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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PREVIDÊNCIA 
PRIVADA.  COMPLEMENTAÇÃO  DE 
APOSENTADORIA.  VALE-ALIMENTAÇÃO. 
ACORDO COLETIVO. COMPETÊNCIA.
1.  Nulidade  processual  não  configurada.  Inteligência 
do art. 234 do CPC. 
2. Descabida a intervenção da ECT no feito, visto que 
a relação jurídica em debate diz respeito a benefício 
previdenciário de natureza complementar, não estando 
em liça relação obrigacional pela qual deva responder 
a ex-empregadora da parte autora.
3. É da Justiça Comum Estadual a competência para 
julgar  demanda  decorrente  de  relação  de  natureza 
civil,  onde  não  são  questionados  os  direitos 
trabalhistas,  mas  sim  as  obrigações  atinentes  à 
complementação de proventos  de aposentadoria,  de 
responsabilidade da entidade de previdência privada.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO,  EM 
DECISÃO MONOCRÁTICA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO QUINTA CÂMARA CÍVEL

Nº 70051018570 COMARCA DE PORTO ALEGRE

JOAO OLAVO APPEL AGRAVANTE

INSTITUTO  DE  SEGURIDADE 
SOCIAL  DOS  CORREIOS  E 
TELEGRAFOS-POSTALIS 

AGRAVADO

EMPRESA  BRASILEIRA  DE 
CORREIOS E TELEGRAFOS 

INTERESSADO

D E C I S Ã O M O N O C R ÁT I C A

Vistos.

1.  Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por  JOÃO 

OLAVO APPEL, nos autos da ação ordinária de cobrança que move contra 

INSTITUTO  DE  SEGURIDADE  SOCIAL  DOS  CORREIOS  E 

TELÉGRAFOS, em face da decisão judicial das fls. 26-7, que reconheceu o 
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interesse jurídico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no feito e 

declinou da competência para a Justiça Federal. 

Em  suas  razões  recursais  (fls.  02-31),  a  parte  recorrente 

sustenta  que  não  houve  a  sua  intimação  para  manifestar  a  respeito  do 

pedido da ECT de ingresso na lide, suscitando a nulidade processual do ato. 

Alega que, com a aposentadoria, foi rescindido o vínculo do autor com ECT, 

o que a torna estranha à relação previdenciária.  Requer seja afastada a 

postulada assistência da ECT, bem como a competência da Justiça Federal. 

Requer ao final o provimento do recurso. 

É o relatório, em síntese. 

2. Inicio a presente manifestação analisando a possibilidade do 

julgamento do agravo de instrumento em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 557, §1º-A do CPC, “Se a 

decisão  recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com  

jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  

Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”. Dessa forma, a norma 

referida  permite  ao  relator  do  processo  dar  provimento  ao  recurso,  em 

decisão monocrática, sempre que este se encontrar em consonância com a 

jurisprudência dominante, mesmo que não sumulada.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar 

os  Órgãos  Colegiados,  buscando  dar  mais  efetividade  ao  princípio  da 

celeridade e economia processual, sem deixar de observar,  por óbvio, as 

garantias  constitucionais  do  devido  processo  legal,  do  contraditório  e  da 

ampla defesa.

Assim,  plenamente  cabível  o  julgamento  do  agravo  de 

instrumento por meio de decisão monocrática, porque há autorização para 

tanto no sistema processual civil vigente.
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Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  passo à 

análise da questão de fundo.

Primeiramente,  entendo  que  não  há  falar  em  nulidade 

processual, porque a parte agravante foi devidamente intimada da decisão, 

ora recorrida, que reconheceu o interesse da ECT no feito e determinou a 

remessa dos autos à Justiça Federal, restando devidamente observado o 

art. 234 do CPC. 

Por outro lado, não vislumbro interesse jurídico da ECT na lide 

a autorizar a sua intervenção do feito, em que a parte demandante postula a 

complementação de aposentadoria a título de vale-alimentação. 

A  partir  do  momento  em que  a  parte  autora  se  aposentou, 

houve a extinção do vínculo empregatício com o banco, motivo pelo qual não 

há  qualquer  responsabilidade  por  parte  desta  quanto  ao  pagamento  da 

obrigação objeto do litígio.

Acerca da concessão da aposentaria e a posterior extinção da 

relação de emprego, merece destaque a lição do insigne doutrinador Sérgio 

Pinto Martins1, in verbis:

A  aposentadoria  pode  ser  entendida,  ainda,  como 
forma  de  cessação  do  contrato  de  trabalho.  Esta  
parece ser também a orientação do artigo 453 da CLT,  
no sentido de que a aposentadoria extingue o contrato  
de trabalho.

(...)

A  aposentadoria  continua  a  ser  uma  forma  de  
cessação do contrato de trabalho, pois o segurado, ao 
se aposentar,  deixa de receber salário  para receber  
uma  prestação  previdenciária.  Caso  o  empregado 
continue prestando serviço na empresa, inicia-se novo 
pacto laboral.

1 MARTINS, Sérgio Pinto, Comentários à CLT, 7ª ed. São Paulo: ed. Atlas, 2003, p. 375 e 
379.
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Ressalto, ainda, que o vínculo da parte autora com a fundação 

demandada  se  caracteriza  por  ser  uma  relação  jurídica  de  natureza 

previdenciária, de ordem privada e caráter complementar, de acordo com o 

artigo 202 da Constituição Federal e a Lei Complementar 109/2001.

É o entendimento desta Corte:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PREVIDÊNCIA 
PRIVADA.  POSTALIS.  EMPRESA  BRASILEIRA  DE 
CORREIOS  E  TELÉGRAFOS.  FORMAÇÃO  DE 
LITISCONSORCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.  
DESCABIMENTO. 1. Não incide a hipótese jurídica 
disposta no art.  47 do Código de Processo Civil  
relativa  ao  litisconsórcio  passivo  necessário  da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, uma 
vez  que,  quando  a  parte  autora  se  aposentou,  
houve  a  extinção  do  vínculo  empregatício  desta  
com  aquela,  de  sorte  que  não  há  qualquer  
responsabilidade  por  parte  da  empresa 
patrocinadora quanto ao pagamento da obrigação 
objeto do litígio, ou sequer qualquer obrigação de 
regresso a  esse respeito.  2.Assim,  em relação à  
EBCT inexiste qualquer relação de direito material  
que possibilitasse a instituição de um litisconsorte  
passivo  necessário,  pois  não  há  alegada 
solidariedade  entre  aquela  empresa  e  a  
demandada  quanto  à  obrigação  de  satisfazer  o 
benefício  previdenciário  complementar,  a  qual  
cabe exclusivamente àquela. Negado seguimento ao 
agravo  de  instrumento.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  
70049050388,  Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de 
Justiça do RS, Relator:  Jorge Luiz Lopes do Canto,  
Julgado em 28/06/2012)

AGRAVO  REGIMENTAL  RECEBIDO  COMO 
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PREVIDÊNCIA 
PRIVADA.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO.  Correta  a  
decisão monocrática que negou seguimento ao agravo 
de  instrumento,  devendo  ser  mantida  por  seus 
próprios  fundamentos.  A  discussão  existente  no 
feito diz estritamente com a relação contratual, de  
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caráter  previdenciário,  existente  entre  a  parte  
autora e a POSTALIS, responsável pelo pagamento  
dos  benefícios  de  complementação  de 
aposentadoria.  Assim,  rompeu-se  o  vínculo 
empregatício da parte autora para com a Empresa  
Brasileira de Correios e Telégrafos,  no momento  
de sua aposentadoria, razão pela qual não merece  
acolhida o pedido de constituição de litisconsórcio  
passivo. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo 
Regimental  Nº  70047598164,  Quinta  Câmara  Cível,  
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Gelson  Rolim  
Stocker, Julgado em 21/03/2012)

Nesse  sentido,  no  tocante  às  ações  que  envolvam  a 

complementação  de  benefício  previdenciário,  afigura-se  competente  a 

Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, pois se trata de 

discussão acerca de vínculo contratual diverso do da relação de trabalho. 

Evidenciada a natureza nitidamente civil do contrato celebrado 

entre  a  entidade  previdenciária  e  a  parte  autora,  resta  afastada  a 

competência da justiça obreira. 

Na realidade, a entidade previdenciária é apenas a responsável 

pelo  pagamento  dos  benefícios  de  pensão  e  de  complementação  de 

aposentadoria,  não  mantendo  qualquer  relação  de  emprego  com  a 

demandante.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do eminente Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, oriundo desta Corte e hoje integrante do e. 

STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  AÇÃO 
DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. "AUXÍLIO 
CESTA-ALIMENTAÇÃO".

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1.  Compete  à Justiça  Comum Estadual  processar  e  
julgar ação de complementação de aposentadoria em 
que se objetiva a extensão, aos inativos, da parcela  
denominada "auxílio cesta-alimentação".
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2.  Jurisprudência  recentemente  pacificada  pela  
Segunda  Seção  desta  Corte  (AgRg  no  Ag 
1.225.443/RJ).

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no Ag 945.951/RS, Rel. Ministro  PAULO DE  
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 14/09/2010, DJe 22/09/2010)

Na  mesma  senda,  precedentes  do  e.  Supremo  Tribunal 

Federal:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRARODINÁRIO.  
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA  E/OU 
PENSÃO.  ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.  
COMPETÊNCIA.  REEXAME  DE  PROVAS  E  DE 
CLÁUSULA  CONTRATUAL.  IMPOSSIBILIDADE  EM 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  EMBARGOS 
ACOLHIDOS.  1.  É  certo  que  esta  Corte  fixou  
entendimento  no  sentido  de  que  compete  à  Justiça  
Comum  o  julgamento  das  ações  que  envolvam 
complementação de aposentadoria paga por entidade 
de  previdência  privada,  "por  não  decorrer  essa 
complementação pretendida de contrato de trabalho"  
[RE n. 470.169, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ  
de  5.5.06].  2.  O  Tribunal  de  origem  afirmou  que  a  
questão decorre do contrato de trabalho. A análise da  
pretensão jurídica depende do reexame de cláusulas  
inscritas no referido contrato (Súmula 454/STF) ou de 
revisão  de  matéria  probatória  (Súmula  279/STF),  o  
que  é  inviável  em  sede  de  recurso  extraordinário.  
Precedentes.  Acolho  os  presentes  embargos,  com 
efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo 
regimental e não conhecer do recurso extraordinário.  
(RE 594440 AgR-ED, Relator(a):  Min. EROS GRAU, 
Segunda  Turma,  julgado  em  15/12/2009,  DJe-027 
DIVULG  11-02-2010  PUBLIC  12-02-2010  EMENT 
VOL-02389-04 PP-00816) 

DECISÃO  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  – 
ESCLARECIMENTO. 1. Por meio da decisão de folha  
1533  a  1536,  neguei  provimento  ao  agravo,  
consignando:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  
MATÉRIA FÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS 
LEGAIS  -  INVIABILIDADE  -  DESPROVIMENTO  DO 
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AGRAVO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio  
Grande do Sul reformou parcialmente o entendimento  
constante  na  sentença,  ante  fundamentos  assim 
sintetizados  (folhas  1290,  1290-verso  e  1291):  
APELAÇÃO CÍVEL.  PREVIDÊNCIA PRIVADA.  caixa  
de previdência dos funcionários do banco do brasil –  
previ.  AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO.  VERBA DE 
CARÁTER  REMUNERATÓRIO.  PRECEDENTES 
DESTA  CORTE.  [...].  COMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA 
ESTADUAL.  É  competente  a  Justiça  Estadual  para  
dirimir questões atinentes à previdência privada, haja  
vista  o  caráter  civil  do  contrato  celebrado  entre  as  
partes. O fato de o empregador patrocinar a entidade  
previdenciária não torna a relação, entre a última e os  
beneficiários,  trabalhista.  [...]  ABONO  ÚNICO.  O 
“abono  único”,  concedido  aos  empregados  em 
atividade, exibe natureza salarial, nos termos do que  
preceitua o art. 457, § 1º da CLT, sendo extensivo aos 
inativos  que  auferem  complementação  de 
aposentadoria. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS 
CONTRATOS PREVIDENCIÁRIOS. O caso presente 
não abarca hipótese de interpretação restritiva, tendo  
em vista que não há qualquer embasamento jurídico,  
tampouco  jurisprudencial.  Deve  ser  garantida  a 
isonomia de tratamento entre os inativos e ativos. [...].  
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul  
assentou  a  competência  da  Justiça  Comum  para 
apreciar e julgar as demandas “atinentes à previdência  
privada, haja vista o caráter civil do contrato celebrado  
entre as partes” (folha 1290). No mais, entendeu ser o  
pagamento  de  abono  extensível  aos  inativos.  
Consigne-se que, em sede excepcional, atua-se à luz  
da  moldura  fática  delineada  soberanamente  pelo 
Colegiado de origem,  considerando-se as premissas  
constantes do pronunciamento impugnado. No tocante 
ao tema relativo  à extensão de abono aos inativos,  
esta  Corte,  quando  do  julgamento  do  Recurso 
Extraordinário nº 590.005/RS, da relatoria do Ministro  
Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão  
geral  da  questão,  por  não  se  tratar  de  matéria  
constitucional.  3.  Ante  o  exposto,  acolho  pedido  
formulado nos embargos de declaração para prestar  
os esclarecimentos acima. 4. Publiquem. Brasília, 31 
de  agosto  de  2010.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  
Relator  (AI  758949  ED,  Relator(a):  Min.  MARCO  
AURÉLIO, julgado em 31/08/2010, publicado em DJe-
174 DIVULG 17/09/2010 PUBLIC 20/09/2010) 
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E a jurisprudência deste Colegiado:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO CESTA 
ALIMENTAÇÃO  E  ABONO  DE  DEDICAÇÃO 
INTEGRAL,  COM  PEDIDO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
COMUM. 1. A relação jurídica havida entre as partes  
litigantes  refoge  ao  âmbito  da  jurisdição  trabalhista,  
pois  abarca  apenas  de  forma  indireta  questões  
atinentes  à  convenção  coletiva  de  trabalho,  que 
concedeu  aos  funcionários  da  ativa  o  denominado  
auxílio  cesta  alimentação  e  abono  de  dedicação  
integral. Vantagens pecuniárias estas que vêm sendo  
estendida aos inativos, pois têm por objetivo a compra  
dos  alimentos  necessários  à  subsistência  do 
trabalhador.  2.  Não  há  relação  de  trabalho  a  ser  
analisada  no caso em tela,  mas relação jurídica  de  
natureza  civil,  sendo que a questão de fundo versa  
sobre  obrigações  contratuais  que  dizem  respeito  ao  
direito  previdenciário  privado,  de  sorte  que  a  
competência  para  o  exame  da  causa  é  da  Justiça  
Estadual  comum.  Dado  provimento,  de  plano,  ao 
agravo.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70038603213,  
Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  
Relator:  Jorge  Luiz  Lopes  do  Canto,  Julgado  em 
06/09/2010)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL.  
AUXÍLIO  CESTA-ALIMENTAÇÃO,  ABONO  DE 
DEDICAÇÃO INTEGRAL - ADI E DÉCIMA TERCEIRA 
CESTA-ALIMENTAÇÃO.  EXTENSÃO  AOS 
INATIVOS.  VERBAS  DE  CARÁTER 
REMUNERATÓRIO  PERCEBIDAS  QUANDO  EM 
ATIVIDADE.  ABONO  SALARIAL  ÚNICO  E  CESTA 
ALIMENTAÇÃO  ADICIONAL.  INEXISTENTE 
PREVISÃO NA CONVENÇÃO COLETIVA. INDEVIDO 
O PAGAMENTO. 1. É da Justiça Comum Estadual a  
competência  para  processamento  e  julgamento  das  
demandas  propostas  contra  as  entidades  de 
previdência  privada  fechadas  que  objetivam  a 
complementação de aposentadoria.  2. [...]  (Apelação 
Cível Nº 70036428233, Quinta Câmara Cível, Tribunal  
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de  Justiça  do RS,  Relator:  Romeu Marques  Ribeiro  
Filho, Julgado em 18/08/2010)

3. Isso posto, com amparo no artigo 557, §1º-A, do CPC, dou 

parcial provimento ao agravo de instrumento, em decisão monocrática, ao 

efeito de reconhecer a ausência de interesse jurídico da ECT na lide e a 

competência  da  c.  18ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Porto  Alegre  para  o 

processamento e julgamento da ação.

Oficie-se ao Juízo de 1º grau, comunicando.

Intimem-se.

Porto Alegre, 14 de setembro de 2012.

DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA,
Relatora.
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