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Agravante (1): Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás  
Agravante (2): Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros 
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Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e Petros 

e outras 
Agravadas: as mesmas 
Relator: Desembargador Mauro Martins 

 

ACÓRDÃO 

 

AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO 
INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO 
DIANTE DA IDENTIDADE DE OBJETOS. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE 
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO 
SENTIDO DE SUSPENDER A COBRANÇA 
DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
REFERENTE AO PLANO DE 
EQUACIONAMENTO DO PLANO DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECISÃO 
DE DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA 
PROVISÓRIA. 1. A prefacial de inadequação 
da via eleita arguida pela agravante Fundação 
Petrobrás de Seguridade Social – PETROS 
deve ser rejeitada, na medida em que o 
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Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 
recurso especial nº 1.602.808 – DF, de 
relatoria do exmo. Ministro Marco Aurélio 
Bellizze, entendeu pelo cabimento de ação 
civil pública para manifestar pretensão 
previdenciária, sob o fundamento de que a 
mens legis objetivou evitar danos ao erário, o 
que não ocorre na hipótese em que se 
questiona a administração de fundos de 
Previdência Privada, como no caso concreto. 
2. Passando à análise da preliminar de 
ilegitimidade passiva ad causam das 
patrocinadoras do plano de previdência em 
questão, o Superior Tribunal  de  Justiça,  por  
ocasião  do  julgamento  do  Recurso  
Especial  n° 1370191/RJ,  submetido  ao  rito  
dos  recursos  repetitivos,  firmou 
entendimento no sentido de que “o 
patrocinador não possui legitimidade passiva 
para litígios que envolvam 
participante/assistido e entidade fechada de 
previdência complementar, ligados 
estritamente ao plano previdenciário”. 3. 
Ocorre que a específica hipótese em análise 
extrapola a mera discussão sobre questões 
ligadas a revisão de contribuição 
previdenciária, envolvendo discussão acerca 
do custeio do próprio plano de previdência 
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complementar, com atribuição às 
patrocinadoras de suportar o encargo 
extraordinário impugnado pelas autoras. 4. 
Ora, em caso de procedência da pretensão 
deduzida na peça de ingresso, as 
patrocinadoras serão atingidas pelos efeitos 
da sentença prolatada nesta lide, uma vez que 
deverão arcar com o resultado deficitário que 
ensejou o aumento de contribuição 
extraordinária, o que lhes confere legitimidade 
ad causam para figurar no polo passivo na 
ação principal. 5. Ademais, a causa de pedir 
constante da peça de ingresso resta calcada 
em supostas ilegalidades perpetradas pelas 
rés na administração e manutenção do plano 
de previdência, ou seja, em última análise, 
compreende a apuração de eventual ilícito, 
não se aplicando o entendimento 
jurisprudencial acima citado, conforme 
ressalvado no próprio precedente. 6. Nessa 
perspectiva, a manutenção das 
patrocinadoras recorrentes no polo passivo da 
presente lide é medida que se impõe. 7. 
Quanto ao mérito, consoante jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, os 
regulamentos dos planos de benefícios são 
passíveis de revisão, em caso de apuração de 
déficit ou superávit, decorrentes de projeção 
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atuarial que no decorrer  da  relação  
contratual não se confirme, uma vez que, no 
regime  fechado  de  previdência  privada,  há  
um  mutualismo,  com explícita  submissão  ao 
regime de capitalização. 8. Assim, havendo o 
desequilíbrio do plano, mostra-se necessária a 
tomada de medidas para a sua equalização, 
devendo ser considerado o caráter mutualista 
do plano de complementação de 
aposentadoria. 9. Nada obstante, a hipótese 
em análise extrapola a questão deficitária do 
plano decorrente de projeção do passivo 
aquém da realidade, pois o desequilíbrio 
ensejador das cobranças ora impugnadas 
envolve má administração do fundo de 
pensão, questão esta, diga-se, de 
conhecimento público, conforme já noticiado 
por vários veículos de imprensa. 10. Ora, o 
impacto financeiro que tais cobranças 
causariam na vida dos associados das 
agravadas, já que compreende um aumento 
de mais de 200% em relação à contribuição 
atual, geraria prejuízos, em muitos casos, 
capazes de comprometer a própria 
subsistência dos contribuintes, não podendo 
estes suportar um encargo tão elevado, 
mormente diante das razões que levaram à 
majoração dessas contribuições. 11. 
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Entendimento em sentido contrário, 
certamente incentivaria o lamentável 
comportamento perpetrado pelos 
administradores da Fundação Petrobrás de 
Seguridade Social – Petros, permitindo-se 
que, no futuro, novas  cobranças possam ser 
realizadas para cobrir outros resultados 
deficitários causados pela incapacidade de 
administração do plano, comprometendo 
ainda mais a sensível situação dos 
participantes. 12. Nessa perspectiva, diante 
do conjunto probatório até então produzido 
nos autos e considerando a situação dos 
participantes quando confrontada com a 
necessidade de manutenção do custeio do 
plano para seu regular funcionamento, tem-se 
que a melhor solução para a controvérsia 
trazida a este Tribunal, neste momento 
processual, é a de permitir que tais 
contribuições extraordinárias sejam reduzidas 
pela metade de seu valor, enquanto não 
apresentada uma melhor solução pelos 
litigantes ou enquanto não julgada a lide. 13. 
Relativamente à possibilidade de limitar os 
efeitos da tutela provisória de urgência aos 
associados devidamente inscritos nos quadros 
das associações demandantes, até a data do 
ajuizamento da ação e que tenham domicílio 
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na área de jurisdição do órgão prolator da 
decisão, é certo que, em sessão realizada em 
10/03/2017, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, por maioria de votos, no julgamento 
do Recurso Extraordinário 612.043/PR, 
decidiu por restringir o alcance dos efeitos de 
sentenças prolatadas em ações coletivas 
ajuizadas por associações na defesa dos 
interesses dos seus associados. 14. O 
Ministro Relator Marco Aurélio destacou, 
todavia, que a tese proposta foi relativa à ação 
coletiva de rito ordinário, não se aplicando à 
ação civil pública, uma vez que esta obedece 
a regramento próprio. 15. Portanto, em se 
tratando de ação civil pública, consoante 
remansosa jurisprudência no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça, a restrição da 
eficácia de decisões proferidas em ações 
desta natureza aos limites territoriais do órgão 
prolator se mostra indevida, pois, conforme 
consignado pela Corte Superior, se assim 
fosse, estaríamos desvirtuando a natureza da 
ação e, o que é mais grave, dividindo, 
cindindo o direito coletivo, difuso ou individual 
homogêneo, criando, assim, um direito 
regional. 16. Não conhecimento da pretensão 
formulada pelas autoras agravantes de 
deferimento integral da tutela provisória 
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pleiteada na peça de ingresso, pois a decisão 
que, de fato, deferiu parcialmente tal medida, 
não foi por elas oportunamente impugnada, 
restado, portanto, preclusa, neste ponto. 
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS 
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
INTERPOSTOS PELAS DEMANDADAS. 
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELAS 
AUTORAS. PREJUDICADO O RECURSO 
DE AGRAVO INTERNO. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de autos de Agravos de 

Instrumento e de Agravo Interno n.º 0019337-43.2018.8.19.0000, n° 0014896-

19.2018.8.19.0000 e n° 0025940-35.2018.8.19.0000, entre as partes acima 

mencionadas. 

 

A C O R D A M os Desembargadores que compõem a Colenda Décima 

Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 

votação unânime, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS PELAS DEMANDADAS; DAR 

PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 

PELAS AUTORAS; E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO., nos termos do voto do Desembargador Relator. 

 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018. 

     Mauro Pereira Martins, 

Desembargador Relator. 
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RELATÓRIO 

Cuida-se de recursos de agravo de instrumento e de agravo 

interno interpostos por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás e Fundação 

Petrobrás de Seguridade Social – Petros, em face de decisão proferida pelo 

Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, em ação civil pública, 

deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: 

“Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela 

provisória, na qual a parte autora sustenta que os 

seus associados estão sendo prejudicados 

drasticamente pela imposição, por parte da ré, de 

um  equacionamento  de  cálculos  da 

suplementação,  cujo  propósito  seria  minorar  o 

déficit  que atinge a parte ré. A  inicial  narra  que  o  

acúmulo  de  resultados  negativos  na  conta  de  

previdência  impõe  o equacionamento, para que 

todos os participantes colaborem, para cobrir os 

prejuízos apurados, sem prejuízo de se apurar as 

causas e responsabilidades por isso. Ante o que 
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vem narrado na inicial, bem como a documentação 

anexada aos autos, verifica-se a probabilidade  do  

direito  da  parte  autora,  que  levam,  em  sede  de  

cognição  sumária,  ao entendimento de que existe 

a probabilidade de seu direito. Por outro lado, 

quanto ao segundo requisito autorizador da 

antecipação de tutela pleiteada, isto é, o perigo de 

dano irreparável  ou  de  difícil reparação,  o mesmo 

é evidente, considerando-se que este  se  encontra  

representado  pelo  aumento  das  contribuições,  

com  reflexo  direto  na remuneração dos 

contribuintes. Finalmente, o terceiro e último 

requisito para a concessão da medida é o risco de 

irreversibilidade de  provimento  da  medida,  o  que  

não  se  encontra  presente,  pelo  que  nada  há  a  

impedir  a antecipação. Pelo  exposto, e 

considerando  presentes os requisitos previstos no 

artigo 300,  do CPC, defiro a antecipação  da  tutela  

de  urgência  e  determino  que  as  rés,  

imediatamente,  abstenham-se  de efetuarem a 

cobrança de contribuições extraordinárias dos 

participantes e assistidos, relacionada a  plano  de  
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equacionamento,  nos  patamares  nele  

contemplados,  com  início  previsto  para 

10/03/2018, sob pena de multa que deverá ser 

arbitrada, em caso de descumprimento da presente 

ordem. Intime-se via OJA, com urgência. Indefiro  

todo  o  item  (b)    do  pedido  de  tutela  provisória,  

pois,  por  ora,  é  relevante,  somente,  a cessação  

dos  descontos,  ficando  o  termo  final  desse  

impedimento  reversado  para  análise  do mérito. 

Presentes  os  requisitos  essenciais  da  inicial  e  

não  se  tratando  de  hipótese  de  improcedência 

liminar do pedido, designo audiência de conciliação 

para o dia 03/05/2018, às 11:40hs, na forma do 

artigo 334 do NCPC. Cite-se a parte ré, pela via 

postal (artigos 248 c/c 250, NCPC), para que 

compareça à audiência de conciliação  designada,  

acompanhado(s) de advogado ou de defensor 

público, ficando as  partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de patrono, é 

obrigatório e que a sua ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade de justiça e 

ensejará imposição de multa de até dois por cento 
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da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (artigo 334, §8º e 9º, NCPC). Em  caso  de  

não  ser  obtida  a  conciliação,  fica  ciente  a  parte  

ré  de  que,  deverá  oferecer contestação,  no  

prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,  contados  da  

data  da  audiência  de  conciliação (artigo 335, I, 

NCPC), sob pena de revelia (artigo 344, NCPC).” 

Pugnaram as ora recorrentes pela suspensão da eficácia da 

decisão recorrida e, ao final, por sua reforma, para que seja indeferida a tutela 

provisória pleiteada pelas demandantes. 

Para tanto, sustenta a agravante Petróleo Brasileiro S/A – 

Petrobrás não ser responsável por elaborar, aprovar, recalcular ou cobrar o 

Plano de Equacionamento de Déficit do plano de previdência administrado 

pela primeira ré, Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, com 

personalidade jurídica própria, não possuindo legitimidade ad causam, 

conforme alega, para figurar no polo passivo da demanda movida pelas 

recorridas. 
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Aduz que é destinatária do Plano de Equacionamento aprovado 

pelo Conselho Deliberativo da Petros e também está tendo que aportar uma 

contribuição extraordinária, tal como os associados das autoras. 

Acrescenta que não possui qualquer ingerência sobre o 

percentual e, principalmente, sobre o desconto que os beneficiários do plano 

de previdência sofreriam a título de contribuição extraordinária.  

Destaca que a decisão agravada viola o  princípio  da  isonomia,  

permitindo  que participantes  e  assistidos  não  contribuam  para  a  

recomposição  do  equilíbrio  do  plano, enquanto  as  patrocinadoras  

continuam  pagando.  

Defende, ainda, a legalidade do reajuste de contribuição 

previdenciária impugnado pelas agravadas. 

Por sua vez, a agravante Fundação Petrobrás de Seguridade 

Social – PETROS coloca que a decisão agravada viola o artigo 28 da 

Resolução CGPC n°26/2008, ignorando o devido processo legal existente para 

aprovação e implementação do Plano de Equacionamento de déficit técnico, 
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deixando de considerar a competência do Conselho Deliberativo da agravante 

para a aprovação do aludido plano.  

Sustenta a impossibilidade do uso da ação civil púbica para 

debater questões relativas a contribuições previdenciárias. 

Expõe que o Plano de  Equacionamento  foi  aprovado  pela  

União,  o  que indicaria o  interesse  deste ente federativo no presente 

processo, a justificar sua intervenção, reconhecendo-se a competência da 

Justiça Federal para julgamento do processo.  

Frisa que a decisão  agravada  viola  o  princípio  da  paridade,  

permitindo  que participantes  e  assistidos  não  contribuam  para  a  

recomposição  do  equilíbrio  do  plano, enquanto  as  patrocinadoras  

continuam  pagando,  além  de romper  com  a isonomia,  gerando uma  

submasssa  que  não  efetua  o  pagamento  das  contribuições  

extraordinárias comprometendo todo o restante de integrantes  do plano.  

Acrescenta que a demonstração do direito invocado pelas 

recorridas dependeria da produção de prova técnica, inexistindo nos autos 

qualquer demonstração acerca da probabilidade de tal direito.   
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Salienta, outrossim, que a referida medida tem por objetivo 

erradicar o resultado deficitário do fundo previdenciário. 

Decisão de indeferimento do efeito suspensivo, a fls. 32/40 do 

agravo nº 0019337-43.2018.8.19.0000, e fls. 23/28 do agravo nº 0014896-

19.2018.8.19.0000, contra a qual a recorrente Petróleo Brasileiro S/A – 

Petrobrás interpôs agravo interno. 

As recorridas se manifestaram em contrarrazões pelo 

desprovimento dos recursos. 

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos 

recursos. 

Nos autos principais, sobreveio decisão que limitou os efeitos 

da tutela provisória de urgência aos associados devidamente inscritos nos 

quadros das associações demandantes, até a data do ajuizamento da ação e 

que tenham domicílio na área de jurisdição do órgão prolator da decisão. 

Contra a referida decisão, as autoras interpuseram recurso de 

agravo de instrumento (nº 0025940-35.2018.8.19.0000), defendendo que o 
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juízo de primeiro grau aplicou ao caso concreto, de forma equivocada, o 

entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, no Recurso 

Extraordinário 612043/PR, de limitar o alcance dos efeitos de sentenças 

prolatadas em ações coletivas ajuizadas por associações na defesa dos 

interesses dos seus respectivos associados. 

Sustentam que o próprio Ministro Relator ressalvou em seu voto 

que tal entendimento não teria aplicação em ações civis públicas, não se 

aplicando, dessa forma, ao caso concreto. 

Acrescentam que o fundo de pensão administrado pela segunda 

agravada possui abrangência nacional, cuja Fundação tem sede no Município 

do Rio de Janeiro, onde são apurados todos os benefícios bem como tomadas 

as decisões do Conselho Deliberativo causadoras do dano alegado na peça 

de ingresso, não havendo qualquer razão, conformem aduzem, para obrigar os 

associados que não residem na área de jurisdição do órgão prolator da 

decisão a ajuizar inúmeras demandas em municípios e estados distintos.  

Colocam que a pretensão formulada na inicial consiste na 

obrigação atribuída às rés de se absterem de dar prosseguimento ao Plano de 

Equacionamento de Déficit, bem como de refazer o referido plano, tratando-se, 
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conforme colocam, de direitos transindividuais coletivos, cuja defesa se faz 

pela via da ação civil pública. 

Asseveram que o alcance da sentença proferida em ação civil 

pública deve levar em consideração o que dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor acerca da extensão do dano e da qualidade dos interesses 

metaindividuais postos em juízo. 

Destacam que, recorrer aos limites da competência para reduzir 

a efetividade de uma sentença em ação coletiva, além de raciocínio 

equivocado, implicaria infringência às regras do próprio CDC, as quais 

determinam que o juízo do foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal 

detém competência absoluta para julgar as causas que tratam de dano de 

âmbito nacional ou regional, aplicando-se, ademais, as regras do CPC aos 

casos de competência concorrente.  

Requerem, outrossim, seja deferido integralmente o pedido de 

tutela provisória formulado na exordial, para que as demandadas sejam 

compelidas a proceder à obrigação de recalcular o real déficit do plano de 

previdência em questão e de apresentar outro plano de equacionamento, 

obedecendo o limite mínimo estabelecido no artigo 28 da Resolução 

MPS/CGPC 26 de 28/09/2008. 
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Por sua vez, em sede de contrarrazões (fls. 219/225), a ré 

Petrobras Distribuidora S/A defende a necessidade de sobrestamento do feito, 

em razão do Tema 936 referente ao recurso representativo de controvérsia 

Resp. 1.370.191/RJ, no qual se discute a responsabilidade solidária havida 

entre patrocinadoras e fundos de pensão. No mérito, pugna pelo 

desprovimento do recurso. 

Contrarrazões da ré Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, a fls. 

235/283, nas quais argui preliminares de falta de interesse de agir e 

ilegitimidade passiva ad causam e prejudicial de prescrição, sustentando, 

quanto ao mérito, o desprovimento do recurso. 

Contrarrazões da ré Fundação Petrobrás de Seguridade Social 

– Petros, a fls. 1.111/1.138, pelo desprovimento do recurso. 

A Douta Procuradoria de Justiça, a fls. 1.498/1.507, opinou pelo 

provimento parcial do recurso. 

Recursos tempestivos e devidamente preparados. 

É o breve relatório. Passo ao voto. 
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De início, cumpre mencionar que, diante da identidade de objeto 

dos presentes recursos (0019337-43.2018.8.19.0000, n° 0014896-

19.2018.8.19.0000 e 0025940-35.2018.8.19.0000), qual seja, a impugnação da 

decisão que deferiu e limitou a tutela de urgência pleiteada pelas associações 

demandantes, a análise de tais recursos se dará de forma conjunta, evitando-

se, assim, decisões conflitantes. 

 

Cumpre, ainda, registrar que se encontram satisfeitos os 

requisitos de admissibilidade dos presentes recursos, devendo, pois, ser os 

mesmos conhecidos. 

 

Superada tal premissa, rejeita-se, desde logo, a prefacial de 

inadequação da via eleita arguida pela agravante Fundação Petrobrás de 

Seguridade Social – PETROS, na medida em que o Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.602.808 – DF, de relatoria do 

exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, entendeu pelo cabimento de ação civil 

pública para manifestar pretensão previdenciária, sob o fundamento de que a 

mens legis objetivou evitar danos ao erário, o que não ocorre na hipótese em 

que se questiona a administração de fundos de Previdência Privada, como no 

caso concreto. 
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Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: 

  

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CABIMENTO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 

 

Superada tal premissa, passa-se à análise da preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam das patrocinadoras do plano de previdência 

em questão. 

 

Com efeito, o Superior Tribunal  de  Justiça,  por  ocasião  do  

julgamento  do  Recurso Especial  n° 1370191/RJ,  submetido  ao  rito  dos  

recursos  repetitivos,  firmou entendimento no sentido de que “o patrocinador 

não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam 

participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados 

estritamente ao plano previdenciário”. 

 

Em seu voto, o ministro relator Luis Felipe Salomão destacou 

que as entidades fechadas de previdência complementar têm personalidade 

jurídica própria e que a relação trabalhista de emprego que os beneficiários 
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mantêm com a patrocinadora não se confunde com a relação também 

contratual de previdência complementar, pois são vínculos contratuais 

autônomos, que não se comunicam. 

 

Confira-se: 

 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E 

CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E 

DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. 

LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO 

FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR 

DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES 

FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. 

EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO 

FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS 

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS 

PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS 
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BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, 

para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do 

CPC/1973), são as seguintes: I - O patrocinador 

não possui legitimidade passiva para litígios que 

envolvam participante/assistido e entidade 

fechada de previdência complementar, ligados 

estritamente ao plano previdenciário, como a 

concessão e a revisão de benefício ou o resgate 

da reserva de poupança, em virtude de sua 

personalidade jurídica autônoma. II - Não se 

incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas 

originadas de eventual ato ilícito, contratual ou 

extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. 

No caso concreto, recurso especial não provido. 

 

Ocorre que, a específica hipótese em análise extrapola a mera 

discussão sobre questões ligadas a revisão de contribuição previdenciária, 

envolvendo discussão acerca do custeio do próprio plano de previdência 

complementar, com atribuição às patrocinadoras de suportar o encargo 

extraordinário impugnado pelas autoras. 
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Ora, em caso de procedência da pretensão deduzida na peça de 

ingresso, as patrocinadoras serão atingidas pelos efeitos da sentença prolatada 

nesta lide, uma vez que deverão arcar com o resultado deficitário que ensejou 

o aumento de contribuição extraordinária, o que lhes confere legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo na ação principal. 

 

Ademais, a causa de pedir constante da peça de ingresso resta 

calcada em supostas ilegalidades perpetradas pelas rés na administração e 

manutenção do plano de previdência, ou seja, em última análise, compreende 

a apuração de eventual ilícito, não se aplicando o entendimento jurisprudencial 

acima citado, conforme ressalvado no próprio precedente. 

 

Nessa perspectiva, a manutenção das patrocinadoras  

recorrentes no polo passivo da presente lide é medida que se impõe. 

 

Quanto ao mérito, consoante jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, os regulamentos dos planos de benefícios são passíveis de revisão, 

em caso de apuração de déficit ou superávit, decorrentes de projeção atuarial 

que no decorrer  da  relação  contratual não se confirme, uma vez que, no 

regime  fechado  de  previdência  privada,  há  um  mutualismo,  com explícita  

submissão  ao regime de capitalização. 
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Assim, havendo o desequilíbrio do plano, mostra-se necessária 

a tomada de medidas para a sua equalização, devendo ser considerado o 

caráter mutualista do plano de complementação de aposentadoria. 

 

Sobre o tema Adacir Reis1 leciona que: 

 

“Não pode haver benefício sem prévio custeio. Esse 

é o princípio sagrado da previdência complementar. 

O texto constitucional é muito claro: a prévia 

constituição de reservas é que vai garantir o 

benefício contratado (art. 202 da CF/1988). Essa é a 

essência do regime de capitalização, que caracteriza 

a previdência complementar brasileira. 

(...) 

(...) voltando ao regime financeiro de capitalização, 

vamos inevitavelmente constatar que na previdência 

complementar brasileira o custeio é diferente [do 

regime público de previdência], pois os benefícios 

previdenciários serão financiados pelos próprios 

participantes e assistidos, pelos aportes dos 

                                                           
1 REIS, Adacir. Curso Básico de Previdência Complementar, pags. 81/88, REVISTA DOS TRIBUNAIS, São 
Paulo, 2014. 
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patrocinadores, se houver, e pela rentabilidade das 

aplicações e dos investimentos dessas 

contribuições. 

Na previdência complementar, mesmo em face dos 

planos previdenciários patrocinados por empresas 

estatais, não se pode contar com recursos públicos 

do Tesouro. 

Portanto, na previdência complementar, para cada 

plano de benefícios há um plano de custeio, ou seja, 

há uma programação de financiamento. O plano de 

custeio é o planejamento feito para o financiamento 

do plano de benefícios. 

O plano de custeio estabelece as fontes de 

financiamento dos benefícios, indicando o montante 

de contribuição do patrocinador e dos participantes 

(e dos assistidos, se for o caso), bem como a 

rentabilidade que deverá ser buscada pelos 

investimentos. 

Segundo o art. 18 da LC 109/2001, “o plano de 

custeio, com periodicidade mínima anual, 

estabelecerá o nível de contribuição necessário à 

constituição de reservas garantidoras de benefícios, 
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fundos, provisões e à cobertura das demais 

despesas (...)”. 

Depreende-se do comando acima que as 

contribuições, vertidas ao plano pelos participantes, 

incluindo, se for o caso, os assistidos, e pelo 

patrocinador, vão se destinar a suportar não apenas 

os benefícios previdenciários, mas também as 

eventuais provisões e as despesas com a 

administração desse mesmo plano de benefícios. 

(...) 

O custo do plano dependerá dos benefícios previstos 

no contrato previdenciário (regulamento do plano de 

benefícios) e das premissas adotadas para o seu 

financiamento, a começar pelas duas hipóteses 

básicas: taxa de juros e de longevidade. 

Dependendo do plano previdenciário, outras 

hipóteses também repercutem no plano de custeio, 

como aumento real de salário, taxa de rotatividade e 

crescimento de benefícios. 

(...) 

A elaboração de um plano de custeio com base em 

hipóteses atuariais não condizentes com a realidade 
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fatalmente levará o plano de benefícios a uma 

situação de desequilíbrio, o que poderá gerar até 

mesmo sua liquidação extrajudicial. 

O plano de benefícios deve estar em permanente 

equilíbrio financeiro e atuarial, conforme exige o art. 

18 da LC 109/2001. 

Como conceito geral, podemos dizer que o déficit de 

um plano de previdência complementar resulta de 

obrigações subestimadas (projeção do passivo 

aquém da realidade). Ou dos dois fenômenos 

conjugados. Por outro lado, é possível dizer que, em 

geral, o superávit decorre de obrigações 

superestimadas (projeção do passivo acima da 

realidade) ou de um retorno dos investimentos 

subestimado (projeção de retorno das aplicações 

aquém da realidade). 

(...) 

As situações de superávit (desequilíbrio positivo) e 

de déficit (desequilíbrio negativo), previstas 

respectivamente nos arts. 20 e 21 da LC 109/2001, 

são disciplinadas pelo CNPC, órgão regulador das 

entidades fechadas de previdência complementar. 
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Um exame importante a ser feito é avaliar se as 

razões do desequilíbrio (superávit ou déficit) são 

conjunturais ou estruturais, pois é a partir de tal 

avaliação que devem ser tomadas as providências 

de revisão do plano previdenciário.  

Com o superávit, constitui-se a reserva de 

contingência, num percentual que pode chegar a 

25% dos compromissos do plano de benefícios. 

Embora a reserva de contingência faça parte do 

resultado superavitário, não pode ser distribuída ou 

aproveitada na revisão desse plano, pois funciona 

como um colchão adicional de segurança para 

eventuais oscilações de resultado. Constituída a 

reserva de contingência, o montante superavitário 

remanescente, se houver, será chamado de reserva 

especial, a qual poderá ensejar a revisão do plano 

previdenciário. Com efeito, o art. 20, § 2º, da LC 

109/2001 estabelece que “a não utilização da 

reserva especial por três exercícios consecutivos 

determinará a revisão obrigatória do plano de 

benefícios da entidade”. 
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Portanto, com três exercícios consecutivos de 

apuração de reserva especial, sua distribuição será 

obrigatória, mas nada impede que haja 

aproveitamento desse tipo de sobra antes do 

decurso do triênio, desde que observadas as 

exigências do órgão regulador. 

A revisão do plano previdenciário em razão de 

superávit acarreta, de forma sucessiva, a redução 

parcial das contribuições, a suspensão de benefícios 

ou a reversão dos valores aportados em excesso 

pelos participantes, assistidos e pelos 

patrocinadores. 

Já na situação de déficit, todos os participantes, 

inclusive, se for o caso, os assistidos, são chamados 

a contribuir ou a dar sua parcela de sacrifício em prol 

do reequilíbrio do plano, juntamente com o 

patrocinador, observando-se também o contrato 

previdenciário, a proporção contributiva das partes 

envolvidas e as regras do órgão regulador. 

Tanto a LC 109/2001 (arts. 20 e 21) como o órgão 

regulador das entidades fechadas de previdência 
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complementar acolheram o princípio geral da 

simetria. 

Em outras palavras, superávit e déficit são dois lados 

simétricos de uma mesma moeda. Os princípios 

valem na alegria e na tristeza. Portanto, aqueles que 

concorrem para o financiamento do plano 

previdenciário (participantes e assistidos, de um 

lado, e patrocinador, de outro) devem sofrer os 

efeitos de tais desequilíbrios positivos ou negativos, 

levando-se em conta a proporção contributiva entre 

tais sujeitos". 

 

Portanto, a majoração das contribuições dos participantes, por si 

só, não é capaz de demonstrar qualquer ilegalidade. 

 

Nada obstante, a hipótese em análise extrapola a questão 

deficitária do plano decorrente de projeção do passivo aquém da realidade, 

pois o desequilíbrio ensejador das cobranças ora impugnadas envolve má 

administração do fundo de pensão, questão esta, diga-se, de conhecimento 

público, conforme já noticiado por vários veículos de imprensa. 
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Ora, o impacto financeiro que tais cobranças causariam na vida 

dos associados das agravadas, já que compreende um aumento de mais de 

200% em relação à contribuição atual, geraria prejuízos, em muitos casos, 

capazes de comprometer a própria subsistência dos contribuintes, não 

podendo estes suportar um encargo tão elevado, mormente diante das razões 

que levaram à majoração dessas contribuições. 

 

Entendimento em sentido contrário, certamente incentivaria o 

lamentável comportamento perpetrado pelos administradores da Fundação 

Petrobrás de Seguridade Social – Petros, permitindo-se que, no futuro, novas  

cobranças possam ser realizadas para cobrir outros rombos causados pela 

incapacidade de administração do plano, comprometendo ainda mais a 

sensível situação dos participantes. 

 

Nessa perspectiva, diante do conjunto probatório até então 

produzido nos autos e considerando a situação dos participantes quando 

confrontada com a necessidade de manutenção do custeio do plano para seu 

regular funcionamento, entendo que a melhor solução para a controvérsia 

trazida a este Tribunal, neste momento processual é a de permitir que tais 

contribuições extraordinárias sejam reduzidas pela metade de seu valor 

enquanto não apresentada uma melhor solução pelos litigantes ou enquanto 

não julgada a lide. 
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Relativamente ao recurso de agravo de instrumento nº 0025940-

35.2018.8.19.0000, cinge-se a controvérsia recursal ao acerto da decisão que 

limitou os efeitos da tutela provisória de urgência aos associados devidamente 

inscritos nos quadros das associações demandantes, ora recorrentes, até a 

data do ajuizamento da ação e que tenham domicílio na área de jurisdição do 

órgão prolator da decisão. 

 

Com efeito, em sessão realizada em 10/03/2017, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, no julgamento do Recurso 

Extraordinário 612.043/PR, decidiu por restringir o alcance dos efeitos de 

sentenças prolatadas em ações coletivas ajuizadas por associações na defesa 

dos interesses dos seus associados. 

 

Na ocasião, a Corte entendeu pela constitucionalidade do art. 2º-

A da Lei nº 9.494/1997, o qual disciplina que “a sentença civil prolatada em 

ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos 

interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos 

que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da 

competência territorial do órgão prolator”. 
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A tese de repercussão geral fixada pelo Pretório Excelso foi a de 

que: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de 

rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos 

associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do 

órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da 

propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo 

de conhecimento”. 

 

O Ministro Relator Marco Aurélio destacou, todavia, que a tese 

proposta foi relativa à ação coletiva de rito ordinário, não se aplicando à ação 

civil pública, uma vez que esta obedece a regramento próprio, conforme se 

extrai do trecho abaixo transcrito: 

 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO 

(RELATOR) – Presidente, apenas para ressaltar os 

parâmetros objetivos do caso e, também, o 

subjetivo: a ação ajuizada foi ordinária e não civil 

pública. Portanto, não estamos a discutir a 

representação pela associação, considerada a ação 

civil pública. E o Tribunal de origem, então, assentou 

serem beneficiários, em termos de representação, 

aqueles associados residentes no âmbito da 
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jurisdição do órgão julgador que já o eram, ou seja, 

já guardavam a qualificação de associados, na data 

do ajuizamento.  

Pronunciei-me, no voto – e não foi um voto muito 

longo, porque é preciso, em benefício dos 

jurisdicionados, conciliar celeridade e conteúdo 

–, no sentido do desprovimento do recurso, 

sublinhando este dado: não se está ante situação 

jurídica retratada em ação civil pública. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO 

(RELATOR) – Ministro, a única distinção, conforme 

percebi – e não tive a oportunidade de ler todo o 

voto do ministro Ricardo Lewandowski, mas apenas 

a tese sugerida –, considerada a tese em si e o que 

proporei, diz respeito à ressalva, que não faço. Não 

faço na tese, mas no corpo do voto. Ou seja, a 

controvérsia dirimida pelo Supremo não abrange 

situações que envolvam ação civil pública. 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO 

(RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática 

da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, 

na tese, algo a respeito. 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO 

(RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação 

coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito 

todo próprio. 

 

Em se tratando de ação civil pública, consoante remansosa 

jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a restrição da eficácia 

de decisões proferidas em ações desta natureza aos limites territoriais do 

órgão prolator se mostra indevida, pois, conforme consignado pela Corte 

Superior, se assim fosse, estaríamos desvirtuando a natureza da ação e, o que 

é mais grave, dividindo, cindindo o direito coletivo, difuso ou individual 

homogêneo, criando, assim, um direito regional. 

 

A propósito: 

 

AgInt no REsp 1633392 / PR AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO ESPECIAL 2016/0277432-2. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). 

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). CUMPRIMENTO   

DE   SENTENÇA.   AÇÃO   CIVIL  PÚBLICA.  IDEC.  

LIMITE TERRITORIAL  DA  SENTENÇA.  
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LIMITAÇÃO  INDEVIDA.  EFICÁCIA  DA COISA 

JULGADA  QUE  NÃO  SE  RESTRINGE  AO  

TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. 

ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM 

SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE 

DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 

POSSIBILIDADE DESDE QUE O EXEQUENTE 

SEJA BENEFICIÁRIO DO COMANDO DISPOSTO 

NA SENTENÇA. ERESP N.  1.134.957/SP. 

NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À 

ORIGEM PARA DAR CONTINUIDADE AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.  "No 

julgamento do recurso especial repetitivo 

(representativo de controvérsia)  n.º  

1.243.887/PR,  Rel.  Min. Luís Felipe Salomão, a 

Corte  Especial do Superior Tribunal de Justiça, 

ao analisar a regra prevista  no  art. 16 da Lei n.º 

7.347/85, primeira parte, consignou ser  indevido  

limitar,  aprioristicamente,  a  eficácia de 

decisões proferidas  em  ações  civis  públicas  

coletivas  ao  território da competência do órgão 

judicante." (EREsp  1134957/SP,  Rel.  Ministra  
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LAURITA  VAZ,  CORTE  ESPECIAL, julgado em 

24/10/2016, DJe 30/11/2016). 2. Agravo interno 

desprovido. 

 

Nessa perspectiva, a tese de repercussão geral fixada pelo 

Pretório Excelso consistente na limitação do alcance dos efeitos de sentenças 

prolatadas em ações coletivas ajuizadas por associações na defesa dos 

interesses dos seus associados não tem aplicação ao caso concreto, eis que a 

ação civil pública, conforme já destacado, obedece a regramento próprio, 

sendo indevida, em ações desta natureza, de acordo com o entendimento 

acima citado, eventual restrição em tal sentido. 

 

Acrescente-se, outrossim, que o juízo de primeiro grau, ao 

adotar, no caso concreto, a posição manifestada pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 612.043/PR, se limitou a 

invocar tal precedente, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 

aos fundamentos lançados no recurso paradigma, em clara violação ao 

disposto art. 489, § 1º, V, da CPC, que não considera fundamentada qualquer 

decisão judicial em tal sentido. 
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Logo, a eficácia da decisão que deferiu parcialmente os efeitos 

da tutela provisória deve ser estendida a todos os associados das autoras 

agravantes. 

 

Todavia, não se conhece da pretensão formulada pelas 

agravantes consistente na ampliação dos efeitos da tutela provisória, com o 

deferimento integral do pedido contido na peça de ingresso, uma vez que a 

decisão que, de fato, deferiu parcialmente tal medida não foi oportunamente 

impugnada pelas ora recorrentes, restando, portanto, preclusa, neste ponto. 

 

Por todo exposto, VOTO NO SENTIDO DE: 

A) DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELAS 

DEMANDADAS (Nº 0019337-43.2018.8.19.0000, N° 

0014896-19.2018.8.19.0000), DEFERINDO, DE FORMA 

PARCIAL, A TUTELA PROVISÓRIA PLEITEADA PELAS 

AUTORAS, NO SENTIDO DE QUE A COBRANÇA 

EXTRAORDINÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS 

PELOS RESPECTIVOS PARTICIPANTES ASSOCIADOS 

DAS AUTORAS SEJA REDUZIDA EM 50%; 
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B) JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO INTERPOSTO PELA RÉ PETRÓLEO 

BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS; 

C) E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 0025940-35.2018.8.19.0000, PARA 

DETERMINAR QUE A EFICÁCIA DA TUTELA 

PROVISÓRIA SEJA ESTENDIDA A TODOS OS 

ASSOCIADOS DAS AUTORAS AGRAVANTES. 

 

 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018. 

 

MAURO PEREIRA MARTINS 

Desembargador Relator. 
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