
 

 

Superior Tribunal de Justiça

  

RECURSO ESPECIAL Nº 909.861 - SC (2006/0271570-4) (f)
  

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : NAZARINO TANCREDO KNABBEN E OUTROS
ADVOGADO : IVOCILIO OLIVEIRA 
RECORRIDO : FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL FUSESC 
ADVOGADOS : MAURÍCIO MACIEL SANTOS E OUTRO(S)   

ADACIR REIS 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator): 

  

Cuida-se de recurso especial interposto por NAZARINO 

TANCREDO KNABBEN e OUTROS, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea 

"a", da Constituição Federal em que se alega violação dos artigos 16, inciso VI, da 

Medida Provisória n. 542/94; 18, § 8º, 19, § 3º, e 21, § 2º, da Medida Provisória n. 

434/94.

Subjaz ao presente recurso especial, ação ordinária de 

reconhecimento de direito cumulada com indenização, promovida por NAZARINO 

TANCREDO KNABBEN E OUTROS em face da FUNDAÇÃO CODESC DE 

SEGURIDADE SOCIAL - FUSESC, tendo por objetivo a condenação da 

fundação-ré ao pagamento do reajuste de 46,84% (quarenta e seis vírgula oitenta e 

quatro por cento), a partir do mês de julho de 1.994, cujo percentual deve, sob a 

ótica dos autores, ser incorporado ao valor do benefício que recebem a título de 

suplementação de aposentadoria, a contar desta data, bem como o pagamento de 

indenização, mês a mês, a partir de julho de 1.994, de todos os valores que deixou 

de pagar nas épocas em que eram devidos, acrescido de juros legais e correção 

monetária, a ser apurado em liquidação.

Em sua exordial, os autores da ação aduzem que a ré sempre 

adotou, como fator de correção mensal, o índice de atualização dos depósitos de 

caderneta de poupança, com aniversário no dia 1º (primeiro) de cada mês, 

excluídos juros de 0,5% (meio por cento), sendo que a suplementação era liberada 

no dia 20 (vinte) de cada mês, tanto que na conversão da URV para o REAL, a 

requerida teria expedido ofício (Circular n. 873/94), em 21.7.1994, explicando que: 

'essa alternativa provisória resultou na conversão de sua suplementação de junho, 

paga em cruzeiros-reais no dia 20, pelo valor da URV vigente naquele dia'. 

Anotaram, outrossim, que a ré, no mês de julho de 1994, ao converter a 
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suplementação da aposentadoria em REAIS, teria deixado de incluir o reajuste 

referente a esse mês, que seria de 46,88% (sem os juros de 0,5%), referente ao 

índice da poupança do dia 1º (primeiro) de julho de 1.994, pois o período aquisitivo 

para fruição desse reajuste já havia se consumado (fls. 02/11).

Citada, a FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL - 

FUSESC rechaçou integralmente a pretensão exarada na inicial, aduzindo, em 

suma, que o pagamento da suplementação da aposentadoria dos autores da ação 

deu-se em estrita conformidade com os mandamentos legais pertinentes, em 

especial à Resolução 02/94 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar 

(fls. 66/83).

O r. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital/Santa 

Catarina julgou a demanda parcialmente procedente para condenar a ré à 

incorporação de apenas 1,25112% (um inteiro e vinte e cinco mil, cento e doze 

centésimos de milésimos por cento), impondo aos apelantes os ônus sucumbenciais 

(fls. 281/296).

Irresignados, os autores da ação interpuseram recurso de apelação, 

ao qual o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou 

provimento, em acórdão assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REAJUSTE DE 
BENEFÍCIO. ARGÜIÇÃO DE DEFASAGEM PROVOCADA  PELA 
INSTITUIÇÃO DO PLANO REAL. MP 542/94. NORMA DE ORDEM 
PÚBLICA, CUJA OBSERVÂNCIA É OBRIGATÓRIA E IMEDIATA. 
OFENSA À DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA 
IRREDUTIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.

A Medida Provisória n. 542, que institui o Plano Real foi 'editada por 
razões de inegável interesse nacional para afastar tormentosa crise 
social e econômica provocada pela inflação galopante', (STJ, Resp 
114.504/SP, Rel. Min. Vicente Leal). Por isso, reveste-se de caráter 
de ordem pública, cuja observância é obrigatória em todas as 
relações econômicas e cuja aplicabilidade é imediata, abarcando 
inclusive os contratos em curso.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. DECAIMENTO DE PARTE MÁXIMA DO 
PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE 
ATENDE AOS PARÂMETROS ESPECIFICADOS NO ART. 20, § 3º, 
DO CPC. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Se os autores decaíram de parte máxima do pedido, devem arcar 
com os ônus da sucumbência, sem cogitar de distribuição ou 
compensação (art. 21, parágrafo único, do CPC).

Tendo em conta 'o grau de zelo profissional; o lugar da prestação do 
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serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado 
pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço', quer parecer 
que a importância arbitrada pelo magistrado 'a quo' remunera 
condignamente a profissional do direito sem, todavia, inculcar-se 
excessiva, impondo-se sua manutenção." (fls. 397/410).

Buscam os recorrentes a reforma do v. acórdão, sustentando, em 

síntese, que, de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, a 

complementação da aposentadoria tem natureza salarial, e, como tal, não pode 

sofrer redução, quando do implemento do Plano Real.  Aduz, no ponto, que a 

Entidade Privada, ao liberar o valor da complementação de aposentadoria, não está 

praticando, em termos jurídicos "operação" financeira, mencionada no artigo 16 da 

Lei n. 9.095/95, não havendo falar, por conseguinte, em delegação ao Conselho 

Gestor da Previdência Complementar  para regulamentar a conversão da obrigação 

sub judice. Assevera, outrossim, que "o Conselho Gestor da Previdência 

Complementar esta autorizado pelo inciso VI, do artigo 16, da Lei n. 9.095/95, a 

regulamentar, exclusivamente, as operações praticadas pela Previdência 

Complementar, nestas não se incluem a complementação de aposentadoria, por 

sua natureza salarial".

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 909.861 - SC (2006/0271570-4) (f)
  
  

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - CRITÉRIO DE 
CONVERSÃO EM CRUZEIROS REAIS PARA REAIS DOS 
BENEFÍCIOS MENSAIS DE APOSENTADORIA PRIVADA - 
ADOÇÃO DO MESMO CRITÉRIO DE CONVERSÃO 
DETERMINADO POR LEI AOS SALÁRIOS, VENCIMENTOS E 
BENEFÍCIOS PAGOS PELA PREVIDÊNCIA OFICIAL - 
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL, 
TAMPOUCO SE CONFUNDEM COM OS BENEFÍCIOS MANTIDOS 
PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RESOLUÇÃO DO  CONSELHO DE 
GESTÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, A QUEM 
COMPETE TUTELAR OS CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR, QUE CUIDOU EXATAMENTE DA 
CONVERSIBILIDADE E DO REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PARA 
AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, 
REGULAMENTANDO O ARTIGO 16, 'F', DA MEDIDA PROVISÓRIA 
N. 542/94 - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - RECURSO 
ESPECIAL IMPROVIDO.

II - Na verdade, as entidades de previdência privada, como pessoas 
jurídicas de direito privado que são, realizam atividades de natureza 
civil, sendo certo que a relação jurídica estabelecida entre as 
entidades de previdência privada, seus participantes, patrocinadores 
e empresas, é puramente contratual. Assim, inexiste relação jurídica 
de natureza trabalhista entre o beneficiário da previdência 
complementar e a entidade de previdência privada. Aliás, a 
contratação de plano de previdência privada não pressupõe, 
necessariamente, a existência de vínculo trabalhista;

III - A lei de regência, ao dispor sobre os critérios de conversão das 
obrigações em cruzeiros reais para reais, não determinou que os 
benefícios mensais de aposentadoria privada observassem o 
mesmo critério de conversão conferido ao Regime da Previdência 
Oficial, não cabendo ao intérprete fazê-lo, notadamente pela 
distinção e independência existente entre ambos;

IV - O Conselho Gestor de Previdência Complementar - CGPC, a 
quem compete, dentre outros órgãos estatais, tutelar o contrato de 
previdência complementar estabelecido entre a entidade de 
previdência privada e o participante,  editou, em atendimento ao § 4º 
do artigo 16 da Medida Provisória n. 542/94, a Resolução n. 02 do  
Conselho de Gestão de Previdência Complementar que cuidou 
exatamente da conversibilidade e do reajuste dos benefícios para as 
entidades fechadas de previdência privada, o que induz à conclusão 
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de que a expressão "operações da previdência privada" não se 
restringiria, nos termos sustentado pelos ora recorrentes, às 
operações financeiras;

V - Ademais, considerando-se, pois, o caráter de fonte institucional 
de investimento intrínseco aos benefícios de aposentadoria privada, 
tem-se que estes não destoam (de forma absoluta, a ponto de 
afastar a presente exegese) da natureza das obrigações constantes 
nas outras alíneas do mencionado artigo 16, tal como saldos das 
cadernetas de poupança, os depósitos compulsórios e voluntários 
mantidos junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários 
da captação de cadernetas de poupança, etc;

VI - Recurso Especial improvido.
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator): 

O inconformismo recursal não merece prosperar.

Com efeito.

A celeuma instaurada no presente recurso especial centra-se em 

saber se, por ocasião da instituição do Plano Real, o critério de conversão das 

obrigações em cruzeiro real para real a ser aplicado aos benefícios mensais de 

aposentadoria privada é o estabelecido nos artigos 18, 19, 20 e 21 da Medida 

Provisória n. 343 (convertida na Lei n. 8.880/94), que tratam da conversão de 

vencimentos, soldos, salários e benefícios mantidos pela Previdência Social, ou é o 

estabelecido no artigo 16 da Medida Provisória n. 542/94 (reeditada sob o n. 566/95 

e convertida na Lei n. 9069/95), que cuida das "operações praticadas pelo sistema 

de seguros, previdência privada e capitalização (letra 'f')", delegando, inclusive, 

competência ao Conselho de Gestão de Previdência Complementar (CGPC) para 

regulamentá-lo.

De início, assinala-se que as Instâncias Ordinárias, com base na 

prova pericial produzida nos autos, constaram que a FUNDAÇÃO CODESC DE 

SEGURIDADE SOCIAL - FUSESC, ao proceder a conversão em cruzeiro real para 

real dos benefícios mensais de aposentadoria privada dos ora recorrentes, observou 

detidamente o critério estabelecido no artigo 16 da Medida Provisória n. 542/94, 

regulamentado pela Resolução n. 02 do Conselho de Gestão de Previdência 

Complementar, restando evidenciado, apenas, a existência de erro de cálculo 

quanto aos dias pro rata tempore que ocasionou uma defasagem de 1,25112% (um 
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inteiro e vinte e cinco mil, cento e doze centésimos de milésimos por cento).  É o 

que se denota, claramente, do seguinte excerto do acórdão recorrido:

"A observância da Resolução 02 do Conselho de Gestão da 
Previdência Complementar (CGPC) pela apelada restou 
sobejamente evidenciada por meio da perícia acostada às fls. 
192/220, exceção feita ao equívoco atinente aos lapsos temporais 
considerados para o cálculo da atualização 'pro rata tempore' (no 
mês de junho computou 10 dias ao invés de 11 e em julho contou 25 
ao invés de 19), que resultou em defasagem para os apelantes na 
ordem de 1.25112%, diferença esta já reconhecida na sentença"

Nos termos relatados, as Instâncias Ordinárias, de forma uníssona, 

reconheceram a correção do critério estabelecido no artigo 16 da Medida Provisória 

n. 542/94, regulamentado pela Resolução n. 02 do  Conselho de Gestão de 

Previdência Complementar, sob os fundamentos de que: i) o termo "operações de 

previdência privada"  constante do referido artigo 16 abarca a relação jurídica 

entabulada entre as partes, não se limitando às operações financeiras; ii) 

inexistência de direito adquirido, na medida em que a Medida Provisória n. 542/94, 

por ser de ordem pública, tem incidência imediata e plena, aplicando-se sobre os 

contratos em curso; iii) independente da natureza jurídica da verba, se salarial ou 

previdenciária, não há se falar em redução da verba sub judice , notadamente 

porque a discussão travada refere-se tão-somente a sua correta atualização.

O desfecho conferido pelas Instâncias Ordinárias, na compreensão 

deste relator, não comporta alteração.

Das razões do recurso especial, constata-se que o principal 

argumento veiculado pelos recorrentes consiste na alegação de que os benefícios 

mensais de aposentadoria privada possuem natureza salarial, e, como tal, deveriam 

ser convertidos pelo critério estabelecido nos artigos 18, 19, 20 e 21 da Medida 

Provisória n. 343 (convertida na Lei n. 8.880/94), que tratam da conversão de 

vencimentos, soldos, salários e benefícios mantidos pela Previdência Social.

Por tais dispositivos legais, os valores das tabelas de vencimentos, 

soldos,  salários e benefícios mantidos pela Previdência Social deveriam ser 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, dividindo-se o valor nominal vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em 

cruzeiros reais do equivalente em URV - Unidade Real de Valor no último dia do 

mês de competência, extraindo-se a média dos valores resultantes. 
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Por oportuno, transcreve-se, no que importa à controvérsia, os 

artigos 18, 19, 20 e 21 da Medida Provisória n. 343 (convertida na Lei n. 8.880/94: 

"Art. 18 - O salário mínimo é convertido em URV em 1º de março de 
1994, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em 
cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 
respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 
anterior.

Parágrafo Único - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 
resultar pagamento de salário inferior ao efetivamente pago ou 
devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros 
reais, de acordo com o art. 7º, inciso VI, da Constituição.

Art. 19 - Os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em 
URV no dia 1º de março de 1994, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em 
cruzeiros reais do equivalente em URV na data do efetivo 
pagamento, de acordo com o Anexo I desta Lei; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 
anterior.

[...]

Art. 20 - Os benefícios mantidos pela Previdência Social são 
convertidos em URV em 1º de março de 1994, observado o 
seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em 
cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 
respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso 
anterior.

[...]

Art. 21 - Nos benefícios concedidos com base na Lei nº 8.213, de 
1991 [Previdência Social], com data de início a partir de 1º de março 
de 1994, o salário-de-benefício será calculado nos termos do art. 29 
da referida Lei, tomando-se os salários-de-contribuição expressos 
em URV.

[...]

Entretanto, ao contrário do sustentado pelos ora recorrentes, os 

benefícios mensais de aposentadoria privada não se revestem de natureza salarial, 

na medida em que não possuem qualquer subordinação direta com o contrato de 

trabalho, tampouco se confundem com os benefícios pagos pelo sistema de 
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previdência oficial, circunstância que impede a adoção do critério de conversão (de 

cruzeiros reais para real) próprio dos vencimentos, soldos, salários e benefícios 

mantidos pela Previdência Social para os benefícios afetos à previdência privada, 

tal como pretendido.

Na verdade, as entidades de previdência privada, como pessoas 

jurídicas de direito privado que são, realizam atividades de natureza civil, sendo 

certo que a relação jurídica estabelecida entre as entidades de previdência privada, 

seus participantes, patrocinadores e empresas, é puramente contratual. O contrato 

de previdência complementar estabelecido entre a entidade de previdência privada 

e o participante, não se descura, em razão de sua concepção (complementar) e 

finalidade (concessão de benefícios de caráter previdenciário), possui a 

peculiaridade de ser tutelado por órgãos estatais, quais sejam, a Secretaria de 

Previdência Complementar - SPC, o Conselho Gestor de Previdência 

Complementar - CGPC e o Conselho Monetário Nacional - CMN.

Assim, inexiste relação jurídica de natureza trabalhista entre o 

beneficiário da previdência complementar e a entidade de previdência privada. 

Aliás, a contratação de plano de previdência privada não pressupõe, 

necessariamente, a existência de vínculo trabalhista.

Por oportuno, destaca-se o escólio de Leonardo André Paixão que, 

ao abordar a autonomia do regime de previdência privada em relação ao contrato 

de trabalho do participante, evidencia a desvinculação entre os institutos, 

consignando que: 

"- a relação de um participante com um plano de previdência pode 
começar, perdurar e se extinguir de forma autônoma em relação a 
seu contrato de trabalho; 

- a celebração de contrato de trabalho não implica adesão 
automática do empregado ao plano de previdência patrocinado pelo 
empregador;

- a relação civil-previdenciária entre participante, patrocinador e 
entidade de previdência complementar não se confunde com a 
relação trabalhista entre empregado e empregador; 

- as contribuições que o empregador fizer ao plano previdenciário, 
em favor de todos os seus empregados que forem participantes do 
referido plano, não serão consideradas salário indireto; 

- as reservas acumuladas em favor de um participante não são 
computadas como remuneração quando da rescisão do contrato de 
trabalho; " (Paixão, Leonardo André, "A previdência complementar 
fechada: uma visão geral". São Paulo - Curitiba: Associação Paulista 
do Ministério Público - Associação Paranaense do Ministério Público, 
2007. 31 p.)
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Em reconhecimento à inexistência de vinculação entre o benefício 

pago pela entidade de previdência privada (de viés civil-previdenciário) e o contrato 

de trabalho, assinala-se que a jurisprudência pacífica desta augusta Corte 

posiciona-se no sentido de afastar a competência da Justiça Trabalhista para 

conhecer e julgar as ações correlatas, justamente por entender que de verba salarial 

não se trata (ut CC 116.228/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda 

Seção Data do Julgamento 28/09/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 03/10/2011; 

AgRg no CC 109.085/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado 

em 10/03/2010, DJe 17/03/2010; AgRg no Ag 788.928/RS, Relator Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, Terceira Turma,  DJ 12/03/2007).

Como assinalado, os benefícios mensais de aposentadoria privada 

também não se confundem com os benefícios pagos pelo sistema de previdência 

oficial, inexistindo, por conseguinte, previsão legal para converter aqueles, de 

cruzeiros reais para reais, aos moldes destes. 

No ponto, anota-se que, a partir do regramento constitucional (artigo 

202, in verbis , "o regime de previdência privada, de caráter complementar e 

organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, 

será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 

contratado, e regulado por lei complementar" ) e infraconstitucional (Lei 

Complementar 109/2001), abalizada doutrina, para melhor delimitação do instituto, 

extrai as principais características da Previdência Complementar, quais sejam: 

"facultatividade, acessoriedade, solidariedade e poupança individual e coletiva, 

opção particular, além de fonte institucional de investimento" (ut Martinez, Wladimir 

Novaes, Primeiras Lições de Previdência Complementar, São Paulo: LTr, 1996. 

p.33).

Veja-se, assim, que as características de complementaridade (este 

compreendido no fato de que o participante do plano de previdência complementar 

não se desonera da inscrição como segurado obrigatório do Regime Geral da 

Previdência Social - com exceção dos servidores públicos a partir da Emenda 

Constitucional n. 41/03), de autonomia (consistente na independência da concessão 

de benefício pago pela Previdência Social e aquele pago pela Previdência Privada, 

salvo previsão contratual de vinculação), e de facultatividade (consistente num 

direito subjetivo do participante de aderir ou não à previdência complementar) bem 

demonstram a independência entre estes Regimes.

Verificada, assim, a distinção de tais Regimes, é certo que a Lei de 

Documento: 21236196 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página  9 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

regência, ao dispor sobre os critérios de conversão das obrigações em cruzeiros 

reais para reais, não determinou que os benefícios mensais de aposentadoria 

privada observassem o mesmo critério de conversão conferido ao Regime da 

Previdência Oficial, não cabendo ao intérprete fazê-lo. 

Resta, assim, perscrutar se o critério adotado pela recorrida,  

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL - FUSESC, observou 

corretamente o critério de conversão determinado por lei. Como assinalado, a 

recorrida observou detidamente o critério estabelecido no artigo 16, inciso VI, da 

Medida Provisória n. 542/94, in verbis:

Art. 16. Observado o disposto nos parágrafos deste artigo, serão 
igualmente convertidos em REAL, em 1º de julho de 1994, de acordo 
com a paridade fixada para aquela data:

I - os saldos das cadernetas de poupança;

II - os depósitos compulsórios e voluntários mantidos junto ao Banco 
Central do Brasil, com recursos originários da captação de 
cadernetas de poupança;

III - os saldos das contas do Fundo de Garantia do Tempo do 
Serviço - FGTS, do Fundo de Participação PIS/PASEP e do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador - FAT;

IV - as operações de crédito rural;

V - as operações ativas e passivas dos Sistemas Financeiro da 
Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), observado o disposto nos 
arts. 20 e 21 desta Lei;

VI - as operações de seguro, de previdência privada e de 
capitalização;

VII - as demais operações contratadas com base na Taxa 
Referencial - TR ou no índice de remuneração básica dos depósitos 
de poupança; e

VIII - as demais operações da mesma natureza, não compreendidas 
nos incisos anteriores.

§ 1º A conversão de que trata este artigo será precedida de 
atualização pro rata tempore, desde a data do último aniversário até 
30 de junho de 1994, inclusive, mediante a aplicação da Taxa 
Referencial - TR ou do referencial legal ou contratual pertinente, na 
forma da legislação vigente.

§ 2º Na data de aniversário no mês de julho, incidirá, pro rata 
tempore, desde a data de conversão, sobre o valor convertido, a 
Taxa Referencial - TR ou o referencial legal ou contratual pertinente 
e juros, na forma da legislação vigente.

§ 3º O crédito da remuneração básica e dos juros, no que diz 
respeito às cadernetas de poupança, ocorrerá somente nas datas de 
aniversário, que são mantidas para todos os efeitos.

§ 4º Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente da 
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República, o Ministro de Estado da Fazenda, o Conselho Monetário 
Nacional, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e o 
Conselho Nacional de Seguros Privados, dentro de suas respectivas 
competências, regulamentarão o disposto neste artigo.

No ponto, argumentam os ora recorrentes, que o termo utilizado 

pela Lei "operações de previdência privada"  refere-se, em termos jurídicos, à 

operações financeiras praticadas pela Previdência Privada, atividade que seria 

distinta daquela consistente na liberação de valor da complementação de 

aposentadoria. 

Para o deslinde da controvérsia, curial sopesar o real alcance da 

expressão legal "operações de previdência privada". 

Nesse jaez, relevante destacar que o Conselho Gestor de 

Previdência Complementar - CGPC, a quem compete, dentre outros órgãos 

estatais, tutelar o contrato de previdência complementar estabelecido entre a 

entidade de previdência privada e o participante, editou, em atendimento ao § 4º do 

artigo 16 da Medida Provisória n. 542/94, a Resolução n. 02 do  Conselho de 

Gestão de Previdência Complementar que cuidou exatamente da conversibilidade e 

do reajuste dos benefícios para as entidades fechadas de previdência privada. 

Aliás, como bem ponderado pelo Tribunal de origem, referida resolução em nada 

inovou em relação ao que dispôs o artigo 16 da Medida Provisória n. 542/94, 

apenas o regulamentou.

Sob este aspecto, levando-se em conta a destacada atribuição do 

Conselho Gestor de Previdência Complementar - CGPC, qual seja, tutelar o 

contrato de previdência complementar estabelecido entre a entidade de previdência 

privada e o participante, bem como o teor da Resolução expedida, regulamentando 

o supracitado artigo 16 justamente quanto à conversão dos benefícios mensais de 

aposentadoria privada, já é possível verificar que a expressão "operações da 

previdência privada" não se restringiria, nos termos sustentado pelos ora 

recorrentes, às operações financeiras.

Se não bastasse tal constatação, a argumentação dos recorrentes 

revela-se insubsistente, ainda, quando se coteja as demais alíneas tratadas no 

referido artigo 16 com uma das características da previdência privada retrocitadas, 

qual seja, a "fonte institucional de investimento".

As demais alíneas do artigo 16, como visto, referem-se "aos saldos 

das cadernetas de poupança; aos depósitos compulsórios e voluntários mantidos 
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junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da captação de 

cadernetas de poupança; aos saldos das contas do Fundo de Garantia do Tempo 

do Serviço - FGTS, do Fundo de Participação PIS/PASEP e do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador - FAT; às operações de crédito rural;  às operações ativas e 

passivas dos Sistemas Financeiro da Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), 

observado o disposto nos arts. 20 e 21 desta Lei".

O benefício mensal de aposentadoria privada, por sua vez, como é 

de sabença, decorre da formação de reserva, por meio de aplicações financeiras e 

conseqüente formação de poupança, sob o regime de capitalização, 

consubstanciando, por isso, verdadeira fonte institucional de investimento.  

Sobre o caráter "de fonte institucional de investimento"  do benefício 

pago por entidade de previdência privada (ainda que aberta), esta augusta Corte, 

em recente julgamento decidiu que: 

"[...] O saldo de depósito em PGBL - Plano Gerador de Benefício 
Livre não ostenta nítido caráter alimentar, constituindo aplicação 
financeira de longo prazo, de relevante natureza de poupança 
previdenciária, porém susceptível de penhora. O mesmo sucede 
com valores em caderneta de poupança e outros tipos de aplicações 
e investimentos, que, embora possam ter originalmente natureza 
alimentar, provindo de remuneração mensal percebida pelo titular, 
perdem essa característica no decorrer do tempo, justamente porque 
não foram utilizados para manutenção do empregado e de sua 
família no período em que auferidos, passando a se constituir em 
investimento ou poupança." (ut REsp 1121719/SP, Relator Ministro 
Raul Araújo, DJe 27/04/2011)

Desta forma, considerando-se o caráter de fonte institucional de 

investimento intrínseco aos benefícios de aposentadoria privada, tem-se que estes 

não destoam (de forma absoluta, a ponto de afastar a presente exegese) da 

natureza das obrigações constantes nas outras alíneas do mencionado artigo 16, tal 

como saldos das cadernetas de poupança, os depósitos compulsórios e voluntários 

mantidos junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários da captação de 

cadernetas de poupança etc.

Bem de ver, assim, que a adoção, pela entidade recorrida, 

FUSESC, do critério de conversão das obrigações em cruzeiros reais para reais 

estabelecido no artigo 16, da Medida Provisória n. 542/94 aos benefícios mensais 

de aposentadoria privada, nos termos assentados, não se revela, na compreensão 

deste Ministro, passível de censura.
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Por fim, anota-se que esta augusta Corte, nas poucas 

oportunidades em que a questão sub judice acendeu a este Tribunal, reconheceu a 

correção do proceder da entidade de previdência privada. 

Pela relevância da matéria, transcreve-se excerto de precedente 

proveniente desta colenda Terceira Turma, da Relatoria do saudoso Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direitos, exarado por ocasião do julgamento do Resp n.  

693453/DF, DJ 05.09.2005, que bem retrata o caso dos autos: 

"[...] A interpretação do acórdão foi no sentido de que todos os casos 
previstos no art. 16 referem-se a operações no sistema financeiro, 
com o que a indicação das “operações praticadas pelo sistema de 
seguros, previdência privada e capitalização” (fl. 1.198) deveriam ser 
entendidas nesse contexto. Com isso, aplicar-se-ia ao caso o 
disposto no art. 19, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios 
mantidos pela Previdência Social, determinando a conversão para 
URV em 1º de março de 1994, conjugado com o art. 19 que contém 
igual comando para o salário dos trabalhadores em geral. Para o 
acórdão, existe afinidade entre os benefícios pagos pela Previdência 
Social e aqueles pagos pela previdência privada. Daí o 
reconhecimento de que houve erro suscetível de correção, cerca de 
cinco anos depois, se o reajuste foi feito com base no art. 16, porque 
“converter os benefícios apenas no mês de julho violou a Medida 
Provisória nº 434/94, e portanto deve adequar seu procedimento à 
norma pertinente, de maneira que a r. Decisão hostilizada afigura-se 
contra legem ” (fl. 1.199). 

Com todo respeito, entendo que não se pode acoimar a 
interpretação que cobriu o reajuste dos benefícios pelo art. 16 da 
Medida Provisória nº 434/94 de erro suscetível de correção, porque 
contrário ao comando legal. Ao revés, a interpretação tem toda 
pertinência. Primeiro, não se pode incorporar os benefícios pagos 
aos salários dos trabalhadores em geral, porquanto têm natureza 
díspar; segundo, os benefícios pagos pelo sistema de previdência 
privada têm requisitos diversos daqueles pagos pelo sistema de 
previdência oficial; terceiro, embora o acórdão não mencione, há 
resolução oriunda do Ministério da Previdência Social cuidando 
exatamente da conversibilidade e do reajuste dos benefícios para as 
entidades fechadas de previdência privada em virtude da Medida 
Provisória nº 556/94.

Ora, de fato, não se pode configurar na interpretação originária da 
entidade de previdência privada violação da Medida Provisória. 
Tratava-se de interpretação perfeitamente compatível. [...] . Ora, no 
presente caso, como tenho por claro, não se pode apontar no caso 
que tenha havido interpretação contra a lei, à medida que possível 
aquela oferecida pela entidade de previdência privada. Tenho, 
portanto, como correta a sentença que deferiu o pleito da 
associação autora. Em conclusão, conheço do especial e lhe dou 
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provimento para restabelecer a sentença."

No mesmo sentido, confira-se ainda:

"PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO 
REGIMENTAL - NORMA LEGAL APONTADA COMO VIOLADA 
NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - VIOLAÇÃO A 
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE 
ANÁLISE - PREVIDÊNCIA PRIVADA - BENEFÍCIO DE 
APOSENTADORIA - COMPLEMENTAÇÃO - REAJUSTE - 
APLICAÇÃO DOS ARTS. 14 E 16 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
542/94.

1  [...]

2 - [...]

3 - Os arts. 38 da Lei n.º 8.880/94 e 24 da Medida Provisória n.º 
566/94, apontados como violados na via especial, não se aplicam à 
hipótese dos autos, porquanto, para o reajuste dos benefícios 
previdenciários dos agravados, à época expressos em Cruzeiros 
Reais, deveriam ter sido aplicados os arts. 14 e 16 da Medida 
Provisória n.º 542/94. As normas apontadas como violadas 
referem-se apenas ao cálculo da correção monetária realizado em 
julho e agosto de 1994, sendo que os atos contestados na ação de 
rito ordinário em questão são anteriores àquelas normas. 

4 - Agravo regimental conhecido, porém, desprovido." (AgRg no 
REsp 434872/RN, Relator Ministro  Jorge Scartezzini, DJ 
17/12/2004)

Por fim, destaca-se precedente oriundo da c. Quarta Turma desta 

augusta Corte, REsp 332.964/RJ, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJe 

01/12/2008 (apontado pelos recorrentes em seu Memorial), que, apesar de assentar 

que o artigo 16, letra 'f', seria aplicável tão-somente às operações de previdência 

privada  e não aos benefícios pagos pela Previdência Privada, ao final negou 

provimento ao recurso dos beneficiários, para reconhecer a correção da conversão 

efetuada pela entidade de previdência privada, que se pautou no referido artigo 16. 

É o que se verifica do seguinte excerto do voto condutor:

"O ven. acórdão, ao exame do tema colocado sob apreciação 
judicial na apelação, destaca haver a recorrida - Fundação Caemi de 
Previdência Privada - procedido à conversão do benefício do 
recorrente em cruzeiros reais para reais, de acordo com a norma do 
art. 16 da Medida Provisória 542/94, relativa à implantação do Plano 
Real, inclusive com obediência aos parâmetros ditados pela 
Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar do 

Documento: 21236196 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página  1 4 de 16



 

 

Superior Tribunal de Justiça

MPAS, 'a cujas diretivas está subordinada, por determinação da Lei 
6.435/77.' (fls. 207). Dispõe o art. 16 e parágrafos da Medida 
Provisória 542/94: [...] Este foi o procedimento adotado pela 
recorrida, abonado e respaldado pelo Conselho de Gestão da 
Previdência Complementar, que fez expedir regulamentação sobre a 
conversão de obrigações em Cruzeiros Reais para Reais (Resolução 
2, de 08 de agosto de 1994). Na verdade, como destaca a recorrida, 
o acolhimento da tese do recurso, com apoio no art. 21, implicaria 
em atualizar um valor já convertido em moeda forte (Real) por um índice 
relativo à inflação em moeda fraca, já extinta (cruzeiro). [...] O 
acórdão, por seu turno, ministrando à espécie a melhor 
hermenêutica, mostra não ter havido redução do benefício. Seria 
aberrante, fugindo não apenas à lógica jurídica, a adoção do critério 
de corrigir-se moeda nova e forte por índice de atualização relativo a 
moeda velha e fraca e, a seu tempo, já devidamente indexada. Não 
houve mudança quanto ao índice de reajustamento e a 
periodicidade prevista no contrato. Feita a conversão, em 1º de julho 

de 1994, de cruzeiro real para real (proporção de 
CR$2.750,00/ R$1,00), sobre o valor resultante incidirão os 
reajustes previstos contratualmente na periodicidade

determinada. Conversão - adverte NAGIB SLAIBI FILHO - não 
significa vencimento, nem reajuste. A norma do art. 16, letra "f", da 
Medida Provisória 542 , de 30 de junho de 1994, aplica-se às 
operações de previdência privada e, em princípio, não aos 
benefícios pagos pela Previdência Privada. Incide o art. 21. O art. 16 
versa sobre saldos, operações, depósitos, em uma palavra, 
aplicações financeiras. A complementação tem periodicidade maior 
que o pagamento mensal, donde a regra do art. 21. Não conheço do 
especial."

De todo modo, nos moldes delineados, tem-se que a recorrida, 

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL - FUSESC, ao aplicar o critério 

de conversão das obrigações em cruzeiros reais para reais estabelecido no artigo 

16 da Medida Provisória n. 542/94, aos benefícios de previdência privada, que, 

como assinalado, não possuem natureza salarial, tampouco se confundem com os 

benefícios pagos pela Previdência oficial, ateve-se à determinação legal regente, 

notadamente à Resolução n. 02 do  Conselho de Gestão de Previdência 

Complementar que cuidou exatamente da conversibilidade e do reajuste dos 

benefícios para as entidades fechadas de previdência privada. 

Nega-se, pois, provimento ao presente recurso especial.

É o voto.

MINISTRO MASSAMI UYEDA
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Relator
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