl. 1813-v) de que a mudança ocorrida 

constitui abuso de poder econômico no intuito de atender a conveniências 
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administrativo-financeiras da patrocinadora.  Ora, o sindicato não nega que 

o plano (PBD) apresenta um déficit gravíssimo. Tal situação, portanto, 

exigia a adoção de medidas efetivas para cobrir a dívida e, sobretudo, não 

inviabilizar os  benefícios futuros, o que, aí sim, viria em total prejuízo dos 

participantes. 

Tal como observou o Juízo de origem: Em contrapartida, reflita-se que o 

que seria inaceitável, por imoral, seria a administração pública, ou seja, a 

sociedade, arcar com os prejuízos advindos do plano, cobrindo seu déficit.  

As soluções, nestes casos, não  são a imutabilidade, como pretende o 

sindicato reclamante, mas sim o aumento das contribuições, se viável (o 

que não é, como já demonstrado pelas reclamadas, pois imporia um 

aumento de mais de 60% no valor das contribuições devidas pelos 

substituídos), ou a extinção e saldamento do plano. 

Repita-se, não há sequer indício de que pelo menos algum participante 

preferisse a majoração de sua contribuição em mais de 60%,  ao invés do 

saldamento. 

Tudo leva a crer que a implantação de um novo plano era a melhor solução, 

ainda que não assegurasse as mesmas vantagens que o anterior.

Repita-se, o sindicato impugnou todas as assertivas lançadas pela defesa,

todavia, não trouxe qualquer elemento de conviccão hábil ao acolhimento de 

sua tese, no sentido de que a situação apresentada pela Postalis não 

correspondesse à realidade.

Os documentos apresentados pela Postalis (docs. fls. 186 e seguintes) 

oferecem os dados pertinentes ao montante da dívida e da necessidade da 

majoração das contribuições  em 62,20%, a partir de março/2007 (fl. 186). 

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pelo Exmo. Desembargador João Alfredo 
Borges Antunes de Miranda.

Confira a autenticidade do documento no endereço: w w w .trt4.jus.br. Identificador: E001.2497.4603.0433.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ACÓRDÃO
0028100-33.2008.5.04.0006 RO Fl. 19

O desequilíbrio financeiro-atuarial foi amplamente apreciado nas 

assembleias do Conselho Deliberativo (o qual, repita-se, é integrado por 

participantes/assistidos eleitos para mandato de 4 anos), sendo decidido 

pela alteração do PBD para inclusão de capítulo relativo ao saldamento do 

plano.

De outra parte, não houve a extinção do PBD para os atuais participantes. 

A cartilha elaborada pela reclamada Postalis explica (fl. 123) que  o 

saldamento determina o valor do benéfico proporcional que um participante 

ativo já acumulou ao longo do período que está inscrito no plano. O 

benefício proporcional saldado é apurado por meio da aplicação de um 

Fator de Proporção sobre o valor do Benefício Integral a que o participante 

teria direito caso, na data do saldamento, já tivesse cumprido todas as 

carências de elegibilidade previstas no regulamento. O valor resultante será 

o  Benefício Proporcional Saldado a que o participante terá direito no futuro.

Portanto, o saldamento em questão não implica automaticamente a 

extinção do PBD, nem a exclusão dos participantes e assistidos,  

mantendo-se os direitos mediante a quitação das contribuições.  Os 

substituídos, portanto, permanecem vinculados ao plano, aguardando o 

término da relação de emprego para usufruir de seus benefícios 

proporcionalmente às contribuições.  

De outra parte,  a vinculação ao novo plano - POSTALPREV não é 

automática,  sujeitando-se à adesão de cada participante, tal como ocorreu 

por ocasião da implantação do PBD em 1981. 

A propósito, o sindicato reclamante não logrou invalidar a alegação da 

reclamada ECT, em defesa apresentada em abril/2008 (vide ata - fl. 219),  

de  que 85% dos empregados do Rio Grande do Sul já haviam aderido ao 
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novo plano POSTALPREV (vide fl. 505 e nominata de fls. 545/646).

Ainda que o novo plano não assegure  integralmente os mesmos benefícios 

previstos no PBD, não se pode desconsiderar a necessidade de tal 

revisão, até mesmo para evitar o encarecimento das contribuições  ou, 

novamente, o  sério desequilíbrio atuarial do que resultou, justamente, o 

saldamento ora repudiado pelo sindicato.

Não se desenha a alegada violação ao direito de informação previsto no 

artigo 202, parágrafo 1º, da CF.  A documentação trazida ao processo 

demonstra que a reclamada Postalis realizou ampla divulgação dos motivos 

que levaram ao saldamento do  PBD, bem como à instituição do  

POSTALPREV. 

Ainda que a modalidade saldamento não esteja assim especificada em lei, 

tal circunstância, por si só, não obsta a sua adoção como forma de

espancar o desequilíbrio atuarial e a inviabilização de fruição dos 

benefícios.

A prova documental revela o ajuizamento de várias ações em todo o país, 

com o mesmo o objeto, destacando-se aquela citada na sentença, 

originária do  TRT da 24ª Região:

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 

DOS CORREIOS. SALDAMENTO COMPULSÓRIO 

INSTITUÍDO PELO CONSELHO DELIBERATIVO. VALIDADE.

As alterações realizadas nos regulamentos dos planos de 

entidades fechadas estão sujeitas única e exclusivamente à 

aprovação do Conselho Deliberativo da respectiva entidade e do 

órgão do Ministério da Previdência para ter validade perante 
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todos os participantes, observado, contudo, o direito acumulado 

de cada participante e o direito adquirido daqueles que ao tempo 

da alteração já preenchiam as condições e termos até então 

vigentes. O saldamento do Plano de Benefício Definido instituído 

pelo Postalis, porque observou as formalidades da lei de 

regência, é legal e proporcional, pois se constituiu em outra 

forma de equacionamento do resultado deficitário do plano a 

que alude o § 1º do art. 21 da LC n. 109/01. Recurso ordinário a 

que se dá provimento para julgar improcedente a ação 

trabalhista que pretende condicionar o saldamento à prévia 

aquiescência de todos os participantes. (Processo nº. 0028500-

89.2008.5.24.0006-RO.4, Relator Desembargador Nicanor de 

Araújo Lima, 2ª Turma do TRT da 24ª Região, data de 

publicação: 01.07.2010).

Cite-se ainda a decisão proferida pela 1ª Turma do TRT da 14ª Região nos 

autos do proc. nº 00233.2008.002.14-00-4 (julg. em 18-02-2009), cujo 

entendimento assim está sintetizado na ementa do acórdão (fls. 

1373/1398):

ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO. SALDAMENTO. 

VALIDADE. PRINCÍPIO DA FACULTATIVIDADE. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. É válida a 

alteração do regulamento do plano de Benefícios Definidos que 

inclui o saldamento do referido plano a todos os participantes, 

pois realizado em conformidade com o que preceitua a Lei 

Complementar 109/01, ou seja, com a devida aprovação do 

conselho deliberativo da instituição, "órgão máximo da estrutura 
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organizacional" com representação dos participantes eleitos de 

forma direta, entre seus pares, e com a autorização do órgão 

fiscalizador. Inteligência do § 1º do art. 35, IV do art. 3º e I do art. 

33 da LC 109/2001. De mais a mais, o saldamento do plano 

direcionado a todos os participantes não viola o princípio da 

facultatividade previsto no art. 202 da CF, já que este se refere à 

adesão ao regime complementar de previdência privada, ao 

contrário do regime geral de previdência, que é de filiação 

obrigatória.

No mesmo sentido a decisão proferida pela 8ª Turma do  TST, nos autos do 

processo nº AIRR - 66340-20.2009.5.13.0002 (Relª. Ministra Dora Maria da 

Costa; publicação  DEJT - 09-03-2012):

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. De acordo com 

o Tribunal a quo, a alteração (saldamento do plano de benefício 

definido) foi implementada com a concordância dos 

interessados, por meio do Conselho Deliberativo do Postalis 

(integrado também por representantes dos participantes). 

Ademais, é possível se depreender do acórdão regional que, 

ante a situação de insolvência do plano de benefício definido, o 

saldamento foi necessário para se garantir a constituição de 

reserva que possibilitasse o cumprimento dos benefícios 

contratados. Portanto, objetivou-se a proteção do patrimônio dos 

próprios participantes. Assim, considerando tais peculiaridades, 

descabe cogitar de afronta aos artigos 5º, XXXVI, e 202 da CF e 

468 da CLT, tampouco contrariedade às Sumulas 51, I, e 288 do 

TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 
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Assim, e porque a presente decisão, aos fundamentos expendidos, não 

implica violação ao artigo 202, caput, da CF, artigo 84, parágrafo 1º, do 

CDC, artigos 461, parágrafo 1º, 633 e 643, todos da CPC, nega-se 

provimento ao recurso do sindicato-reclamante no item.

2. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

Tendo em vista o decidido no item anterior, descabe a reforma da decisão 

proferida pelo Juízo de origem que, reconhecendo a legalidade do 

saldamento do PBD, revogou a liminar de antecipação de tutela 

anteriormente concedida.

Nega-se provimento ao apelo do sindicato-reclamante no item.

3. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS 

ASSISTENCIAIS.

O sindicato reclamante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, 

bem como a condenação das reclamadas ao pagamento de honorários 

assistenciais.

Segundo o Juízo de origem, tratando-se o sindicato autor de pessoa 

jurídica, inviável a concessão de isenção de custas processuais e 

deferimento de honorários advocatícios a pretexto de assistência 

judiciária, porquanto os arts. 1º e 2º da Lei invocada, Lei nº. 1.060/50, 

preconizam que tal benefício somente cabe às pessoas físicas 

necessitadas, cuja situação econômica não lhes permita arcar com as 

despesas processuais, inclusive custas, bem como os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família. O Juízo 

a quo acrescentou que, na Justiça do Trabalho, o benefício da Assistência 

Judiciária é regido pelo artigo 14 da Lei nº 5.584/1970, que considera 
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hipossuficiente a pessoa física que perceber salário igual ou inferior ao 

dobro do mínimo legal,  ou que comprove seu estado de insuficiência 

econômica.  Entendeu que, assim, não cabe tal benefício ao Sindicato, 

pessoa jurídica de direito privado que, de outro modo, recebe de seus 

sindicalizados contribuições que também devem ser utilizadas para o 

pagamento de despesas processuais em processos que digam respeito 

aos substituídos.

Na inicial (fl. 04), o sindicato-reclamante  requereu a concessão do 

benefício da justiça gratuita, tendo em vista não possuir condições de arcar 

com as despesas processuais, sem prejuízo do desenvolvimento de suas 

atividades sindicais e associativas.  Postulou ainda a condenação das 

reclamadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios (fl. 21).

O benefício da justiça gratuita e/ou assistência judiciária pode ser requerido 

a qualquer tempo, inclusive na fase recursal (Orientação Jurisprudencial nº 

269 da SBDI-1 do TST). 

Para o deferimento da assistência judiciária, estabelecida pela Lei nº 

1.060/1950, a norma legal prevê a declaração expressa da condição de 

miserabilidade jurídica (perceber salário inferior ou igual ao dobro do 

salário mínimo legal, ou ainda, comprovar ou declarar, sob as penas da lei, 

a sua condição de incapacidade econômica), de forma que não lhe permita 

demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Desta forma, em princípio o benefício da assistência judiciária ou justiça 

gratuita se destina ao trabalhador isoladamente considerado e não à 

pessoa jurídica. Os diversos dispositivos legais que se referem à isenção 

de despesas processuais e à assistência judiciária ou justiça gratuita, como 

o artigo 790, parágrafo 3º, da CLT, artigo 4º da Lei nº 1.060, de 05-02-
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1950, com a redação dada pela Lei nº 7.150 (de 04-07-1986); artigo 14, 

parágrafo 1º, da Lei nº 5.584 (de 26-06-1970); artigo 1º da Lei nº 7.115 (de 

29-08-1983); e o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, 

referem-se à pessoa física, ao trabalhador, e não a uma instituição ou 

pessoa jurídica. 

Reconsiderando posição anteriormente adotada, entende a Turma 

julgadora que, na hipótese de sociedade sem fins lucrativos (beneficente), 

microempresa, empregador individual, pessoa física ou sociedade limitada 

de pequeno porte,  tendo declarado e comprovado a sua precária condição 

econômica, deve ser resguardado o direito constitucional de ampla defesa 

previsto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal. 

No caso, o sindicato reclamante, embora tenha declarado a sua condição 

de pobreza, não comprovou a sua efetiva condição econômica, não fazendo 

jus ao benefício da justiça gratuita.

De outra parte, tendo em vista a improcedência da ação, descabe o 

deferimento da referida verba honorária, sequer por aplicação da nova 

redação do item III da Súmula nº 219 do TST.

Assim, e porque a presente decisão, aos fundamentos expendidos, não 

implica violação ao artigos 5º, inciso LXXIV, e 133, ambos da CF, artigo 

790, parágrafo 3º, da CLT, artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.906/94, 

artigos 14 e 16, ambos da Lei nº 5.484/1970, nega-se provimento ao apelo 

do sindicato reclamante no item.

4. DAS  CUSTAS PROCESSUAIS.

Persistindo o juízo de improcedência da ação, descabe a reversão do ônus  

pelo recolhimento das custas processuais para as reclamadas.
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Nega-se provimento ao recurso do sindicato reclamante no item.

DO RECURSO DA RECLAMADA POSTALIS.

DA RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS PARA O PLANO POR FORÇA DA 

DECISÃO LIMINAR (ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA).

A reclamada Postalis objetiva a reforma da sentença quanto à 

restituição/compensação das contribuições previdenciárias vertidas para o 

plano de benefício (PBD) por força da decisão liminar (antecipação dos 

efeitos da tutela).

O Juízo de origem, ao reconhecer a legalidade do saldamento do PBD, 

revogou a liminar de antecipação de tutela anteriormente concedida, 

declarando ainda que as relações jurídicas que se estabeleceram durante a 

manutenção da liminar restam perfeitas e acabadas, não cabendo falar em 

devolução e/ou restituição de parcelas/contribuições recolhidas.

Para o deslinde da questão, é necessário observar que a reclamada 

Postalis opôs embargos declaratórios contra a sentença (fls. 1807/1808),  

requerendo fosse sanada a contradição, autorizando a devolução e/ou 

restituição de parcelas/contribuições recolhidas durante a vigência da 

liminar.

O Juízo de origem, em decisão de fls. 1825/1826, não acolheu os 

embargos declaratórios,  considerando que, além de não haver 

contradição, a reclamada Postalis, na verdade, atacou matéria pertinente 

ao mérito, buscando ver reformada a sentença que lhe foi desfavorável no 

aspecto da manutenção das relações jurídicas ocorridas durante a vigência 

da liminar de antecipação de tutela concedida.
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É necessário observar que, na decisão de fls. 165/169, o Juízo de origem 

deferiu antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as 

reclamadas se abstivessem de efetuar o saldamento compulsório do plano 

de benefícios (PBD), até decisão final.

Dispõe o artigo 273, parágrafo 2º, do CPC: Não se concederá a 

antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do

provimento antecipado.

Portanto, revogada a antecipação de tutela, tem direito a reclamada 

Postalis em ver restaurada a situação anterior, em relação aos substituídos 

processuais, mediante o saldamento compulsório relativo ao período de 

vigência da liminar (acerto de contas).

Não inviabilizam o acolhimento do apelo as alegações do sindicato 

reclamante (contrarrazões - fl. 1845) de que, caso acolhido o apelo, os 

substituídos terão o período de 29-02-2008 (saldamento) até 30-09-2011 

(data em que revogada a liminar) sem qualquer contribuição e vinculação a 

um dos planos de previdência complementar geridos pela Postalis, fato 

este  que, segundo alega, afetará diretamente o valor do benefício

proporcional complementar na época em que for concedido aos 

substituídos.

Não se pode desconsiderar que, em relação aos demais participantes não 

envolvidos no presente  processo (por exemplo, aqueles substituídos 

processuais que tiveram homologados seus pedidos de desistência da

ação), o saldamento foi efetivado normalmente, desde o início de sua 

vigência (22-02-2008), não se justificando o tratamento diferenciado dos 

substituídos processuais que não desistiram da ação. 
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Por exemplo, observa-se que a reclamada Postalis, por determinação do 

Juízo de origem, para que se abstivesse de efetuar os descontos das 

contribuições para o PBD dos substituídos excluídos da lide (fl. 1329),  

comprovou, às fls. 1335/1356, a devolução e a compensação dos valores 

correspondentes a tais contribuições. 

Assim, porque reconhecida a legalidade do saldamento, e para resguardar 

a igualdade de tratamento, justifica-se o acerto de contas pretendido nesta 

via recursal.

Nestes termos, dá-se provimento ao apelo da reclamada Postalis para 

autorizar a restituição das contribuições ao PBD (saldado) havidas no 

período de vigência da liminar ou a compensação dessas contribuições 

para aqueles que aderiram ao POSTALPREV.

JUIZ CONVOCADO ANDRÉ REVERBEL FERNANDES:

DO RECURSO DO SINDICATO-RECLAMANTE.

DA ILEGALIDADE DO SALDAMENTO COMPULSÓRIO.

Diverge-se do voto do ilustre Relator. Entende-se que os empregados têm o 

direito de manutenção das normas de plano de aposentadoria 

complementar incorporadas ao seu patrimônio jurídico, observando-se as 

alterações posteriores somente naquilo em que forem mais favoráveis aos 

beneficiários do direito. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial 

consolidado na Súmula 288 do Egrégio TST. Diga-se, ainda, que o direito 

do empregador propor alterações esbarra na irrenunciabilidade de direitos 

trabalhistas e na inalterabilidade contratual in pejus estampada no art. 468 

da CLT. Desta forma, em que pese a necessidade de ajustes no plano de 
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previdência complementar com intuito de viabilizar a futura fruição dos 

benefícios por seus participantes, tem-se que o saldamento compulsório, 

fato incontroverso, do Plano de Benefícios Definido se mostra ilegal. 

Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso do sindicato-reclamante para 

determinar que as reclamadas abstenham-se de praticar quaisquer atos 

que impliquem no saldamento compulsório do plano de benefícios de que 

fazem parte os substituídos. 

______________________________

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADOR JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE 

MIRANDA (RELATOR)

DESEMBARGADORA MARIA MADALENA TELESCA

JUIZ CONVOCADO ANDRÉ REVERBEL FERNANDES
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