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

 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.

 I - 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 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 aos benefícios 
afetos à previdência privada, tal como pretendido;

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 
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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 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.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes 
as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do 
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso 
especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. 
Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas 
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a 
Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Dr(a). LARA CORREA SABINO BRESCIANI, pela parte 
RECORRIDA: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL FUSESC

Brasília, 24 de abril de 2012(data do julgamento)
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MINISTRO MASSAMI UYEDA 

Relator
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