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COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Além de não haver prequestionamento 
sobre a matéria no acórdão regional, a teor da Súmu la 297 desta Corte, a 
parte deixa de impugnar o fundamento exposto no jul gado recorrido, 
relativamente à inovação recursal, o que atrai a in cidência da Súmula 
422 desta Corte.  

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FONTE DE CUSTEIO. Consoante exposto pelo 
Tribunal Regional, o Regulamento Básico do reclamado, conquanto disponha no art. 9º que o tempo de 
contribuição máxima para o plano de custeio será de trinta anos, prevê, no art. 43, que se proceda a revisão -
de 2 (dois) em 2 (dois) anos, pelo menos, através de avaliação atuarial, para verificação de eventual 
necessidade de serem introduzidas modificações no plano de custeio-. Ora, o procedimento 
previsto no regulamento quanto aos ajustes para equ acionamento de 
déficits está expressamente previsto na Lei Complem entar 109/2001 (arts. 
18, 19 e 21). É de se destacar, portanto, a naturez a das contribuições 
previstas: a primeira, contribuição normal para cus teio dos benefícios; 
a segunda, contribuição extraordinária, para equaci onamento de déficits. 
Assim, tem-se que o pressuposto temporal erigido no  regulamento refere-
se apenas às contribuições normais, porquanto a nec essidade de ajustes e 
equacionamentos é, por princípio, incerta. Portanto, a previsão de revisão do plano de 
custeio para o fim de fazer frente aos déficits está de acordo tanto com o regulamento geral do reclamado 
quanto com a Lei 109/2001, sendo lícita a cobrança de contribuições extraordinárias. 

MULTA DE 1%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 538 DO CPC. Em 
se tratando de pedido de exclusão da multa por opos ição de embargos de 
declaração protelatórios, o único dispositivo hábil  a ensejar o 
conhecimento do recurso é o art. 538, parágrafo úni co, do CPC, o qual 
não foi indicado.  

Recurso de Revista de que se conhece em parte e a q ue se dá provimento.  

                     Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de 
Revista n° TST-RR-167400-80.2007.5.02.0303 , em que é Recorrente ECONOMUS 
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL  e Recorridos BANCO NOSSA CAIXA S.A. e 
NICEIA MARIA DAVID DE OLIVEIRA .  

                     Irresignado com a decisão proferida pelo Tribunal R egional do 
Trabalho da Segunda Região (fls. 294/298 e 308/309) , o reclamado 
interpõe Recurso de Revista (fls. 311/338), buscand o reformar a decisão 
no tocante aos seguintes temas: -Competência da Jus tiça do Trabalho-; -
Complementação de Aposentadoria. Fonte de Custeio-;  - Multa Prevista no 
Art. 538 do CPC- . Aponta ofensa a dispositivos de lei federal e da 
Constituição da República, bem como transcreve ares tos para confronto de 
teses . 

                     O Recurso foi admitido mediante o despacho de fls. 423/427 . 

                     Foram oferecidas contrarrazões (fls. 428/432).  

                     O Recurso não foi submetido a parecer do Ministério  Público do 



Trabalho.  

                     É o relatório.  

                     V O  T  O  

                     Satisfeitos os pressupostos comuns de admissibilida de do 
Recurso de Revista, examino os específicos.  

                     1. CONHECIMENTO 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO  

                     O Tribunal Regional, no acórdão que dirimiu os Emba rgos de 
Declaração, asseverou que a matéria relativa à comp etência da Justiça do 
Trabalho não foi arguida oportunamente, não tendo c onstado das razões 
recursais (fls. 308).  

                     O reclamado sustenta que a Justiça do Trabalho não é competente 
para decidir questões relativas à complementação de  aposentadoria, por 
se tratar de matéria civil, afeta ao contrato de pr evidência privada e 
estranha ao contrato de trabalho. Aponta violação a os arts. 114 e 202 da 
Constituição da República e 68 da Lei Complementar 109/2001.  

                     Consoante se observa, além de não haver prequestionamento sobre 
a matéria no acórdão regional, a teor da Súmula 297  desta Corte, a parte 
deixa de impugnar o fundamento exposto no julgado r ecorrido, 
relativamente à inovação recursal, o que atrai a in cidência da Súmula 
422 desta Corte.  

                     NÃO CONHEÇO. 

                     COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FONTE DE CUSTEIO 

                     O Tribunal Regional deu provimento ao Recurso Ordin ário 
interposto pela reclamante para - deferir devolução de descontos destinados a contribuições 
extraordinárias com plano de custeio de previdência complementar, não a dobra, determinando que não 
mais sejam deduzidas, providência que se dará no prazo de 30 dias do trânsito em julgado desta decisão, 
sob pena de pagamento de multa diária de 3% sobre o piso salarial da categoria, em favor do empregado, 
cominação que imponho com fundamento no art. 461, § 4º, do CPC- ( fls. 297). Na ocasião, 
deixou seus fundamentos consignados no seguinte tre cho:  

    -A inicial postulou devolução, em dobro, de valores irregularmente descontados de seu salário para 
custeio de plano de previdência complementar até efetiva cessação das deduções. 

    À reclamante se aplica o regulamento geral do Economus, eis que admitida em 12.12.1975, 
posteriormente à vigência das Leis 1386/51 e 4819/58. 

    A origem acertadamente afastou alegação de ilegalidade dos equacionamentos que visaram saldar déficit 
apurado em levantamentos atuariais, até porque o próprio regulamento que acompanhou a inicial prevê: 

    "Art. 43 - O presente Regulamento será revisto de 2 (dois) em 2 (dois) anos, pelo menos, através de 
avaliação atuarial, para verificação de eventual necessidade de serem introduzidas modificações no plano de 
custeio" 



    Esta disposição vem reproduzida nas alterações do regulamento, sofrendo modificação apenas quanto à 
periodicidade das revisões (fls. 76 e seguintes e doc. 39 e seguintes do primeiro volume de documentos). 

    Ocorre, contudo, que citado regulamento também disciplinou que: 

    "Art. 9º - O participante contribuirá para o plano de custeio previsto neste Regulamento até o máximo de 
30 (trinta) anos." 

    A reclamante implementou tal requisito ao término de dezembro de 2005, conforme atestam o documento 
de fl. 27 e as fichas financeiras (doc. 3 e seguintes do primeiro volume de documentos), que revelam que a 
partir de janeiro de 2006 não mais se operaram descontos sob a rubrica "economus contrib.", a infirmar 
alegação da defesa de que passou a contribuir tão-somente em 1978 (fl. 158), o que estenderia o termo final 
das contribuições para 2008. 

    A origem assim fundamentou a rejeição do pedido também quanto à alegação de que, pelo decurso dos 
trinta anos, não mais é devida contribuição pela reclamante: 

    "Cumpre destacar, por relevante, que a reclamante invoca o disposto no artigo 9º do regulamento como 
sendo o prazo máximo de trinta anos para sua contribuição. Realmente, razão lhe assiste nesse particular. 
Todavia, essa norma apenas retrata as contribuições normais do trabalhador (artigo 19, I, LC 19/2001), não 
se confundindo com o equacionamento previsto pelo artigo 21 da mesma legislação, o qual abrange uma 
forma de contribuição extraordinária, assim definida no inciso II do artigo 19 da Lei já citada como sendo 
àquelas destinadas aos custeios e déficits, serviço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição 
normal. Não se vislumbra, pois, qualquer violação das normas citadas pela autora ou das Súmulas do C. 
TST." (sic, fl. 222) 

    Os citados dispositivos da Lei Complementar 109/2001, equivocadamente indicada pela origem como LC 
19/2001, assim estão redigidos: 

    Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o pagamento 
de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei Complementar. 

    Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em: 

    I - normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano; e 

    II - extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades não 
incluídas na contribuição normal. 

    Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por 
patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo 
de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de 
previdência complementar. 

    A análise sistemática da legislação, contudo, indica em sentido contrário ao adotado pela primeira 
instância, eis que a afirmação de que "essa norma (regulamento) apenas retrata as contribuições normais do 
trabalhador (artigo 19, I, LC 19/2001), não se confundindo com o equacionamento previsto pelo artigo 21 
da mesma legislação" não encontra respaldo no texto legal. 

    O Regulamento claramente instituiu a regra de que, completados trinta anos de contribuição, nada mais 
seria devido pelo participante. 

    Concluir que a classificação inserida nos incisos I e II do artigo 19 da LC 109/2001 exclui as 
contribuições extraordinárias do plano de custeio contraria inclusive o disposto no artigo 18 do mesmo 
dispositivo legal: 



    Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição 
necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das 
demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. 

    Por conseguinte, implementado pressuposto temporal previsto em Regulamento, não há que se deduzir 
contribuições da reclamante, ainda que extraordinárias, mormente porque nem sequer aduzido que tais se 
referiram a período em que ainda devidas as contribuições. 

    Questões atuariais que eventualmente surjam da aplicação do Regulamento devem ser discutidas e 
resolvidas em âmbito próprio, porque a confortável solução encontrada, de simplesmente atribuir ônus 
àqueles participantes já isentos, encontra óbice nos regramentos atinentes à espécie e acima referidos, cuja 
interpretação deve ser procedida de modo sistemático, não pinçando dispositivos, ou conferindo-lhes 
especificações não expressas, como optou a origem. 

    Os descontos salariais são lícitos quando oriundos adiantamento, norma coletiva ou legal, nos termos do 
art. 462, caput, da CLT. A Súmula 342 do C. TST expressamente menciona descontos a título de 
previdência privada que, autorizados pelo trabalhador, são procedidos regularmente pelo empregador que, 
por óbvio, tem sua atuação limitada ao tratamento jurídico a que o benefício se sujeita. 

    A reclamante, tendo implementado o requisito do art. 9º do Regulamento do Economus, atingindo o 
período máximo de contribuição do participante, está isenta de qualquer desconto a este título- ( fls. 
295/297).  

                     O reclamado sustenta que o regime de previdência co mplementar é 
contratual e baseado no prévio e integral custeio; que as contribuições, 
benefícios e demais condições contratuais não integ ram o contrato de 
trabalho, de modo que não podem sofrer interferênci a dos princípios 
trabalhistas; e que as contribuições do patrocinado r - no caso um 
sociedade de economia mista - não pode exceder à do participante do 
plano. Aduz que a legislação aplicável sempre foi a  Lei 6.435/77, cuja 
vigência não pode ser negada. Sustenta, também, que  as contribuições 
extraordinárias exigidas foram objeto de análise es pecífica atuarial, 
tendo sido demonstrada a existência de déficit, bem  como foi aprovada a 
adoção de medidas necessárias para o equacionamento  da questão. Por fim, 
aduz terem sido legítimos os procedimentos adotados  relativamente ao -
saldamento- do -Plano de Benefícios - Regulamento G eral-, bem como a 
implementação do PREVMAIS com a cobrança lícita e l egal das 
contribuições extraordinárias. Aponta violação aos arts. 5º, caput, e 
202 da Constituição da República, 462 da CLT, 18, 1 9 e 21 da Lei 
Complementar 109/2001 e transcreve arestos para cot ejo de teses.  

                     Consoante exposto pelo Tribunal Regional, o Regulamento Básico do reclamado, conquanto 
disponha no art. 9º que o tempo de contribuição máxima para o plano de custeio será de trinta anos, prevê, 
no art. 43, que se proceda a revisão -de 2 (dois) em 2 (dois) anos, pelo menos, através de avaliação atuarial, 
para verificação de eventual necessidade de serem introduzidas modificações no plano de custeio- . 

                     Ora, o procedimento previsto no regulamento quanto aos ajustes 
para equacionamento de déficits está expressamente previsto na Lei 
Complementar 109/2001, que assim dispõe:   

    -Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição 
necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das 
demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. 

    § 1º O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações 
que sejam programadas e continuadas. 



    § 2º Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas técnicas 
atenderá às peculiaridades de cada plano de benefícios e deverá estar expresso em nota técnica atuarial, de 
apresentação obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão guardar relação com as 
características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor-.      

    -Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o 
pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei 
Complementar. 

    Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em: 

    I - normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano; e 

    II - extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades não 
incluídas na contribuição normal-. 

    -Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por 
patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo 
de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de 
previdência complementar. 

    § 1º O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do 
valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, 
observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador-. 

                     É de se destacar, portanto, a natureza das contribu ições 
previstas: a primeira, contribuição normal para cus teio dos benefícios; 
a segunda, contribuição extraordinária, para equaci onamento de déficits.  

                     Assim, tem- se que o pressuposto temporal erigido no regulament o 
refere- se apenas às contribuições normais, porquanto a nec essidade de 
ajustes e equacionamentos é, por princípio, incerta .  

                     Portanto, a previsão de revisão do plano de custeio para o fim de fazer frente aos déficits está 
de acordo tanto com o regulamento geral do reclamado quanto com a Lei 109/2001, sendo lícita a cobrança 
de contribuições extraordinárias. 

                     Dessa forma, tem- se que o Tribunal Regional, ao considerar 
ilícitas a cobrança das contribuições extraordinári as, incorreu em 
afronta aos arts. 18, 19 e 21 da Lei Complementar 1 09/2001.  

                     CONHEÇO. 

MULTA 

                     O Tribunal Regional, no que concerne ao tema em des taque, 
consignou:  

    -Não houve omissão, contradição ou obscuridade a permitir a interposição de embargos de declaração. 

    No tocante à competência material, não arguida oportunamente, nada há acrescentar, pois a omissão a ser 
suprida por meio desta medida processual é a do juiz, não da parte, que não inseriu a matéria em razões 
recursais a fim de provocar declaração sobre o tema. 

    Constituindo questão a ser conhecida de ofício, sobre ela não se pronunciou o julgado porque, por óbvio, 
não se reconheceu o óbice. 



    O que pretendem as embargantes é a revisão do julgado, o que somente podem obter através do meio 
jurídico próprio. 

    As indagações subjetivas da parte não autorizam a interposição da medida, mesmo quando justificadas 
por necessidade de prequestionamento, que não prescinde da ocorrência de um dos defeitos acima 
apontados. 

    O juiz não está compelido a apreciar todos os elementos trazidos pelas partes, sejam fáticos ou jurídicos, 
senão indicar de modo preciso e claro aqueles que formaram seu convencimento, adotando conclusão 
razoável e coerente com tais fundamentos.  

    Tal foi observado e, por óbvio, não se entendeu violado dispositivo legal, ou constitucional, pois se tal 
ocorresse outra seria a decisão. 

    Ante o evidente intuito protelatório das medidas, que se caracteriza não somente em face do interesse 
pessoal das embargantes, mas sobretudo pela necessidade de bom funcionamento do Poder Judiciário, 
aplico a multa de 1% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 538, par. único do CPC, aplicável 
subsidiariamente por autorização expressa no art. 769 da CLT- (fls. 308/309).  

                     O reclamado sustenta que seus Embargos de Declaraçã o não eram 
protelatórios. Aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, da Constituição da 
República, 17 e 301, § 4º, do CPC e transcreve arestos para cotejo de 
teses.  

                     Observa- se, todavia, que o reclamado não indicou violação a o 
art. 538, parágrafo único, do CPC, dispositivo que serviu de base para a 
condenação ao pagamento da multa por embargos de de claração 
protelatórios, constituindo, portanto, único fundam ento hábil a ensejar 
a exclusão da referida multa.  

                     Ressalte- se, por outro lado, que é pacífico nesta Corte o 
entendimento de que, em se tratando de condenação a o pagamento da multa 
prevista no art. 538 do CPC por embargos de declara ção protelatórios, se 
mostra inviável o conhecimento do Recurso por diver gência 
jurisprudencial, haja vista a ausência de identidad e das premissas 
fáticas consignadas na decisão recorrida e nos ares tos indicados como 
paradigmas (Precedente: E-ED-RR-540/1997-012-01-40. 4, DJ 21/8/2009).  

                     NÃO CONHEÇO.  

                     2. MÉRITO  

                     2.1. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FONTE DE CUSTEIO  

                     Conhecido o Recurso de Revista por afronta aos arts . 18, 19 e 
21 da Lei Complementar 109/2001, DOU- LHE PROVIMENTO para restabelecer a 
sentença, no particular . 

                     ISTO POSTO 

                     ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, por maioria, vencida a Exma. Sra. Ministra Kátia Ma galhães 
Arruda, conhecer do Recurso de Revista apenas quant o ao tema 
"Complementação de Aposentadoria. Fonte de Custeio" , por violação aos 
arts. 18, 19 e 21 da Lei Complementar 109/2001, e, no mérito, dar- lhe 



provimento para restabelecer a sentença, no particu lar.  

                     Brasília, 30 de maio de 2012.  

Firmado por assinatura digital (Lei n º  11.419/2006)  
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