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-Vistos, relatados .e discutidos estes' autos de 

AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 847.502-5/6-00, da^Comarca de MAUÁ, 

em que é agravante VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA sendo 

agravado JOSÉ ALMINO SANTANA: 

i 

ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ACOLHER 

A EXCEÇÃO,' NOS TERMOS DO ACÓRDÃO. V.U.j', de conformidade com 

o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O _ julgamento teve a participação dos 

Desembargadores SOARES . LIMA (Presidente), ESCUTARI DE 

ALMEIDA. 

São Paulo, 09 de fevereiro de 2009 

THALÈS DC 
Relator 
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Agravante: Volkswagen Previdência Privada 

Agravado: José Almino Santana 

Comarca: Mauá (5a. Vara Cível) 

Voto n° 7948 

EMENTA: 

PREVIDÊNCIA PRIVADA - EXCEÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA - ACOLHIMENTO 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 321 DO STJ -
AGRAVO PROVIDO. 

"Tratando-se de ação versando sobre relação 
contratual com empresa fechada de previdência 
privada, ináplicável a Súmula 321, do STJ, fixando-se a 
competência pela regra geral dos art. 94 e 100, IV, letra 
"a" do CPC, devendo a demanda tramitar perante o 
foro do domicilio da empresa-ré". 

Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, 

em ação de indenização, rejeitou exceção de incompetência, 

determinando o regular prosseguimento do feito no foro do 

domicílio do autor (fls. 70). 
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Alega o agravante, em síntese, que (1) se encontra 

sediada em jurisdição diversa, havendo cláusula de eleição de foro; 

(2) inaplicável o CDC ao caso em tela, já que seu advento ocorreu 

após a criação do plano de pecúlio; (3) inaplicável a Súmula 321 do 

STJ, por ser a agravante uma entidade de previdência privada 

fechada. 

O recurso foi processado com efeito suspensivo (fls. 

135), sem oferta de resposta. 

É o relatório. 

O agravo comporta acolhida. 

Com efeito, estabelece a Súmula 321 do STJ que "o 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica 

entre a entidade de previdência privada e seus participantes". 

Contudo, mostra-se oportuno, no caso em tela, efetuar 

a distinção entre empresas abertas e fechadas de previdência 

privada. 

No que se refere às empresas abertas, são submetidas à 

fiscalização do Ministério da Fazenda, através da Superintendência 

de Seguros Privados. Têm como administradoras entidades 

financeiras, objetivando um número ilimitado de participantes, que, 
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em regra, entabulam um contrato de adesão. Inequívoco, portanto, 

que tais empresas tem como alvo o mercado comum, com 

manifesto interesse de lucro. 

Por seu turno, empresas fechadas de previdência 

privada, também denominadas fundos de pensão, assumem a forma 

de fundações ou sociedades civis, sendo fiscalizadas pelo 

Ministério da Previdência Social, tendo por finalidade oferecer aos 

empregados de uma empresa (um grupo restrito de pessoas) a 

possibilidade de capitalização de recursos para posterior percepção 

de renda, decorrido pré-determinado período. Têm como órgão 

máximo uma Assembléia, que, de forma direta ou indireta, permite 

o acesso e a tomada de decisões por todos os participantes. Atuam 

sem fins lucrativos. 

Embora não exauriente, demonstra a distinção acima 

efetuada que, embora inexista na Súmula 321 a distinção entre 

empresas abertas ou fechadas de previdência privada, visa referida 

Súmula a proteção do consumidor, figura presente apenas na 

relação existente entre as empresas abertas de previdência privada e 

seus participantes. 

Assim, inexistindo relação de consumo no presente 

caso, resta inaplicável a Súmula 321 do STJ, incidindo, para fixação 

da competência as regras do art. 94, "caput" e do art. 100, TV, "a", 

ambos do Código de Processo Civil, ou seja, impõe-se que o 
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processamento do feito ocorra no domicilio da ré, onde está sediada 

a pessoa jurídica. 

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao 

agravo para acolher a exceção, remetendo-se os autos a uma das 

Varas Cíveis da Comarca de São Bernardo do Campo. 

THÃLEÇDO AlVIARAL 

Relator 
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