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COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA. PEDIDO DIRECIONADO À 

ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A 

competência trabalhista para o julga-

mento de pedidos vinculados aos planos de 

previdência privada será estabelecida 

quando o pedido e a causa de pedir tiverem 

como alicerce o contrato de trabalho, ou 

seja, há necessidade de que direitos do 

trabalhador tenham sido sonegados du-

rante a contratualidade pelo empregador 

e que esse desrespeito à norma traba-

lhista acarrete reflexos no contrato de 

previdência privada. Por outro lado, 

esta Justiça Especializada não detém 

competência para processar e julgar 

demanda cujo objeto consiste unicamente 

na discussão de critérios de aplicação de 

plano de previdência complementar 

firmado diretamente com entidade de 

previdência privada.  

 
 

VISTOS, relatados e discutidos estes 

autos de RECURSO ORDINÁRIO, provenientes da 5ª Vara do Trabalho 

de Joinville, SC, sendo recorrente FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE 

SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e recorridos OSVALDO SIMÃO CUNHA E 

OUTROS (3) . 
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Adoto o relatório da Exma. Juíza Re-

latora, na forma regimental. 

“Argui a ré as preliminares de incom-

petência material e de litispendência com relação a  diversos 

processos ajuizados no Tribunal Regional do Trabalh o da 9ª 

Região. Sucessivamente, busca a suspensão desse pro cesso ou o 

reconhecimento da continência, com fulcro nos arts.  104, 105 

e 265, IV, alínea “a”, do CPC. Pugna, ainda, pelo c hamamento 

ao processo da empresa patrocinadora do plano de ap osentadoria 

complementar, Petróleo Brasileiro S. A. – PETROBRAS . 

“No mérito, pretende o reconhecimento da 

prescrição do direito de ação, ser absolvida da con denação ao 

pagamento das diferenças do complemento de aposenta doria, a 

determinação para que a patrocinadora arque com o c usteio e a 

cassação do benefício da justiça gratuita. 

“O Ministério Público não intervém no 

feito. 

“É o relatório.” 

V O T O  

Atendidos os pressupostos legais de 

admissibilidade, conheço do recurso ordinário. 

P R E L I M I N A R  

JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. 

DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS DO PLANO DE 

APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DOS 

VALORES 
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A ré suscita a preliminar de incompe-

tência desta Justiça Especializada para processar e  julgar a 

demanda.  

A prefacial merece ser acolhida.  

A pretensão dos autores é direcionada à 

entidade de previdência privada – PETROS, versando sobre o 

recálculo de aposentadoria com base em normas do pl ano de 

previdência complementar, não tendo relação com o c ontrato de 

trabalho.  

Remansosa é a jurisprudência do STJ no 

sentido de que a competência é delimitada pelo pedi do e pela 

causa de pedir, elementos da demanda que não encont ram alicerce 

no antigo contrato de trabalho, mas sim no contrato  de natureza 

civil/previdenciária que o autor mantém com a entid ade de 

previdência privada (PETROS). 

Se existiu um momento em que a juris-

prudência trabalhista vinculava os planos de previd ência 

privada instituídos pelos empregadores aos contrato s de 

trabalho, e com esse fundamento estabelecia a compe tência desta 

Justiça Especializada para dirimir as lides decorre ntes desses 

pactos, na atualidade, essa exegese não pode mais s er aceita, 

frente à vedação expressa inserta no § 2° do art. 2 02 da CRFB/88, 

que assim dispõe: 

§ 2° - As contribuições do empregador, os 

benefícios e as condições contratuais 

previstas nos estatutos, regulamentos e 

planos de benefícios das entidades de 

previdência privada não integram o contrato 
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de trabalho dos participantes, assim como, 

à exceção dos benefícios concedidos, não 

integram a remuneração dos participantes, 

nos termos da lei. 

Cabe trazer como precedente acerca da 

matéria o julgado do STF, proferido no Agravo Regim ental em 

Agravo de Instrumento nº 607287, da Relatoria da Mi nistra Ellen 

Gracie, cuja decisão foi divulgada no DJ de 2/10/20 08 e 

publicada em 3/10/2008:  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTROVÉRSIA. 

COMPETÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal é firme no sentido de que 

compete à Justiça Comum o julgamento das 

ações que envolvam complementação de apo-

sentadoria paga por entidade de previdência 

privada, "por não decorrer essa comple-

mentação pretendida de contrato de trabalho"  

(RE 175.673, rel. Min. Moreira Alves, 1ª 

Turma, unânime, DJ de 05.11.99). 2. Agravo 

regimental improvido. (sem grifo no ori-

ginal) 

Esse mesmo posicionamento foi adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AG. REG. no 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 713.670-3/RJ, em que o Minist ro Relator 

Celso de Mello, em voto didático, separa com clarez a as 

hipóteses de incidência da competência da Justiça d o Trabalho 

e da Justiça Comum, quando há discussão acerca da c omple-

mentação da aposentadoria: 
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COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E/OU 

PENSÃO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

COMPETÊNCIA. EXAME E INTERPRETAÇÃO DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL E REVISÃO DE MATÉRIA 

PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE EM SEDE 

RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. 

A Justiça do Trabalho dispõe de competência 

para apreciar litígios instaurados contra 

entidades de previdência privada e relativos 

à complementação de aposentadoria, de pensão 

ou de outros benefícios previdenciários, 

desde que a controvérsia jurídica resulte de 

obrigação oriunda de contrato de trabalho. 

Precedentes. 

Competirá, no entanto, à Justiça Comum, 

processar e julgar controvérsias relativas 

à complementação de benefícios previden-

ciários pagos por entidade de previdência, 

se o direito vindicado não decorrer de 

contrato de trabalho. 

Analisando demanda similar à presente 

lide, em que se discutia o valor do benefício da co mplementação 

da aposentadoria concedida pela CELOS, em razão das  alterações 

sofridas pelo plano no decorrer do contrato de trab alho, o 

Superior Tribunal de Justiça, seguindo a orientação  do Supremo, 

afastou a competência da Justiça do Trabalho, confo rme se 

infere do julgado que passo a transcrever: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

CONTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
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AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Cuida-se de 

conflito negativo de competência instaurado 

entre o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de 

Florianópolis – SC, suscitante, e o Juízo de 

Direito da 2ª Vara Cível de Florianópolis – 

SC, nos autos de ação sob o rito ordinário 

objetivando o cumprimento de cláusula 

prevista no regulamento de plano de bene-

fício de entidade de previdência privada. O 

Ministério Público Federal, em parecer de 

fls. 111/113, opinou para que seja declarada 

a competência da Justiça Comum. 2. Cinge-se 

a controvérsia na definição do juízo com-

petente para o julgamento de ação na qual 

pretende o autor a extensão de seus bene-

fícios previdenciários a sua atual esposa. 

A demanda não possui fundamento em relação 

de trabalho a ensejar a apreciação pelo 

Justiça Especializada. O fato da adesão ao 

plano de previdência privada da Fundação 

CELOS decorrer do contrato de trabalho 

mantido entre autor e CELESC (Centrais 

Elétricas de Santa Catarina) não autoriza 

que a discussão seja analisada e julgada pela 

Justiça Laboral. O Termo de Opção e 

Transferência de Participante Ativo do Plano 

Transitório para o Plano Misto de Benefícios 

Previdenciários da CELOS ajustado entre o 

autor e a ré é, sem dúvida, de natureza civil, 

e a exigência do cumprimento de suas 

cláusulas pela Fundação não decorre de 

relação de emprego (entre eles inexiste), 

sendo de se destacar que a CELESC era apenas 
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patrocinadora do plano, ao que seus em-

pregados aderiram espontaneamente. Assim, 

observa-se que a demanda não está ligada à 

relação de trabalho, não se submetendo, o 

caso a qualquer das hipóteses previstas no 

art. 114 da Constituição Federal. A Segunda 

Seção desta Corte, analisando casos aná-

logos, decidiu ser competente a Justiça 

comum para apreciar causas referentes ao 

pacto associativo firmado com a instituição 

de previdência privada, que tem natureza 

eminentemente civil, pois não envolve 

controvérsia acerca da relação empregatí-

cia, afastando dessa forma a competência da 

Justiçado Trabalho. (...) 3. Do exposto, nos 

termos do artigo 120, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, conheço do con-

flito e declaro competente o Juízo de Direito 

da 2ª Vara Cívil de Florianópolis – SC. 

Brasília, 14 de maio de 2009. (CC nº 

62.995-SC (2006/0090702-2), Relator Min. 

Luis Felipe Salomão) 

Desse acórdão pode-se extrair que a 

competência trabalhista para o julgamento de pedido s vin-

culados aos planos de previdência privada será esta belecida 

quando o pedido e a causa de pedir tiverem como ali cerce o 

contrato de trabalho, ou seja, há necessidade de qu e direitos 

do trabalhador tenham sido sonegados durante a cont ratualidade 

pelo empregador e que esse desrespeito à norma trab alhista 

acarrete reflexos no contrato de previdência privad a.  
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Nesta mesma linha, vem se posicionando o 

Tribunal Superior do Trabalho: 

CELESC. JUSTIÇA DO TRABALHO COMPETÊNCIA ART. 

114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMPLEMENTAÇÃO 

DE APOSENTADORIA. Para a fixação da com-

petência da Justiça do Trabalho, cumpre 

examinar qual a natureza do pedido mani-

festado em Juízo: Se vinculado ao contrato 

de trabalho, ou ao contrato de adesão a plano 

de previdência privada. O pedido é de di-

ferenças de complementação de aposentadoria 

pela CELOS Fundação CELESC de Seguridade 

Social, e o e. TRT, ao rejeitar a preliminar 

de incompetência da Justiça do Trabalho, 

fundamentou-se no fato de que se trata de 

benefício que decorre do contrato de tra-

balho. Por conseguinte, a causa de pedir, 

segundo o Regional, assenta-se na própria 

relação de emprego, que vinculou o recla-

mante e a CELESC, motivo pelo qual é esta 

Justiça especializada competente para a-

preciar e julgar o feito, nos termos do 

artigo 114 da Constituição Federal. Recurso 

de revista não conhecido. (TST – RR 

5560/2002-001-12-85.4 – 4ª T. – Rel. Juiz 

Conv. José Antonio Pancotti – DJU 

11.03.2005) 

Insta destacar haver necessidade de que 

o empregador participe ativa ou passivamente para o  nascimento 

da lesão sofrida para que a lide seja atraída para seara 

trabalhista.  
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A título exemplificativo, cito as de-

mandas em que se discute a correção do FGTS. Não há  dúvida de 

que o direito aos depósitos tem origem no contrato de trabalho. 

Assim, quanto às demandas fulcradas na inexistência  de re-

alização dos depósitos ou a sua efetuação em valore s inferiores 

ao devido, seja porque parte do salário era paga ex trafolha ou 

porque o empregador não remunerava corretamente as horas 

extras, a competência será da Justiça do Trabalho.  

Entretanto, nas ações em que se discute 

a correção dos índices de reajuste aplicados a esse s mesmos 

depósitos, a competência será a Justiça Federal Com um, pois no 

polo passivo figurará somente a CEF, única responsá vel pela 

administração do FGTS.  

Dessarte, alterando entendimento an-

terior, forte nas manifestações das Cortes Superior es sobre a 

matéria, reconheço a incompetência da Justiça do Tr abalho para 

processar e julgar a presente demanda, determinando  o en-

caminhamento dos autos à Justiça Comum.  

Nesses termos,  

ACORDAM os Juízes da 1ª Câmara do 

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, por un animidade 

de votos, CONHECER DO RECURSO. Por maioria de votos, vencida 

a Exma. Juíza Relatora, ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar a presente 

demanda, determinando o encaminhamento dos autos à Justiça 

Comum.  

Custas na forma da lei.  
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Intimem-se. 

Participaram do julgamento realizado na 

sessão do dia 26 de janeiro de 2011, sob a Presidên cia da Exma. 

Juíza Águeda Maria L. Pereira, os Exmos. Juízes Viv iane Colucci 

e Carlos Alberto Pereira de Castro. Presente a Exma . Pro-

curadora do Trabalho Silvia Maria Zimmermann. 

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2011. 

 

VIVIANE COLUCCI  

Redatora Designada 


