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66ºº  BBLLOOCCOO  --    CCLLÁÁUUSSUULLAASS  RREELLAATTIIVVAASS  ÀÀ  FFAAPPEESS 

1. CLÁUSULA 38 - CONTRIBUIÇÃO À FAPES SOBRE A 
GRATIFICAÇÃO MENSAL 
 
As Empresas do Sistema BNDES, na condição de mantenedoras da Fundação de Assistência e Previdência 
Social do BNDES – FAPES, comprometem-se a fazer gestões junto à FAPES, no sentido encontrar uma 
solução alternativa para a contribuição sobre a gratificação mensal à FAPES, para os empregados que ainda 
não o fazem, podendo, entre outras medidas, oferecer financiamento de longo prazo e condições acessíveis 
para viabilizar o referido pleito. 
 

 
JUSTIFICATIVA 
 
 
De forma a dar efetividade plena ao tratamento isonômico, anseiam os empregados do 
Sistema BNDES por uma forma de acesso à opção de contribuir sobre a gratificação 
mensal à FAPES. Evidencia-se uma quantidade de empregados do Sistema BNDES que 
não foram devidamente informados, quando da oportunidade de adesão, quanto à 
possibilidade de contribuição referente à verba denominada ‘gratificação mensal’, ficando 
os mesmos à margem de tal procedimento. 
 
Como o lapso temporal é considerável, também o é a quantia respectiva à contribuição a 
ser feita por este grupo de empregados.  Desta feita, seria oportuna a intermediação das 
Empresas do Sistema BNDES, junto à FAPES, de forma a buscar uma solução acessível 
aos empregados interessados, garantindo-lhes um benefício semelhante àqueles que 
aderiram à época. 
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2. CLÁUSULA 39 - TRAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS 
PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS DA FAPES 
 
Os órgãos deliberativos da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES comprometem-
se a tomar as providências necessárias para assegurar tratamento isonômico entre os participantes ativos e 
assistidos da Fundação, deliberando, entre outros pontos, os seguintes 
 
a) eliminação da exigência de exame médico e perícia para os aposentados habilitados a empréstimos e 

financiamentos da FAPES, de forma a respeitar os artigos 2°, 3°, 4°, 10°, 43, 50 – inciso II e 81 – inciso 
IV, do Estatuto do Idoso, a Lei n°. 10.741, de 01/10/2003, os artigos 2°, 3°, 4° – incisos II, IV, VI, 6°, 28 – 
inciso IV e 39, da Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 (Lei de Proteção do Consumidor); 

 
b) assegurar a concessão de empréstimos da FAPES às pensionistas, uma vez que esse direito era 

garantido desde 1979 até 2003, nos Estatutos e Planos de Benefícios da FAPES, lembrando que a 
proibição inserida na Alteração Estatutária da Fundação de 26/06/2003 (Artigo 7º) desrespeitou o artigo 
5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que trata do ato jurídico perfeito e o direito adquirido. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
Em março de 2008, os participantes da FAPES, principalmente os assistidos e os 
empregados-aposentados, foram surpreendidos com a alteração no regulamento aplicável 
aos programas garantidores das reservas técnicas do Plano de Benefícios da Fundação, 
conforme disciplinado pela IP DIRSEG nº. 003/2008, de 14/03/2008. Até a vigência desta 
alteração o comportamento da FAPES não distinguia os seus participantes de acordo com 
a situação funcional de empregados/empregados-aposentados.  
 
No bojo da alteração foram introduzidas as seguintes situações: (i) tabela de 
escalonamento por idade; e (ii) implantação de inovadora exigência, que obriga ao 
proponente-aposentado (assistido) à submissão de exame médico preliminar à proposta 
de financiamento ou empréstimo. 
 
O Regulamento do Plano Básico de Benefícios da FAPES insere os dependentes, 
incluindo os cônjuges-pensionistas, na qualidade de participantes da própria FAPES1, 
assegurando-lhes os mesmos benefícios concedidos aos participantes2. Equilibrando 
benefícios e contribuições, no âmbito do citado regulamento está definida a contribuição 
mensal idêntica entre os participantes3, quer sejam assistidos ou dependentes, ou seja, 
temos o tratamento isonômico garantido pelo próprio regulamento. Cumpre-nos ressaltar 
que, os pensionistas do Plano contribuem mensalmente, na mesma proporção dos 
participantes assistidos. 
 
Com as alterações supracitadas ficou instituído tratamento diferenciado no Programa de 
Empréstimos, os quais discriminam os participantes assistidos, uma vez que se exige dos 
participantes aposentados, a apresentação de atestado médico como condição prévia 
para a outorga de quaisquer empréstimos.  Porém, essa exigência injusta não é estendida 
aos participantes ativos! 

                                                 
1 Inciso III do art. 2º: “xx” c/c art 3º: “xx” c/c art. 8º: “xx” 
2 art. 15: “xx” 
3 art. 62: “xx” 
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Além da inovadora exigência de apresentação de atestado médico, a critério da FAPES, 
os aposentados interessados em obter qualquer financiamento ficam sujeitos ao 
procedimento de perícia médica. Ou seja, foi estabelecido critério subjetivo. Tal 
subjetividade poderá constituir fator de exclusão ao acesso dos aposentados, em 
detrimento de outros empregados idosos, que permanecem na atividade. 
 
Ora, ao proceder de forma diferenciada entre participantes que gozam de paridade 
jurídica, as exigências aos aposentados, não extensíveis aos participantes ativos, violam 
o tratamento isonômico almejado no Sistema BNDES.  
 
O mesmo tratamento discriminatório se aplica aos pensionistas, visto que lhes é negada a 
concessão de empréstimos, a despeito de os pensionistas representarem a continuidade 
dos participantes ativos e inativos ou assistidos, uma vez que formam, em vida, o 
patrimônio necessário para fazer jus aos benefícios a serem concedidos pela ré aos 
pensionistas.  
 
A flagrante discriminação entre participantes ativos e aposentados fere o princípio da 
isonomia (art. 5º, I da Constituição Federal).  
 
No Programa de Empréstimos e Financiamento há critérios diferenciados para a 
concessão de empréstimos financeiros para os participantes ativos (empregados ativos) e 
assistidos (empregados e ex-empregados que hajam aderido ao plano e que estejam em 
gozo de benefício proporcional diferido ou de complementação de auxílio-doença ou 
aposentadoria concedida pela FAPES). 
 
O item. 1.2 das Normas do Programa de “Empréstimos Maxi” autoriza a concessão de 
empréstimos financeiros a todos os participantes da FAPES.   

 
1.2-  o empréstimo não tem finalidade específica e se destina exclusivamente a participantes ativos, 
participantes assistidos e a participantes autopatrocinados da FAPES, adimplentes com todas as 
suas obrigações perante a Fundação, e que contem, no mínimo, com 18 (dezoito) meses ininterruptos 
de contribuição à FAPES. 

 
Porém, o item 2.2 do mesmo ato normativo excepciona o item 2.2 e impõe a 
discriminação entre os participantes ativos e assistidos, in verbis:    
 

2.2-  As propostas de empréstimos efetuadas por participantes assistidos, inclusive por 
participantes em gozo de benefício de auxílio-doença e por participantes autopatrocinados com perda 
total da remuneração, somente serão deferidas mediante a apresentação de atestado médico, 
observado o modelo constante do anexo VI, emitido até 14 (quatorze) dias antes da data da 
apresentação da proposta, bem como, a critério da FAPES, à realização de perícia efetuada pela 
própria Fundação ou por perito pro ela indicado, que ateste as condições de saúde física e mental do 
proponente do empréstimo. 

 
No que diz respeito à concessão empréstimos no âmbito do PROGRAMA DE 
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO previsto no item 2.2. DAS NORMAS DO PROGRAMA 
DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO LAR E LAR+ acontece a mesma odiosa 
discriminação.   



 

 6 

 
2.2- As propostas de financiamentos efetuadas por participantes assistidos, participantes em gozo 
de auxílio-doença e participantes autopatrocinados com perda total da remuneração somente serão 
deferidas mediante apresentação de atestado médico, observado modelo constante em anexo VI, 
emitido até 14 (quatorze) dias antes da data da apresentação da proposta, bem como, a critério da 
FAPES, a realização de perícia efetuada pela própria fundação ou por perito por ela indicado, que 
ateste as condições de saúde física e mental do proponente do financiamento.                 

 
A ausência de exigências para a concessão de empréstimos para os participantes ativos 
em detrimento de imposições de realização de exames médicos aos participantes 
assistidos configura total afronta ao princípio da isonomia, sustentáculo constitucional que 
garante no plano geral das relações humanas a paridade entre as pessoas dotadas de 
dignidade. (Art. 5º da CF/88).  
 
A previsão de outorga diferenciada na concessão de empréstimos financeiros viola o que 
fora estabelecido na negociação coletiva de 2008 das empresas do sistema BNDES, 
aprovada na AGE de 12/08/2008. 
 

42 -  PARIDADE ENTRE OS EMPREGADOS ATIVOS E OS EMPREGADOS-ASSISTIDOS DO 
SISTEMA BNDES 
Em cumprimento ao Art. 38 do Regulamento do Plano Básico de Benefícios da FAPES 
/BNDES, os patrocinadores da Fundação e ela própria assegurarão aos empregados assistidos 
e/ou participantes da FAPES/BNDES a extensão do princípio da paridade de todos os 
benefícios concedidos ou a conceder aos empregados ativos dos patrocinadores, seja de 
caráter administrativo, financeiro ou assistencial, com o objetivo de evitar a formação de 
passivos trabalhistas ou civis que possam vir a afetar o patrimônio das Entidades envolvidas, 
bem como o patrimônio dos empregados-assistidos. 

 
45 -  VIGÊNCIA 

As normas e condições estabelecidas no presente Instrumento Coletivo terão vigência de 
01.09.2008 até 31.08.2010, exceto as cláusulas econômicas, que deverão ser revistas por 
ocasião da próxima data-base (01/09/2009). 

 
O próprio Sistema BNDES possui um regulamento que prima pela igualdade de seus 
empregados ativos e inativos, não tendo cabimento a FAPES estabelecer tratamento 
diferenciado entre os ativos e os assistidos. 
 
O tratamento discriminatório da ré encontra óbice intransponível na Constituição Federal 
de 1988 ao assegurar que todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza, são 
iguais em direitos e obrigações, sendo o princípio da isonomia entre direitos e deveres o 
móvel responsável pela garantia da própria justiça.  
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 
No nosso ordenamento jurídico, a isonomia é princípio basilar. Destarte, não se justifica a 
violação da paridade entre os empregados ativos e inativos. Assim, o tratamento deveria 
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ser paritário porque os participantes inativos contribuíram com sua força de trabalho para 
os empregados ativos possam hoje receber todos os benefícios da atualidade.  
 
É importante ressaltar que normas internas, de qualquer patamar, não podem violar as 
garantias constitucionais. 
 
O princípio da isonomia é um dos mais difíceis e árduos postulados jurídicos. Na sua 
concepção aparecem, dentre outros matizes, fundamentos filosóficos, éticos, teológicos, 
políticos e jurídicos. Porém, a isonomia não é, para o Estado de Direito, uma igualdade 
mística, é, antes, uma igualização racional que decorre do império da lei, conforme bem 
assinala Celso Antonio Bandeira de Mello, em monografia lapidar sobre o princípio da 
isonomia: 

 
“por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de 
desequiparações fortuitas ou injustificadas, exigindo que a igualdade assegure que os preceitos 
genéricos, os abstratos e os atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim 
proveitosas que detrimentosas para os atingidos”.4  

 
Mais adiante, o ilustre administrativista expõe os fundamentos do princípio da isonomia:  

 
“tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério discriminatório; de outro lado, 
cumpre verificar se há justificativa racional, isto é, fundamento lógico, para, à vista do traço 
desigualador acolhido, atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade 
proclamada. Finalmente, impende analisar se a correção ou fundamento racional abstratamente 
existente, in concreto, afinado com os valores prestigiados no sistema normativo constitucional”. 5  
 

Os ensinamentos pontificados por Celso Antonio Bandeira de Mello afirmam algumas 
características bem peculiares do princípio da igualdade. Em primeiro lugar, o princípio da 
igualdade não pode suportar “desequiparações injustificadas.” Significa que situações 
jurídicas desiguais são possíveis desde que haja justificação racional capaz de legitimar 
as diferenciações estabelecidas pelo Poder Público, sempre a visar o reequilíbrio entre as 
partes inseridas em dada situação jurídica. A desigualdade jurídica não pode, ainda, num 
segundo plano, criar situações jurídicas que traduzam privilégios injustificados com o 
gravame criarem “situações de prejuízo de uns e benefícios de outros.” 6 
 

No mesmo sentido é a lição de Fernanda Duarte Lopes da Silva ao doutrinar “que a 
igualdade não determina um tratamento necessariamente idêntico quando há elementos 
diferenciadores essenciais que virem a autorizar uma suposta discriminação”. 7 

 

Desse modo, a criação de critérios diferenciados na outorga de empréstimos financeiros 
contraria firmemente o princípio da isonomia.  

                                                 
4 Celso Antonio Bandeira de Mello. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 4ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 
1997, p. 18.  
5 Celso Antonio Bandeira de Mello, pp.21-21.  
6 Cf. Cármen Lúcia Antunes Rocha. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Del 
Rey,1994, p. 152. 
7 Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva. Princípio Constitucional da Igualdade. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2001, p. 
80. 
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As inovações unilaterais violam, ainda, no plano infraconstitucional, o direito do idoso, o 
qual está amparado pela Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) cuja proteção está 
amplamente assegurada, como se pode observar dos seguintes dispositivos:  
 

Art. 2º  O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 
 
Art. 4º  Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, 
crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma 
da lei. 
 
Art. 6º  Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação 
a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. 
 
Art. 10  É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos 
na Constituição e nas leis. 
 

§ 2º  O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, 
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, idéias e 
crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 
 
 § 3º É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
Não é admitida em nosso ordenamento jurídico nenhuma norma que seja instituída com a 
finalidade de agredir esses textos legais, sob pena de serem tidos como inconstitucionais e 
ilícitos, além de moralmente reprováveis. 

 

É importante salientar que a jurisprudência pacificada dos Tribunais obsta que haja 
discriminação de idosos em qualquer situação, seja no que diz respeito à alteração de 
apólice de seguro de vida em razão de faixa etária, bem como quando os planos de saúde 
pretenderam fazer cobranças de valores diferenciadas em razão de idade.        

 

Seguro de vida - Cancelamento da apólice. Apelação Cível - nº 70014025290 – TJRS. SEGURO 
DE VIDA. CANCELAMENTO DA APÓLICE SUBSTITUÍDA POR OUTRA QUE CONTEMPLA 
FATOR DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE.  
Caso em que não se mostra lícita a pretensão da ré de alterar, de forma unilateral, as cláusulas 
contratuais, com o argumento da impossibilidade de manter o pacto original, face ao aumento da 
sinistralidade, sob pena de comprometer o equilíbrio financeiro do grupo. Era de conhecimento da ré 
que, com o passar dos anos, a massa segurada envelheceria e, conseqüentemente, os eventos 
danosos previstos no contrato ocorreriam com maior freqüência. Aumento da sinistralidade que não 
se revela fator surpresa a justificar a adoção da nova modalidade de reajuste.  
Apelo provido.  
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Seguros - Seguro de vida ou de pessoas - Jurisprudência - Cancelamento de contrato. 
Apelação Cível - nº 70011938594 – TJRS - Apelação cível. Seguros. Ação declaratória de 
nulidade de cláusula. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro.  
É abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de 
seguro em caso de alteração da natureza dos riscos. O fato de a seguradora ter demonstrado seu 
prejuízo com a contratualidade não se mostra suficiente para configurar desequilíbrio, mas mera 
realização do risco assumido. Ou seja, não pode pretender a seguradora operar apenas com lucros 
ou denunciar o contrato em face da ocorrência do risco, pois isso está intrínseco na própria natureza 
e finalidade do contrato. Apelo provido.  
 
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - ESTATUTO DO IDOSO - PLANOS DE SAÚDE - Reajuste 
de mensalidades em razão de mudança de faixa etária. Embargos de declaração nos embargos 
de declaração no recurso especial. Ausência de omissão, contradição e obscuridade. 
Prestação jurisdicional encerrada. 
As questões suscitadas pela embargante não constituem pontos omissos contraditórios tampouco 
obscuros do julgado, mas mero inconformismo com as conclusões do acórdão recorrido, vertidas em 
fundamentos firmados, marcadamente, na aplicação do art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, que veda a 
discriminação da pessoa idosa em razão da idade, impedindo especificamente o reajuste das 
mensalidades dos planos de saúde que se derem por mudança de faixa etária- O que se percebe, é 
que busca a embargante, por meio de teses transversas, modificar o julgado, fugindo aos parâmetros 
de proteção ao Idoso estabelecidos no Estatuto protetivo, que tem como missão primordial a defesa 
dos interesses e direitos das pessoas maiores de sessenta anos. Embargos de declaração rejeitados. 
(STJ - EDcl-EDcl-REsp 989.380 - (2007/0216171-5) - 3ª T - Relª Minª Nancy Andrighi - DJe 
25.03.2009 - p. 2182) 
 
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - ESTATUTO DO IDOSO - PLANOS DE SAÚDE - 
REAJUSTE DE MENSALIDADES EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - VEDAÇÃO  
O plano de assistência à saúde é contrato de trato sucessivo, por prazo indeterminado, a envolver 
transferência onerosa de riscos, que possam afetar futuramente a saúde do consumidor e seus 
dependentes, mediante a prestação de serviços de assistência médico-ambulatorial e hospitalar, 
diretamente ou por meio de rede credenciada, ou ainda pelo simples reembolso das despesas. Como 
característica principal, sobressai o fato de envolver execução periódica ou continuada, por se tratar 
de contrato de fazer de longa duração, que se prolonga no tempo; Os direitos e obrigações dele 
decorrentes são exercidos por tempo indeterminado e sucessivamente- Ao firmar contrato de plano 
de saúde, o consumidor tem como objetivo primordial a garantia de que, no futuro, quando ele e sua 
família necessitarem, obterá a cobertura nos termos em contratada- O interesse social que subjaz do 
Estatuto do Idoso, exige sua incidência aos contratos de trato sucessivo, assim considerados os 
planos de saúde, ainda que firmados anteriormente à vigência do Estatuto Protetivo- Deve ser 
declarada a abusividade e conseqüente nulidade de cláusula contratual que prevê reajuste de 
mensalidade de plano de saúde calcada exclusivamente na mudança de faixa etária- De 60 e 70 anos 
respectivamente, no percentual de 100% e 200%, ambas inseridas no âmbito de proteção do Estatuto 
do Idoso- Veda-se a discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art. 15, § 3º, do 
Estatuto do Idoso, o que impede especificamente o reajuste das mensalidades dos planos de saúde 
que se derem por mudança de faixa etária; Tal vedação não envolve, portanto, os demais reajustes 
permitidos em lei, os quais ficam garantidos às empresas prestadoras de planos de saúde, sempre 
ressalvada a abusividade. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 989.380 - 
(2007/0216171-5) - 3ª T. - Relª Nancy Andrighi - DJe 20.11.2008 - p. 455) 
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Por outro ângulo de análise, as normas pertinentes à previdência complementar8 não 
apresentam nenhum impedimento aos financiamentos e empréstimos aos pensionistas. 
 
Em termo de risco, os financiamentos e empréstimos, independentes das partes, são 
formas de investimento garantidas por seguro de vida, ou seja, protegem e garantem o 
patrimônio da FAPES, não representando, portanto, nenhum risco para a Fundação, bem 
como representam aplicações com ausência de risco, como ocorre com a Bolsa de 
Valores, por exemplo.  
 
Por outro lado, reportando-nos à situação de inadimplemento, os financiamentos e 
empréstimos concedidos pela FAPES são submetidos a desconto em folha de 
pagamento, garantia real e a seguro administrado (inciso XIII do referido Regulamento) 
pela própria Fundação, o que reforça a qualificação de um investimento sem qualquer 
grau de risco.  
 
A título de comparação, em termos de tratamento às partes, vez que não deverá haver 
discriminações para participantes desta ou daquela entidade administrada pelo interesse 
público, não há nenhum impedimento na ELETROBRÁS/CEPEL/ELETROS para a 
concessão destes benefícios a seus pensionistas. 
 

                                                 
8 Resolução nº 3456, de 30.05.2007, e seu Regulamento, expedida pelo Conselho Monetário Nacional c/c Instrução nº 
22, de 07.04.2008, da Secretaria de Previdência Complementar 
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3. CLÁUSULA 40 - PARIDADE ENTRE OS EMPREGADOS ATIVOS E 
OS EMPREGADOS-APOSENTADOS DO SISTEMA BNDES 
 
Em cumprimento ao Art. 38 do Regulamento do Plano Básico de Benefícios da FAPES/BNDES, os 
patrocinadores da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPES e ela própria 
assegurarão aos empregados-aposentados e/ou participantes da FAPES/BNDES a extensão do princípio da 
paridade de todos os benefícios concedidos ou a conceder aos empregados ativos dos patrocinadores, seja de 
caráter administrativo, financeiro ou assistencial, com o objetivo de evitar a formação de passivos trabalhistas 
ou civis que possam vir a afetar o patrimônio das Entidades envolvidas, bem como o patrimônio dos 
empregados aposentados. Dentre eles destacam-se: 
a) extensão do pagamento, a todos os aposentados e pensionistas, dos valores auferidos em razão das 

ações judiciais sobre as Participações nos Resultados – PR’s de 1996, 1997 e 1999, relativo aos anos de 
2000 em diante; 

b) pagamento da indenização prevista no Acordo das Horas Extras a quem não foi concedida possibilidade 
de firmar o referido Acordo, de acordo com a decisão de ação judicial julgada procedente em última 
instância, que assegurou a extensão do benefício aos aposentados e pensionistas. 

 
JUSTIFICATIVA 
 
 
O Regulamento do Plano Básico de Benefícios – RPBB, da FAPES, aprovado pela 
Resolução nº. 524/79 do BNDES e alterações posteriores dispõe:  

 
“Art. 39 – A renda global será reajustada nas épocas e proporções em que for concedido reajuste ou 
modificação geral dos salários dos empregados do patrocinador respectivo na forma dos parágrafos 
2º e 3º do Art. 42 da Lei nº 6.435 de 15/07/77, de modo a assegurar proventos equivalentes aos 
salários que os participantes manteriam se em atividade estivessem, na posição funcional do 
momento da concessão do benefício, observado o disposto no Art. 17 a 21.” 9 

 
A opção pelo instituto da PARIDADE foi assegurado neste BNDES desde o ano de 1973, 
por ocasião da opção dos então Servidores Estatutários pelo Regime da Consolidação da 
Leis do Trabalho – CLT, o que garante o direito amplo, geral e irrestrito à PARIDADE dos 
empregados aposentados a qualquer benefício financeiro que fosse ou viesse a ser 
concedido aos empregados ativos, em qualquer época.  

 
Deve ser considerado que os proventos da aposentadoria, seja no serviço público da 
Administração Direta, por força da Constituição10, seja na Administração Indireta, em 
razão de dispositivos de complemento, como o supracitado Art. 39 do Plano de 
Benefícios, são colocados em posição isonômica – por essas normas de repercussão de 
ressonância – com os ganhos da atividade. 

 

                                                 
9 Estes dispositivos indicam como se fará o cálculo dos complementos da aposentadoria, pensão e auxílio doença, bem 

como do acréscimo de até 20% ao salário real-de-benefício, computado à base de 1 ou 1,3% por ano até 1/1/78, dos 
que não optaram por descontar sobre as gratificações periódicas. 

10 (Art. 40, § 4º, norma originária de poder constituinte, alterada pela Emenda nº 41/03, de caráter apenas derivado, 
com nulidade, pois, em face do Art. 40, § 4º, da Constituição originária. 
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O § 4º, do Art. 40 da Constituição esclarece que os proventos da aposentadoria serão 
revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, sendo também, estendidos aos inativos quaisquer benefícios 
ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria, na forma da lei. 

 
O comando citado do RAS, ao traçar como regra do reajuste da renda dos aposentados, 
não só a correção ou reajuste nas mesmas proporções concedidas aos ativos, senão, 
também, a correspondente modificação, desde que geral, sugerindo alteração diversa da 
simples correção monetária, pois lhe confere direitos como se em atividade estivesse. 
Ora, essa isonomia pré-estabelecida no RAS, repete, em verdade, o mandamento 
constitucional. 
 

A fórmula de atribuição de direitos iguais torna inevitável considerar, no âmbito do 
BNDES/FAPES, que os salários de participação e os de benefícios servem, apenas, como 
indicadores iniciais dos cálculos de aposentadoria para adaptar-se, a posteriori, à 
dinâmica da mutação, parcial ou total, dos direitos da atividade, devendo ser buscada no 
“depois” de cada aposentadoria, a equivalência do status entre os “lados” funcionais, a 
medida em que diversifiquem os novos dos antigos direitos. 

 
A mutação da conjuntura econômico-social ao alterar os direitos da atividade, repercute 
no nível dos ganhos (para mais ou menos) dos empregados aposentados o que 
caracteriza que os ativos e os aposentados estão sujeitos às mesmas alternâncias ou 
intempéries, quer seja sob a forma de salários ou de proventos.  
 

 

A negação, ou supressão, de direitos em relação aos aposentados do Sistema BNDES 
pode ser examinada, quanto ao direito, em si, como distribuição de lucros ou gratificação 
periódica incorporada como salário complessivo, vis a vis a Lei 10.101, de 10/12/00 – 
Distribuição de Lucros e/ou Resultados aos empregados. 

 
 
Como distribuição de lucros e/ou resultados, o inciso XI do artigo 7º da Constituição, 
prevê a participação nos lucros desvinculada da remuneração, regulamentada pela Lei 
10.101, de 19/12/2000, apesar de alguns autores entenderem que esse preceito é auto-
aplicável, sem necessidade de regulamentação. Desvinculação que a habitualidade 
desfaz e converte em elo, segundo a Súmula 251, do Superior Tribunal do Trabalho que 
estabelece: “a parcela participação nos lucros da empresa, habitualmente paga, tem 
natureza salarial, para todos os efeitos legais”.  

 
Não se observa em qualquer dos institutos aqui mencionados a exclusão de qualquer 
trabalhador ao benefício instituído, principalmente os empregados aposentados do 
BNDES, os quais se encontram protegidos pela diretriz de PARIDADE instituída pelo Art. 
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38 do RPBB da FAPES. 

 
A exigência fundamental que se sobrepõe para o cumprimento dos instrumentos legais 
acima citados é a formação de Comissão Paritária para negociação em acordo coletivo. 

 
A Lei Complementar 108, de 29/05/2001, no seu § 3º, estabeleceu a impossibilidade de 
conceder ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza aos 
reajustes de benefícios concedidos em plano na modalidade de benefício definido 
instituído depois da publicação da referida Lei Complementar. 

 
Há de ser considerado que a FAPES foi instituída em 1973 antes da Lei Complementar 
108, acima indicada, que é de 2001. 

 
Deve ser entendido que a Lei Complementar 108 promove verdadeira reserva de 
mercado em favor dos empregados e penaliza a totalidade dos empregados aposentados 
(participantes assistidos da FAPES e/ou empregados-aposentados do BNDES), pessoas 
idosas que contribuíram vários anos para obter direitos e vantagens ou benefícios 
integrais na inatividade. Não se devendo perder de vista que o inciso  XXXVI, do Art. 5º 
da C.F. dispõe que a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada, não há condições de se considerar como válidos os dispositivos da Lei 
Complementar 108, em face dos empregados aposentados do Sistema BNDES. 

 
Adotando esse mesmo princípio, a Súmula 654, do S.T.F. garante a irretroatividade da 
Lei prevista no item XXXVI do Art. 5º da C.F., dizendo que não é invocável pela entidade 
estatal que a tenha editado, o que revigora os princípios do Art. 38, do RPBB, 
contrariando os ditames da Lei Complementar 108, no que se refere aos empregados 
aposentados do BNDES/FAPES. 

 

Alijar os empregados aposentados da participação nos lucros e/ou resultados é 
discriminação diante do que conceituam os Art. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10º - §§ 2º, 3º, 43, inciso 
I, da Lei 10.741, de 01/10/2003 – Estatuto do Idoso. 

 

No âmbito intra-corporis causa espécie o tratamento diferenciado dispensado há vários 
anos aos empregados da FAPES, outro sintoma discriminatório em relação aos 
empregados aposentados, tanto dos patrocinadores como da FAPES. 

 

Sendo a FAPES uma entidade que distribui resultados financeiros positivos aos seus 
empregados, ainda que sob a forma de participação nos lucros com a denominação 
alterada recentemente para gratificação, não há justificativa para não distribuir esse 
benefício também aos seus participantes assistidos (empregados aposentados do 
Sistema BNDES) quer sejam da FAPES ou das Empresas do Sistema BNDES, eis que 
esses resultados foram gerados com patrimônio pertencente a todos os participantes, 
sejam empregados ativos ou empregados aposentados.  
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Considerando-se, por ordem legal, que tanto o BNDES como a FAPES não estão 
impedidos de distribuir lucros e/ou resultados, não poderiam deixar de estender a 
distribuição aos empregados-aposentados, sob o princípio isonômico caracterizado 
como “se em atividade estivessem”, ou considerado como elemento salarial a partir da 
reiteração da 3ª (terceira) distribuição consecutiva de distribuição de lucros aos seus 
empregados. 

 

Ainda deve ser visto que, a Participação nos Lucros ou Resultados pertence à mesma 
espécie de salários, gratificações ou proventos. A Lei Complementar não impede o 
pagamento de proventos equivalentes aos salários do qual a Participação nos Lucros ou 
Resultados faz parte. 

 

Considere-se, ainda, que a FAPES é a entidade complementadora de benefícios, nos 
quais se insere os proventos pagos pelo INSS. Não resta alternativa à esta senão 
complementar os proventos dos empregados aposentados com a parcela intitulada como 
Participação nos Resultados paga aos empregados, com o fim de atingir o equilíbrio 
salarial previsto no Art. 38 do RPBB. 

 

Como gratificação periódica incorporada como salário complessivo deve ser visto 
que a criação da gratificação periódica precede o advento de seu primeiro estatuto 
funcional autárquico, em 20/06/63, através da Res.112, do Conselho de Administração, 
incorporada na seção II, das gratificações, Art. 122, inciso II. 

 

O direito à “gratificação periódica”, percebido ininterruptamente no regime estatutário, por 
anos, foi contratado através da Resolução nº 396, de 12/11/1971, incorporada aos direitos 
celetistas através da opção pela CLT. 

 

A exclusão dos benefícios da participação nos lucros e/ou resultados aos aposentados é 
ato unilateral do Banco que incorre em nulidade absoluta, genérica e específica 
fundamentada no Art. 9º da C.L.T. (impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos 
na C.L.T.), pela súmula 91, do T.S.T (inadmissível o pagamento englobado ou 
incorporado de direitos, sob a denominação de salário complessivo), pelos art. 169 e 185, 
do Código Civil (o ato jurídico nulo não é susceptível de confirmação, nem convalesce 
pelo decurso do tempo) 

 

Há de ser visto que a adoção de mecanismo de incentivo à aposentadoria não pode 
ocorrer de forma pontual, isto é, sem olhar as perdas que resultam no futuro de cada 
empregado aposentado, o que sem dúvida não estará atendendo à totalidade dos anseios 
deste grupo de empregados. 
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O resultado da implantação de programa de incentivo à aposentadoria sem observar as 
perdas provocadas no dia-a-dia financeiro-salarial de cada empregado aposentado que  
deixa de receber o pagamento das PR’s, continuará a gerar um grupo de insatisfeitos 
que tende a aumentar a cada nova geração de aposentados o que poderá macular a 
renovação dos quadros desta Casa. 

 

Ainda é comum se ouvir nos corredores desta Casa – “incentivo à aposentadoria sem 
PR’s não é incentivo à aposentadoria, pois incompleto”. 

 
A PARIDADE  esculpida  no Art.  38, do RPBB da FAPES, alterado em 2004, engloba o 
conceito de renda global dos empregados e empregados-aposentados que é composta 
de salários, gratificações, participação nos lucros ou resultados, vale transporte, auxílio 
alimentação e tudo o mais que possua natureza salarial. 

 
Os empregados e empregados-aposentados são todos trabalhadores que se assemelham 
e atendem ao princípio da responsabilidade, os pleitos são justos e visam à normalidade 
do ambiente de trabalho e à melhor gestão do Administrador. 

 
Por atenderem à legalidade dos atos e não comporem qualquer tipo de benesse que não 
sejam assemelhadas às que compõem o quadro de benefícios concedidos atualmente 
pelo BNDES e pela FAPES  aos seus empregados, se impõe o acolhimento da pretensão 
dos empregados-aposentados. 

 
Há que ser considerado que os recursos de uma entidade de previdência privada, como é 
a FAPES, é dotada de recursos que só são públicos até a alocação na Entidade 
Previdenciária. 

 
Após a alocação desses recursos na Entidade de Previdência Privada os mesmos 
passam a ser propriedade de cada participante ativo ou assistido, deixando ao 
PATROCINADOR apenas a função de GESTOR desses recursos, o que é realizado 
através da FAPES, organismo criado pelo Patrocinador para reduzir as suas obrigações 
financeiras e previdenciárias, sem contudo, eliminá-las. 

 
Para isso, esclareça-se que o BNDES criou a FAPES para cumprir, como seu mandatário 
substancial, a parte da obrigação que lhe incumbe (mandado substancial porque o 
cumpre, em nome próprio, como parte da obrigação de terceiro, o Banco, que o criou, a 
cuja família pertence e a que reverterá seu patrimônio, em caso de extinção). A parte da 
obrigação que é cumprida pela FAPES, o é sob a responsabilidade do Banco, a quem 
cabe recorrer os credores das obrigações não cumpridas ou mal cumpridas. Afinal, o 
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verdadeiro devedor e obrigado perante os aposentados (credores) é o Banco e não a 
FAPES. 

 
 
Ressalte-se que, a decretação da aposentadoria não extingue o contrato de trabalho pelo 
decurso e completamento do respectivo tempo, que antecede aquele ato. 

 
Os empregados-aposentados vêm plena pertinência em levar a questão ao devedor da 
obrigação principal (o BNDES) para administrativamente dirimir os impasses e prevenir 
litígios numa verdadeira instância conciliatória pré-judicial. 
 
Na mesma esteira de raciocínio, no que tange ao pagamento da indenização prevista 
no acordo das horas extras, passemos à análise da questão. 
 
Ao longo dos anos, nas negociações coletivas, têm-se destacado discussões em torno da 
discriminação de tratamento quanto aos direitos trabalhistas ou civis entre empregados-
ativos e empregados-aposentados. Este fato motivou a repetição desta cláusula na Pauta 
de Reivindicações, objeto da negociação coletiva deste ano de 2008. 
 

Como exemplo, verificamos que as empresas do Sistema BNDES propuseram Acordo 
para a extinção indenizada das HORAS EXTRAS HABITUAIS aos seus empregados em 
atividade (Acordo Coletivo específico de “hora extra” firmado em 13.08.2002). Tal fato 
evidencia o reconhecimento do direito por parte do empregador, independente do fato de 
promoção de ação judicial. 
 

Importante ressaltar que, para os empregados aposentados, somente obtiveram o 
reconhecimento do direito de indenização da hora extra habitual aqueles que ingressaram 
na Justiça. Este fato fere a isonomia de tratamento, haja vista que o benefício é comum a 
todos, além de ter sido o reconhecimento condicionado ao pagamento de valores 
inferiores àqueles pagos aos funcionários ativos, inclusive, impondo aos aposentados a 
condição de  ter que desistir formalmente de seus direitos presentes e/ou futuros, seja na 
área administrativa ou jurídica. 
 

Nessa esteira de raciocínio, podemos constatar igual discricionariedade dispensada no 
pagamento da Participação nos Resultados - PR dos anos de 1996/1997,1999 e de 2000 
a 2008, o qual não foi extensivo aos aposentados.  
 

Considerando a isonomia de tratamento, entendemos que tal pagamento deve ser 
estendido aos empregados-aposentados em sua plenitude, sob pena de lesão ao 
princípio isonômico da paridade. 
 

A permanência desses débitos implica em gastos absurdos para o Sistema BNDES na 
contratação de escritórios de Advocacia, assim como dos empregados-aposentados que 
também arcam com a despesa de seus Advogados. 
 

Deve ser visto que, em alguns casos, devido ao longo prazo de duração dos processos, 
as despesas com honorários advocatícios são superiores ao do reconhecimento dos 
direitos dos empregados-aposentados aos débitos trabalhistas ou civis admitidos. 
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4. CLÁUSULA 42 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 
 
As Empresas do Sistema BNDES, na condição de mantenedoras da Fundação de Assistência e Previdência 
Social do BNDES – FAPES, comprometem-se a fazer gestões junto à FAPES, no sentido promover a redução 
de 5 (cinco) anos na idade limite da mulher, instituída no Regulamento do Plano Básico de Benefícios da 
FAPES, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
 

 

Para ter direito à aposentadoria integral concedida pela Previdência Social,  o trabalhador 

homem deve comprovar pelo menos 35 anos de contribuição e a trabalhadora mulher, 30  

anos11, independente da faixa etária. 

 

Na aposentadoria proporcional, o segurado deve combinar as carências de idade e tempo 

de contribuição, sendo 30 anos de contribuição e 53 anos de idade para o homem e  25  

anos de contribuição e 48  anos de idade para a mulher, além do adicional de 40% sobre 

o tempo que faltava  em 16.12.1998 para completar 30 ou 25 anos de contribuição. 

 

Na aposentadoria por idade, cumprida a carência exigida pela Lei nº 8.213, de 

24.07.1991, os parâmetros praticados são 65 anos de idade para o homem, e 60 anos 

para a mulher12. Esses limites são reduzidos para os trabalhadores rurais, para 60 e 55 

anos, respectivamente, homem e mulher. 

 

Além disso, para efeito de aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição da 

mulher são adicionados cinco anos.13 

 

Está claro que se há uma diferença etária e/ou temporal de cinco anos praticada na 

Previdência Oficial, a manutenção do limite de idade atualmente praticado pela  FAPES, 

indistinto para ambos os sexos,  impõe um ônus extra relacionado ao tempo de serviço, 

incidindo majoritariamente sobre a mulher. 

 

                                                 
11 Lei nº 8.213, de 24.07.1991 
12 Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995 
13 Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99 
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Para efeito ilustrativo, se uma mulher  presta concurso público e é admitida no BNDES 

aos 18 anos (idade mínima), aos 55 anos terá 37 anos de tempo de serviço e de 

vinculação previdenciária oficial, independente de sua vinculação a FAPES. Isso 

representa sete anos a mais de tempo de serviço do que o mínimo exigido pela 

Previdência Oficial para a aposentadoria integral. Em termos percentuais, 0,2333% de 

tempo extra de serviço para a mulher.  

 

Por extensão, se essa mulher se vincular a FAPES aos 18 anos de idade, cumpridas 

todas as carências instituídas no Regulamento do Plano Básico de Benefícios, podemos 

afirmar que é impossível o exercício pleno do direito à antecipação da complementação 

de aposentadoria, pois aos 50 anos de idade (mínimo exigido pela FAPES para 

aposentadoria proporcional), ela  já terá 32 anos de serviço (mais do que o tempo de 

contribuição exigido para a aposentadoria integral) e ainda assim será penalizada com a 

redução do salário de benefício, como se, paradoxalmente,  houvesse trabalhado cinco 

anos menos. 

 

Por último, mas não menos importante, vale mencionar que o Decreto nº. 81.240/1978 (e 

suas alterações) foi revogado pelo Decreto nº. 4.206, de 23 de abril de 2002, pondo fim a 

qualquer exigência de idade mínima para os fundos de pensões 


