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Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal 
Relator, 
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de 
efeito suspensivo interposto em face da decisão que 
deferiu a antecipação de tutela na ação civil pública 
movida pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - AFABESP contra a UNIÃO FEDERAL, O 
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A (BANESPA) e 
o BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN), em que 
pleiteia a instituição de fundo de previdência 
complementar para seus associados (funcionários 
aposentados do BANESPA), admitidos na empresa até 
22/05/1975, bem como para os dependentes dos 
funcionários falecidos (cópia às fls. 58/68). 
Às fls. 2.0362/2.086, a AFABESP apresentou 
contraminuta ao agravo de instrumento e sustentou a 
presença dos requisitos necessários para a concessão 



da tutela antecipada. Ainda, alegou ser parte legítima 
para a propositura da ação e a legitimidade passiva do 
SANTANDER. Ademais, aduziu que não há 
litispendência entre a ação originária e a ação civil 
pública proposta na 5ª Vara do Trabalho (Autos nº 
00959200500502009), bem como que a ação civil 
pública originária não induz litispendência quanto às 
ações individuais. 
A fls. 2.116/2.118, o Relator indeferiu o efeito 
suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a presença 
dos requisitos previstos no art. 558 do CPC. 
Foram os autos então remetidos a esta Procuradoria 
Regional da República para parecer. 
O recurso não merece ser provido. 
1. Legitimidade ativa da Associação Autora 
Aduz o Agravante que a AFABESP não apresentou 
autorização expressa de seus associados para a 
propositura da ação civil pública em questão e, 
portanto, seria parte ilegítima para a demanda. 
O art. 5º, V, “a” e “b”, da Lei 7.347/1985, confere 
legitimidade às associações para o ajuizamento de 
ação civil pública, desde que preenchidos dois 
requisitos cumulativos, a saber: estar constituída há 
pelo menos um ano e, entre suas finalidades 
institucionais, ter por objeto a proteção ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre 
concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico. 
Esse limitador, contido na alínea “b” do inciso V, 
diretamente ligado ao interesse de agir, “impõe liame 
objetivo, expresso nos estatutos, entre a pretensão 
deduzida na demanda e os fins institucionais da 
demandante”, conforme ensina TEORI ALBINO 
ZAVASCKI.(1) É a denominada pertinência temática, 
pressuposto para que haja a legitimação extraordinária 
da associação na defesa dos interesses 
transindividuais tutelados pela ação civil pública. 



(1) Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e 
tutela coletiva de direitos. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 76-77.No caso em comento, o 
Estatuto da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - AFABESP (fl. 193) revela que estão, dentre 
suas finalidades, a de “representar os interesses dos 
aposentados junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A. – Banespa, empresas e entidades a ele vinculadas, 
bem como junto às entidades previdenciárias e aos 
Poderes Públicos, em juízo ou fora dele”. 
Ora, o pedido de reajuste, com base no índice IGP-DI-
FGV, da complementação de aposentadorias e pensões 
pagas aos funcionários aposentados do BANESPA e a 
seus dependentes, visa a defesa do direito adquirido 
dos associados da Agravada ao reajustamento da 
complementação de benefícios. Há, pois, nítida relação 
entre a finalidade da Associação e o pleito contido na 
presente demanda. 
Portanto, demonstrada a pertinência temática entre o 
fim institucional da AFABESP (defesa dos interesses 
dos aposentados do BANESPA) e o bem objeto da ação 
civil pública (reajuste da complementação de 
aposentadorias e pensões), cuja natureza é de direito 
individual homogêneo, perfeitamente tutelável pela 
presente via, há de se reconhecer a legitimidade ativa 
da 
Associação Autora. 
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça: 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. ABSTENÇÃO DA COBRANÇA DE 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. 
LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. DIREITOS 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DESNECESSIDADE DE 
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SINDICALIZADOS. 
PRECEDENTES DO COLENDO STF E DESTA CORTE 
SUPERIOR. 



1.Nos termos da vasta e pacífica jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça 
Portanto, tem legitimidade ativa o sindicato para propor 
ação civil pública na qual se almeja a abstenção de 
cobrança de contribuição social previdenciária, relativo 
a todos os servidores a ele associados, 
independentemente de autorização dos sindicalizados, 
por se tratar de direitos individuais homogêneos. 
- “Nos moldes de farto entendimento jurisprudencial 
desta Corte, os sindicatos não dependem de expressa 
autorização de seus filiados para agir judicialmente em 
favor deles, no interesse da categoria por ele 
representada.” (REsp nº 410374/RS, 5ª Turma, DJ de 
25/08/2003, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA). 
- “A Lei nº 8.073/90 (art. 3º), em consonância com as 
normas constitucionais (art. 5º, incisos XXI e LXX, 
CF/88), autorizam os sindicatos a representarem seus 
filiados em juízo, quer nas ações ordinárias, quer nas 
seguranças coletivas, ocorrendo a chamada 
substituição processual. Desnecessária, desta forma, 
autorização expressa (cf. STF, Ag. Reg. RE 225.965/DF, 
Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJU de 05.03.1999)”. 
(REsp's nºs 444867/MG, DJ de 23/06/2003, 379837/MG, 
DJ de 11/11/2002, e 415629/RR, DJ de 11/11/2002, 5ª 
Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI). 
- “Os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte vêm 
decidindo pela legitimidade ativa 'ad causam' dos 
sindicatos para impetrar mandado de segurança 
coletivo, em nome de seus filiados, sendo 
desnecessária autorização expressa ou a relação 
nominal dos substituídos.” (Resp nº 253607/AL, 2ª 
Turma, DJ de 09/09/2002, Rel. Min. FRANCISCO 
PEÇANHA MARTINS). 
- “Tem o sindicato legitimidade para defender os 
direitos e interesses de seus filiados, prescindindo de 
autorização destes.” (STJ, REsp nº 352737/AL, 1ª 
Turma, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ de 18/03/2002, 
grifo nosso) 



- “Conforme já sedimentado, os Sindicatos possuem 
legitimação ativa, como substitutos processuais de 
seus associados, para impetrar mandado de segurança 
em defesa de direitos vinculados ao interesse da 
respectiva categoria funcional, independentemente de 
autorização expressa de seus filiados. Interpretação 
conjugada dos artigos 8º, III e 5º, XVIII, da Constituição 
Federal. Precedentes: MS nº 4256 - DF, Corte Especial - 
STJ; MS nº 22.132 - RJ, Tribunal Pleno - STF.” (MS nº 
7867/DF, 3ª Seção, DJ de 04/03/2002, Rel. Min. GILSON 
DIPP) 
- “Não depende o sindicato de autorização expressa de 
seus filiados, pela assembléia geral, para a propositura 
de mandado de segurança coletivo, destinado à defesa 
dos direitos e interesses da categoria que representa, 
como entendem a melhor doutrina nacional e 
precedentes desta Corte e do STF.” (MS nº 4256/DF, 
Corte Especial, DJ de 01/12/1997, Rel. Min. SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA) 
2. Precedentes das 1ª, 2ª, 5ª e 6ª Turmas, das 1ª e 3ª 
Seções e da Corte Especial do STJ. 
3. Recurso não provido. 
(STJ, Primeira Turma, REsp 530.201/RS, Relator 
Ministro JOSÉ DELGADO, DJ: 05.05.2004, p. 125) 
Ademais, o requisito temporal também restou 
plenamente preenchido, uma vez que a AFABESP foi 
constituída em 20/05/1970 (fls. 193/205), sendo que, à 
data da propositura da ação civil pública (03/06/2002 – 
fl. 127), a Agravada contava com mais de um ano de 
existência. 
Por fim, o art. 5º da Lei 7.347/1985 não estabelece como 
requisito para as associações ajuizarem a ação civil 
pública a necessidade de expressa autorização de seus 
associados. Além disso, a autorização específica por 
parte dos associados não se faz necessária, por se 
tratar a hipótese de substituição processual e não 
representação processual. Nesse sentido: 



AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CENTRO ACADÊMICO DE 
DIREITO. LEGITIMIDADE. 
ASSOCIAÇÃO CIVIL REGULARMENTE CONSTITUÍDA. 
REPRESENTAÇÃO ADEQUADA. LEI N.º 9.870/99. 
EXEGESE SISTEMÁTICA COM O CDC. 
1. Os "Centros Acadêmicos", nomenclatura utilizada 
para associações nas quais se congregam estudantes 
universitários, regularmente constituídos e desde que 
preenchidos os requisitos legais, possuem 
legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa 
dos direitos individuais homogêneos, de índole 
consumerista, dos 
estudantes do respectivo curso, frente à instituição de 
ensino particular. Nesse caso, a vocação institucional 
natural do centro acadêmico, relativamente aos 
estudantes de instituições de ensino privadas, insere-
se no rol previsto nos arts. 82, IV, do CDC, e art. 5º da 
Lei n.º 7.347/85. 
2. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, 
cuidando-se de substituição processual, como no 
caso, não é de exigir-se autorização ad hoc dos 
associados para que a associação, regularmente 
constituída, ajuíze a ação civil pública cabível. 
3. Por outro lado, o art. 7º da Lei 9.870/99, deve ser 
interpretado em harmonia com o art. 82, IV, do CDC, o 
qual é expresso em afirmar ser "dispensada a 
autorização assemblear" para as associações 
ajuizarem a ação coletiva. 
4. Os centros acadêmicos são, por excelência e por 
força de lei, as entidades representativas de cada curso 
de nível superior, mercê do que dispõe o art. 4º da Lei 
n.º 7.395/85, razão pela qual, nesse caso, o "apoio" a 
que faz menção o art. 7º, da Lei n.º 9.870/99 deve ser 
presumido. 
5. Ainda que assim não fosse, no caso houve 
assembléia especificamente convocada para o 
ajuizamento das ações previstas na Lei n.º 9.870/99 (fls. 
76/91), havendo sido colhidas as respectivas 



assinaturas dos alunos, circunstância em si bastante 
para afastar a ilegitimidade aventada pelo acórdão 
recorrido. 6. Recurso especial provido. (STJ, Proc. 
2008/0181666-0, REsp 1189273/ SC, Rel. Min. LUIS 
FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, Dje: 04/03/2011, REVPRO 
vol. 194, p. 457, RSTJ, vol. 222, p. 499) 
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. 
AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL. 
DESNECESSIDADE. PROVIMENTO 
1.Trata-se de apelação cível interposta em face de 
sentença que julgou extinto o processo, sem resolução 
de mérito, sob o fundamento de que a associação 
autora, ora apelante, não comprovou ter recebido 
autorização de seus associados, em Assembléia Geral, 
para ajuizar a presente ação civil pública, nos moldes 
do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 
2. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o 
documento em comento já existia quando da 
interposição da ação, sendo que foi apresentado pela 
autora/apelante, anexado ao recurso. Desta forma, 
torna-se imperioso reconhecer que deveria o juiz 
sentenciante, antes de julgar extinto o processo, 
determinar a intimação da autora, para suprir a 
irregularidade. É o que preceitua o art. 284 do CPC. 
3. Ainda que assim não fosse, a sentença deve ser 
anulada. A jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça fixou entendimento no sentido de que os 
sindicatos e associações, na qualidade de substitutos 
processuais, estão legitimados para ajuizar 
ações, não apenas mandamentais, visando à defesa 
dos direitos de seus filiados independentemente de 
autorização de cada um deles ou em Assembléia. 
4. Apelação provida. Sentença anulada. 
(TRF 2ª Região, Proc. 200751010035714, AC – 401315, 
Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA 
GAMA, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R: 
24/11/2010, p. 425) 



Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça 
reconheceu a legitimidade da AFAPESP para a 
propositura da ação civil pública em questão, em 
acórdão que já transitou em julgado (fls. 1.544/1.550). 
Destarte, como não se mostra necessária a autorização 
dos associados para que a Associação promova a ação 
civil pública, e presente a pertinência temática, é 
indiscutível a legitimidade ativa da AFABESP. 
2. Legitimidade passiva do SANTANDER 
Sustenta o Agravante sua ilegitimidade passiva, ao 
aduzir que o BANESPREV, a partir de 2007, passou a 
ser responsável pelo pagamento do benefício de 
complementação de aposentadoria e pensão dos 
funcionários “Pré-75”, nos termos do Plano V. 
O FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL - 
BANESPREV foi instituído pelo antigo BANCO 
BANESPA (que posteriormente foi incorporado pelo 
BANCO SANTANDER), com o objetivo de executar as 
normas relativas à complementação de aposentadorias 
e pensões dos seus beneficiários, os antigos 
empregados do BANESPA e respectivos dependentes 
(fls. 254/267). 
Conforme aviso enviado por carta aos participantes do 
plano previdenciário oferecido pelo BANCO BANESPA 
(fl. 1.796), todos os aposentados e pensionistas 
representados pela Agravada foram transferidos, de 
forma unilateral, para o BANESPREV, em 2007, e 
incluídos no plano de complementação de benefícios 
previdenciários (Plano V), aprovado pela Secretaria de 
Previdência Complementar. Foi estipulado que ao 
BANCO SANTANDER competiria o custeio do referido 
plano, como patrocinador, e ao BANESPREV, a gestão 
do plano previdenciário. 
Antes da transferência dos associados da Agravada 
para o BANESPREV, os pagamentos de natureza 
previdenciária eram efetuados diretamente pelo 
BANCO SANTANDER, em contrariedade à Lei 
Complementar 109/2001, que exige que a gestão e os 



pagamentos dos recursos necessários para efetivar as 
complementações de aposentadorias e pensões sejam 
realizados por entidade fechada de previdência 
complementar privada. 
Em 2007 houve a regularização formal do regime de 
gestão do plano previdenciário dos aposentados e 
pensionistas representados pela ASSOCIAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – AFABESP, quando o 
BANESPREV assumiu a gestão do Plano V. 
Sendo assim, não merece prosperar a alegação do 
Agravante, uma vez que, não obstante o BANESPREV 
seja a entidade de previdência privada responsável 
pela gestão dos recursos e pelos pagamentos mensais, 
nos termos do plano de complementação de 
aposentadoria e pensão (Plano V), ao BANCO 
SANTANDER compete o aporte dos recursos 
necessários ao pagamento da complementação de 
aposentadorias e pensões dos associados à AFABESP. 
Portanto, o BANCO SANTANDER deve figurar no polo 
passivo da ação, por ser o patrocinador do plano 
previdenciário, responsável pelos encargos 
necessários ao pagamento dos benefícios de 
complementação de aposentadorias e pensões, nos 
termos do Plano V. 
3. Inexistência de litispendência 
Sustenta o Agravante que há litispendência entre a 
ação originária e a ação civil pública que tramitou 
perante a 5ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 
nº 00959200500502009), bem como entre a demanda em 
questão e as ações individuais propostas pelos 
associados da Agravada, que versam sobre o reajuste 
das complementações de aposentadorias e pensões, 
com base no índice IGP-DI-FGV. 
A AFABESP propôs a presente ação civil pública com 
os seguintes objetivos: a) obter a declaração de 
inegociabilidade dos títulos garantidores dos 
pagamentos das complementações de aposentadorias 



e pensões dos funcionários “Pré-75”; b) condenar o 
BANESPA às obrigações de fazer, consistentes em 
direcionar os pagamentos das complementações de 
aposentadorias e pensões de seus associados para um 
fundo de pensão; criar um plano de complementação 
que atenda a todos os funcionários que não aderiram 
ao Plano Banesprev; pagar aos beneficiários da ação 
as diferenças devidas, vencidas e vincendas, até a 
efetiva criação do fundo, das complementações, em 
decorrência dos reajustes anuais e cumulativos, pelo 
IGP-DI-FGV. Pleiteou, ainda, que o plano de 
complementação de benefícios fosse criado com as 
características elencadas no item g.1 da petição inicial 
da ação civil pública, dentre elas, que fosse 
assegurado indexador com índice e periodicidade não 
inferior ao IGP-DI-FGV (fls. 164/168). 
A ação civil pública que tramitou na 5ª Vara do 
Trabalho de São Paulo, por sua vez, foi proposta pela 
AFABESP e pelo Sindicato Nacional dos Funcionários 
Aposentados do Banco do Estado de São Paulo – 
SINFAB, e tinha por escopo: a reabertura de prazo para 
os beneficiários da ação aderirem ao Plano Pré-75, com 
as garantias que foram asseguradas após o 
encerramento do prazo; a destinação ao fundo de 
pensão dos títulos emitidos para o pagamento das 
complementações de aposentadorias e pensões dos 
“Pré-75”, e o pagamento das diferenças devidas, 
vencidas e vincendas, até a efetiva criação do fundo, 
das complementações, em decorrência dos reajustes 
anuais e cumulativos, pelo IGP-DI-FGV (fls. 1827/1859). 
Tendo em vista a existência de pedido, na ação civil 
pública originária, diverso do articulado na demanda 
proposta perante a 5ª Vara do Trabalho de São Paulo (a 
saber, a declaração de inegociabilidade dos títulos 
garantidores do pagamento da complementação de 
aposentadoria e pensão dos “Pré-75”), bem como de 
pedido formulado na ação civil pública ajuizada perante 
a Vara Trabalhista, que não foi pleiteado na ação 



originária (pedido de reabertura de prazo para adesão 
ao Plano Pré-75), ainda que se reconheça uma 
identidade subjetiva parcial (de substituídos), ela não é 
bastante a provocar a litispendência. 
De acordo com o § 1º do art. 301 do Código de 
Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa 
julgada, quando se reproduz a ação anteriormente 
ajuizada”. Por sua vez, o § 2º desse mesmo dispositivo 
esclarece que “uma ação é idêntica à outra quando tem 
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 
pedido”. Sobre o referido instituto processual, NELSON 
NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY 
asseveram, com rigor, que “as ações são idênticas 
quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quanto têm 
as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e 
remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato)”. (2) 
Na presente situação, verifica-se que a causa de pedir é 
coincidente. 
Porém, na ação civil pública originária há pedido 
diverso do pleiteado na ação proposta na Justiça do 
Trabalho e vice-versa. Assim, não há que se falar em 
identidade total de pedidos a ensejar a litispendência. 
Ademais, nota-se que a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO figura no polo passivo da ação civil pública que 
tramitou perante a 5ª Vara do Trabalho de São Paulo, 
fato que não ocorre na ação originária e que afasta a 
identidade de partes, necessária para caracterizar a 
litispendência. 
Também não merece prosperar a alegação de 
litispendência entre a ação originária e as ações 
individuais propostas pelos associados da Agravada, 
uma vez que, nos termos do art. 104 do Código de 
Defesa do Consumidor, as ações coletivas não 
induzem litispendência com as ações individuais. 
Nesse sentido: 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 



DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA 
INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 
A existência de ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público não impede o ajuizamento da ação 
individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso 
não 
há ocorrência do fenômeno processual da               
litispendência,  visto  que  a  referida  ação  coletiva 
não  
 
(2) Código de Processo Civil comentado. 10. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 568.   
 
induz litispendência quanto às ações individuais. 
Precedentes: Resp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos 
Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª 
Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 
2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco 
Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 
2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, 
Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 
2. Agravo regimental não provido. 
(STJ, AgRg no Ag 1400928/RS, Proc. 2011/0056390-7, 
Rel. Min. BENEDITO, 1ªTurma, Dje: 13/12/2011) 
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA 
OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. PRELIMINARES 
AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO 
ANTES DA VIGÊNCIA DA CF. APLICAÇÃO DOS 
ARTIGOS 201 E 202 DA CF. NÃO RETROATIVIDADE. 
BENEFÍCIO DE PENSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 
6423/77. REAJUSTES PELOS ÍNDICES OFICIAIS. 
EQUIVALÊNCIA COM O SALÁRIO-MÍNIMO. GARANTIA 
DE VALOR MAIOR QUE UM SALÁRIO-MÍNIMO. ÔNUS 
DA PROVA. AÇÃO IMPROCEDENTE. 
1. Considerando que não é possível se divisar de 
pronto se a condenação é inferior a 60 (sessenta) 
salários mínimos, o reexame necessário é de rigor, nos 
termos do artigo 475, inciso I e § 2º, do Código de 



Processo Civil. Aplicação imediata do dispositivo de 
natureza processual. 
2. No tocante à existência da Ação Civil Pública, urge 
esclarecer que inexiste litispendência entre essa e ação 
individual, diante da aplicação do art. 104 da Lei nº 
8.078/90. 
 
O ingresso de uma ação civil pública não pode impedir 
que os jurisdicionados, individualmente, reclamem os 
prejuízos sofridos em seus benefícios previdenciários, 
sob pena de cerceamento ao acesso da Jurisdição (art. 
5º, XXXV, CF). A preliminar de carência da ação 
confunde-se com o mérito da presente ação e, como 
tal, será enfrentado. 
(...) 
10. Preliminares afastadas. Apelação da autarquia 
parcialmente provida. Remessa oficial, tida por 
interposta, provida. Ação improcedente. (TRF 3ª 
Região, AC - 316018, Proc. 0034417-
72.1996.4.03.9999/SP, Rel. Juiz Convocado 
ALEXANDRE SORMANI, TURMA SUPLEMENTAR DA 
TERCEIRA SEÇÃO, DJU: 10/10/2007) 
Nesse sentido é o escólio de RIZZATTO NUNES, ao 
discorrer sobre o art. 104 do CDC: 
A litispendência entre duas ações caracteriza-se pela 
ocorrência da tríplice identidade: das partes, do objeto 
(pedido) e da causa de pedir (próxima e remota). 
E por nenhum dos tipos – ação coletiva de proteção ao 
direito difuso, coletivo ou individual homogêneo – 
ocorre essa identificação com a ação individual. (3) 
Afastada a ocorrência da litispendência, de rigor o 
prosseguimento do feito. 
4. Preenchimento dos requisitos para a manutenção da 
tutela antecipada 
O BANCO SANTANDER alega em seu recurso que o 
contrato de assunção de dívidas, celebrado entre a 
União e o BANESPA, a Mensagem nº 106/1997 e a 
Resolução nº 118/1997, do Senado Federal, não 



autorizam concluir que os títulos federais emitidos 
eram inegociáveis e estariam destinados ao pagamento 
das complementações de aposentadoria e pensão dos 
“Pré-75”. 
Sustenta o Agravante que o reajuste da 
complementação de  aposentadorias  e  pensões  
pagas 
 
(3) Comentários ao artigo 104 do Código de Defesa do 
Consumidor. In: NUNES, Rizzato. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 969/970. 
aos funcionários aposentados do BANESPA e a seus 
dependentes encontra-se vinculado à variação dos 
vencimentos dos empregados ativos e não pode estar 
relacionado ao índice de reajuste dos títulos emitidos 
pela União. Argumenta que os associados da Agravada 
não estão expostos a perigo de dano irreparável, pois 
estão recebendo a complementação dos benefícios. 
Por fim, alega o Agravante que a manutenção da tutela 
antecipada implica a necessidade de imediato aporte 
de valores ao Plano V, a fim de que seja mantido o 
equilíbrio financeiro e atuarial, o que acarreta o 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação inverso (para o Agravante). 
A complementação da aposentadoria dos funcionários 
do BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A 
(BANESPA) e da pensão dos dependentes foi 
estabelecida no Regulamento de Pessoal do BANESPA, 
em seu art. 100, que previa tal direito desde que os 
beneficiários renunciassem, expressamente, a 
eventuais vantagens que tivessem sido instituídas ou 
viessem a ser pagas pelo banco (fl. 246). 
Posteriormente, a Lei estadual 9.466/1996, em seu art. 
8º, dispôs que o Poder Executivo ficaria responsável 
pelo pagamento da complementação de aposentadoria 
dos empregados do BANESPA, admitidos na referida 
instituição até 22 de maio de 1975, “bem como da 



suplementação de pensão dos dependentes no caso de 
falecimento de tais empregados, mediante amortização 
parcial, em valor equivalente, das dividas do Estado 
junto àquela Instituição.” 
Para dar cumprimento ao pagamento das 
complementações de benefícios, foi firmado, em 
22/05/1997, contrato de assunção de dívidas, por meio 
do qual a UNIÃO assumiu a dívida do ESTADO DE SÃO 
PAULO perante o BANESPA, sendo que, para garantir o 
pagamento, a UNIÃO emitiu diversos títulos públicos, 
no valor equivalente à dívida atuarial do BANESPA 
junto a seus funcionários, a partir do ano de 1998. Os 
títulos foram emitidos na modalidade nominativa e 
inegociável, sendo que a atualização do valor do ativo 
seria feita pelo índice IGP-DI – FGV, nos termos do item 
8 do Parecer 201/SNT/CODIP/DIRED, de 22/05/1997 (fls. 
705/709), contido na Mensagem nº 106/1997, aprovada 
pelo Senado Federal (fls. 693/696). 
Em seguida, o Senado Federal promulgou a Resolução 
nº 118/1997, por meio da qual autorizou o ESTADO DE 
SÃO PAULO a contratar operações de refinanciamento 
de dívida relativa ao contrato celebrado em maio de 
1997 (fls. 712/713). 
Em 2000, foi instituído o plano de complementação de 
aposentadorias e pensões (Plano Pré-75), destinado 
aos funcionários do BANESPA admitidos até 22 de 
maio de 1975 . O regulamento do referido plano previa, 
em seu art. 37, a correção dos benefícios a cada 
período de 12 meses, pela variação do IGP-DI, apurado 
no período de 01/01 a 31/12 do ano anterior (fl. 291). 
Segundo relatado na decisão agravada, houve pouca 
adesão ao Plano Pré-75, talvez em virtude da existência 
de cláusulas restritivas de direitos, sendo que, de um 
total de aproximadamente 14 mil funcionários 
aposentados e 1,5 mil funcionários ativos, contratados 
pelo BANESPA até maio de 1975, somente 851 
aderiram ao plano previdenciário e migraram para o 
BANESPREV. 



 
Assim, a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - AFABESP ajuizou a presente ação civil 
pública para tutelar o direito de seus associados que 
não aderiram ao referido plano. 
Ao contrário do que defende o Agravante, há 
fundamento legal e contratual para o reajuste da 
complementação de aposentadorias e pensões, nos 
termos do Plano Pré-75. 
Como já mencionado, a UNIÃO assumiu as dívidas do 
ESTADO DE SÃO PAULO perante o BANESPA, por 
meio de contrato celebrado em maio de 1997. Para 
tanto, a UNIÃO emitiu duas espécies distintas de ativos 
para quitar as dívidas do Estado perante a instituição 
financeira: a) Letras do Tesouro Nacional, que gozavam 
de maior liquidez, destinadas a quitar os Certificados 
de Depósito Interbancário – CDI e débitos junto ao 
Banco Central, bem como a recomposição dos limites 
de compulsório; b) créditos securitizados junto ao 
Sistema Securitizar da Central de Custódia e 
Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, de valor 
equivalente ao passivo atuarial relativo ao abono 
mensal para aposentados e pensionistas Pré-75. Nos 
termos da cláusula terceira, parágrafo segundo, “d” e 
“e”, do contrato de assunção de dívidas, os créditos 
securitizados seriam reajustados mensalmente pelo 
IGP-DI e teriam juros remuneratórios de 12% ao ano. 
Após, a Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista 
o disposto no Decreto 3.540/2000, editou as Portarias 
386, de 14/08/2000, e 391, de 21/08/2000, que 
determinaram a conversão dos créditos anteriormente 
securitizados em favor do BANESPA em Certificados 
Financeiros do Tesouro, Série A – CFT – A (fls. 
716/717). Segundo as Portarias 386 e 391, uma parte 
desses certificados continuou com o BANESPA e a 
outra foi transferida ao BANESPREV, em valor 



correspondente ao passivo atuarial a ele transferido, 
em decorrência da 
migração dos funcionários admitidos pelo Banespa até 
22 de maio de 1975 para o Plano de Complementação 
de Aposentadorias e Pensões (Plano Pré-75). 
Segundo o art. 1º, VI, da Portaria 386, os Certificados 
Financeiros do Tesouro emitidos para o BANESPREV 
seriam inegociáveis e os emitidos para o BANESPA 
seriam negociáveis. 
Conclui-se que a UNIÃO emitiu duas modalidades de 
ativos para o pagamento das dívidas do ESTADO DE 
SÃO PAULO perante o BANESPA, sendo estipulado 
que, para o pagamento do passivo atuarial relativo ao 
abono 
mensal dos aposentados e pensionistas Pré-75, seriam 
emitidos créditos securitizados, que deveriam ser 
reajustados pelo IGP-DI. A existência de duas espécies 
de ativos e a relação de uma delas ao pagamento das 
complementações de aposentadorias e pensões revela 
a vinculação. 
Por conseguinte, soa razoável que, se foi determinado 
que os títulos emitidos para garantir o pagamento do 
passivo atuarial do BANESPA, relativo ao abono 
mensal dos aposentados e pensionistas Pré-75, seriam 
atualizados pelo IGP-DI, este seja também o índice de 
reajuste aplicado na correção das complementações de 
aposentadorias e pensões dos associados da 
Agravada, 
atualmente inseridas no Plano V, administrado pelo 
BANESPREV. 
Conforme já referido, o art. 37 do Regulamento do 
Plano Pré-75 também previu que os referidos títulos 
fossem atualizados pelo IGP-DI-FGV (fl. 291). 
Além disso, o fato de haver previsão no regulamento 
de pessoal do BANESPA, de 1965, bem como no de 
1984, de que as complementações dos “Pré-75” seriam 
corrigidas nos mesmos moldes do reajuste dos 
vencimentos dos funcionários da ativa, não pode 



justificar a negativa de reajuste das complementações 
com base no IGP-DI-FGV. 
Conforme informado na inicial da ação civil pública, o 
BANESPA teria congelado por três anos a remuneração 
do pessoal da ativa para atingir os aposentados que 
não aderiram ao Plano Pré-75, sendo que, para os 
funcionários da ativa, foi oferecida pela instituição 
financeira uma série de vantagens que não foram 
estendidas aos aposentados, como, por exemplo, 
estabilidade no emprego por um ano, abonos 
pecuniários e participação nos lucros. Segundo a 
AFABESP, tais fatos revelam a manobra do BANESPA 
de congelar o benefício de complementação de 
aposentadoria e pensão daqueles que não aderiram ao 
plano previdenciário (fls. 146/147). 
Sendo assim, o reajuste da complementação das 
aposentadorias e pensões dos “Pré-75” que não 
aderiram ao plano previdenciário ter-se-ia dado com 
índice acentuadamente inferior, em relação ao IGP-DI. 
Ademais, deve ser levado em consideração que os 
associados da Agravada tutelados na presente ação 
civil pública não obtiveram as mesmas vantagens dos 
funcionários ativos, como foi mencionado na petição 
inicial da ação civil pública. 
Portanto, verifica-se que o BANCO SANTANDER, ao 
não repassar os rendimentos dos Certificados do 
Tesouro Nacional para os que não aderiram ao Plano 
Pré-75, deixou de observar o direito adquirido desses 
aposentados e pensionistas ao reajustamento das 
complementações com base no IGP-DIFGV, pois os 
títulos estavam relacionados ao pagamento do passivo 
previdenciário do BANESPA e foram emitidos com a 
característica de inegociabilidade. 
Ao garantir o compromisso com a complementação de 
aposentadorias e pensões, o antigo BANESPA (hoje 
BANCO SANTANDER) assumiu o risco dos títulos 
dados em garantia. Todavia, o risco assumido por uma 



instituição financeira não poderia ser repassado a 
funcionários aposentados e pensionistas. 
Ademais, em razão da suposta valorização dos títulos, 
produziu-se uma mais valia que, se ficasse com a 
instituição financeira, representaria um ganho 
injustificado em relação aos aposentados e 
pensionistas, pois foi justamente em função dos 
benefícios previdenciários que a garantia fora 
constituída. Entre a apropriação da valorização pela 
instituição financeira ou pelos beneficiários 
previdenciários, deve-se realizar uma interpretação 
firmemente orientada pelos direitos fundamentais. 
Nesse ponto, a Constituição brasileira faz indicações 
precisas, à medida que explicita a previdência social 
como um direito social (art. 6º e art. 194) e, sobretudo, 
estabelece a valorização do trabalho como fundamento 
da ordem econômica. 
Afinal, os ganhos financeiros provenientes dos ativos 
emitidos para o pagamento das complementações 
foram negociados livremente no mercado pela 
instituição financeira e, segundo a Agravada, geraram 
lucro de R$ 17,5 bilhões (fl. 2.082). 
Se os títulos públicos emitidos representaram uma 
oportunidade de lucro, parece justo que a valorização 
seja repassada – ainda que parcialmente – aos 
funcionários do BANESPA admitidos até 22 de maio de 
1975, em pagamento do reajuste da complementação 
de suas aposentadorias e pensões. 
Por fim, não se justifica a alegação do Agravante, de 
que a manutenção da tutela antecipada poderá 
ocasionar o fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação inverso, por implicar a necessidade de 
imediato aporte de valores ao Plano V, a fim de manter 
o equilíbrio financeiro e atuarial. 
Como visto, o BANCO SANTANDER é o patrocinador 
do plano previdenciário (Plano V), sendo que a ele 
compete o aporte dos recursos necessários ao 
pagamento da complementação de aposentadorias e 



pensões dos associados à AFABESP. Nesse sentido, o 
art. 7º do Regulamento do Plano V estabelece que o 
patrocinador assume a totalidade dos encargos 
necessários ao pagamento dos benefícios previstos no 
referido regulamento. Já no art. 8º do Regulamento do 
plano previdenciário há previsão de que o custeio do 
plano terá como fonte o aporte de recursos 
complementares, na forma prevista. Ainda, conforme o 
disposto no art. 11 do Regulamento do Plano V, o 
patrocinador deverá recompor a insuficiência 
patrimonial, caso constatada, de modo a garantir os 
compromissos correntes (fl. 1650). 
Há informação nos autos de que o SANTANDER obteve 
um lucro de R$ 17,5 bilhões com os excedentes 
financeiros provenientes da negociação no mercado 
dos títulos federais emitidos para o pagamento das 
complementações. 
Assim, não há que se falar em risco de dano irreparável 
inverso para o Agravante, tendo em vista o lucro 
auferido pela instituição financeira com a negociação 
dos títulos emitidos para garantir o passivo atuarial do 
BANESPA, bem como a responsabilidade do 
SANTANDER, na condição de patrocinador do plano 
previdenciário, pelo aporte de todos os recursos 
necessários ao pagamento do reajuste das 
complementações de benefícios dos “Pré-75”. 
Ao não atualizar os benefícios dos aposentados e 
pensionistas, o BANCO SANTANDER está 
descumprindo o contrato de assunção de dívidas, 
celebrado em 1997, e a Resolução nº 118/1997, que o 
aprovou. Ainda, há afronta ao art. 37 do Regulamento 
do Pré-75, que previa a correção dos benefícios a cada 
período de 12 meses pela variação do IGP-DI. 
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação decorre da natureza alimentar dos benefícios 
dos associados da Agravada, pois, como bem apontou 
o Magistrado subscritor da decisão recorrida (fl. 1.676): 



Logo, impossível deixar de reconhecer que a 
complementação de aposentadorias e pensões deverá 
ser reajustada nos mesmos moldes dos títulos 
emitidos para custeá-la, sob pena de provocar o 
enriquecimento sem causa do Banco Santander (Brasil) 
S/A, cuja vedação erige-se em princípio de sobredireito 
de há muito tempo consagrado. 
Se não bastasse, inegável que a aludida 
complementação reveste-se de natureza alimentar o 
que torna, evidente, o fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação, ainda mais se for 
levado em consideração a avançada idade da maioria 
dos beneficiários pelo fato de já estarem aposentados 
ou serem pensionistas. 
Destarte, presentes os requisitos necessários à 
antecipação dos efeitos da tutela, a decisão recorrida 
há de ser mantida. 
Opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo 
desprovimento do agravo. 
São Paulo, 30 de agosto de 2013. 
Walter Claudius Rothenburg 
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