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RESUMO 

 

 

A previdência é matéria de suma importância social em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo esta última a categoria na qual o Brasil 

se encontra. Desta forma, há a necessidade de aprimoramento do tema na esfera 

jurídica pátria, uma vez que o assunto é pouco debatido pela doutrina e 

jurisprudência de forma adequada para solucionar as controvérsias existentes nas 

relações cotidianas, especialmente no que concerne a Previdência Complementar 

Fechada. 

O primeiro capítulo tem a finalidade de apresentar o leitor ao sistema 

previdenciário brasileiro, distinguindo a Previdência Geral da Previdência 

Complementar, e a Previdência Complementar Aberta da Previdência 

Complementar Fechada, traçando as principais características organizacionais desta 

última.  

Destacam-se, no segundo capítulo, os dispositivos constitucionais que 

tratam sobre Previdência Complementar Fechada e os principais aspectos da Lei 

Complementar nº 108/2001 e nº 109/2001, delimitando os princípios norteadores da 

Previdência Complementar. 

Adiante, no terceiro capítulo, é defendida a competência da Justiça 

Comum para apreciar as demandas oriundas das relações de previdência 

complementar fechada, sendo indicada a natureza jurídica do contrato de 

previdência fechada e da relação existente entre os participantes do plano de 

benefícios e as entidades fechadas de previdência complementar, bem como a 



 

relação entre a entidade fechada de previdência complementar e o patrocinador, 

tudo sobre a ótica da legislação constitucional e infraconstitucional aplicável. 

No capítulo seguinte é detalhada a fundamentação do julgamento dos RE 

586453 e RE 583050, o qual decidiu com repercussão geral pela competência 

material da Justiça Comum, corroborando com a tese exposta neste trabalho. Ainda, 

é realizada a análise dos efeitos práticos na esfera jurídica da decisão, com divisão 

da causa de pedir das principais demandas, sendo feita a separação em três grupos 

de análise: (i) pleitos oriundos da relação entre as Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar e os Patrocinadores; (ii) pleitos de matéria de cunho 

exclusivamente previdenciário; e, (iii) pleitos de natureza trabalhista com incidência 

na esfera contrato de previdência complementar. 

Por fim, conclui-se pelo acerto da decisão do Supremo Tribunal Federal 

em determinar a competência da Justiça Comum para apreciar as demandas 

oriundas do contrato previdenciário complementar, destacando-se a viabilidade 

prática da Decisão no mundo jurídico em observância a diversidade de litígios 

havidos, com atendimento das necessidades econômicas e sociais que envolvem o 

tema.  

 

Palavras-Chave: Previdência complementar, competência material, e repercussão 

geral. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The Pension System is a highly important theme in the society of 

developed countries and countries on development. As a country on development, 

Brazil has an urgent necessity of enhancing the theme in the juridical sphere. The 

effects of the lawsuits treating this theme are not quite explored yet by the 

jurisprudence and doctrine, especially the lawsuits based on the Closed Pension 

Funds of the Private Pension System. 

The first chapter has the object of introducing the reader to the Brazilian 

Security System, distinguishing the Public Security System from the Private Security 

System, and separating the Private Security System into the Open Pension Funds 

and the Closed Pension Funds, exploring the main organization features of the 

Closed Pension Funds. 

The constitutional articles are pointed out in the second chapter, followed 

by the especial legislation, composed by Complementary Law LC 109/2001 and LC 

108/2001, delimiting the mainly principles and rules of the Brazilian Private Pension 

System.  

Furthermore, the third chapter defends the competence of the Common 

Justice to resolve the judicial demands that arise from the arrangement involving 

Closed Pension Funds. In this opportunity is exhibit the judicial nature of the Closed 

Pension Funds Contracts and the relationship existent between the participants and 

the private entities, as also is explained the nature of the relationship between the 

private entities and the sponsor. 



 

On the following chapter is detailed the grounding of the decision of the 

Brazilian Supreme Court in the appeals RE 586453 and RE 583050, that decided the 

competence of the Common Justice to solve the lawsuits involving the Closed 

Pension Funds System. The practical effects on the judicial sphere are highlighted, 

with the division of the lawsuit in three groups: Claims originated from the relationship 

maintained between the Sponsor and the Entity; (ii) Claims involving exclusively the 

Pension System Arrangement and its By-laws; and, (iii) Claims that arise from the 

labor contract with judicial effects on the Closed Pension Funds Contract. 

At last, it’s concluded in favour of the Brazilian Supreme Court decision on 

the final chapter, meaning the competence to judge the cases involving the Closed 

Pension Funds belong to the Common Justice. It’s also attested the practical viability 

of the Decision in the judicial sphere, observing the economic and social necessities 

that surround the theme. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

 

O presente trabalho tem por escopo atestar a competência da Justiça 

Comum para apreciar as demandas oriundas do contrato de previdência 

complementar fechada, analisando a decisão com repercussão geral promulgada 

pelo Supremo Tribunal de Federal (“STF”) no dia 20.02.2013, que deu solução a 

questão processual que resultava em resistência do Poder Judiciário brasileiro para 

desenvolver as questões de direito material relacionadas, de forma elaborada e 

eficaz. 

O estudo será realizado através da análise da decisão do Supremo 

Tribunal Federal dentro do enfoque prático, uma vez que a matéria relativa à 

previdência tem reflexos importantes na sociedade brasileira e ainda não é tratada 

com a devida atenção e cuidado pela doutrina e jurisprudência, principalmente pelo 

problema de ordem processual havido antes da decisão da Suprema Corte. 

Será desenvolvido um quadro geral sobre a previdência no Brasil, para 

distinguir os principais aspectos da previdência pública e da previdência privada, a 

fim de precisar com clareza o objeto da presente obra, a previdência complementar 

fechada. 

Depois de delimitado o objeto de análise do estudo, serão detalhados 

seus principais elementos e o ambiente normativo em que se encontra, indicando de 

forma precisa a importância dos reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal 

na sociedade brasileira devido ao crescente número de aderentes aos fundos de 

pensão privada, em razão do envelhecimento da população. 
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Neste contexto, se destacam os modelos de previdência complementar 

fechada, e como sua organização e desenvolvimento é interessante para a massa 

de participantes diante da realidade social apresentada no Brasil, na qual a 

previdência social pública – Instituto Nacional do Seguro Social (“INSS”) se torna 

insuficiente para manter os padrões de vida e consumo da população em 

envelhecimento. 

Isto por que o modelo de custeio da previdência complementar é mais 

atrativo do que o modelo de repartição simples adotado pelo INSS, sendo o principal 

motivo pelo qual nota-se cada vez mais uma população crescente de participantes 

dos planos de benefícios, que buscam um envelhecimento com qualidade de vida. 

Restará ilustrado como a solução da questão da competência material 

para apreciar as demandas oriundas do contrato de previdência fechada é de fato 

uma questão de ordem social e política.  

A decisão de repercussão geral promulgada pelo Supremo Tribunal 

Federal traz solução adequada ao problema social apresentado, sendo de interesse 

dos indivíduos, da massa de participantes, da entidade fechada de previdência 

complementar, e das próprias patrocinadoras, em especial pela modulação de 

efeitos havida, que estabiliza e garante as relações jurídicas. 

O problema de ordem processual representa resistência da jurisprudência 

em desenvolver as questões materiais atinentes a previdência complementar, 

trazendo verdadeira estagnação ao desenvolvimento do direito previdenciário 

brasileiro, resultando em decisões insatisfatórias para ambas as partes 

jurisdicionadas. 

Cada Tribunal possuía a tendência de proceder à unificação de seus 

entendimentos através da proteção e enaltecimento dos princípios e normas 
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especializados aplicáveis às suas respectivas competências, fugindo ao conjunto 

normativo – constitucional e infraconstitucional – específico da previdência 

complementar. 

Neste contexto é que as Leis Complementares nº. 108/2001 e nº. 

109/2001 eram corriqueiramente ignoradas quando da solução das controvérsias 

judiciais, trazendo decisões de solução limitada ou que de fato incorriam em 

ilegalidades e prejuízos a massa de participante e as entidades administradoras dos 

planos de benefício. 

A insegurança jurídica gerada pela ausência de padronização das 

decisões judiciais acabava por trazer prejuízo aos participantes dos planos, os quais 

não mais estavam cientes de seus direito se forma precisa, e a prejuízo as entidades 

fechadas de previdência complementar, que oneradas de forma gravosa pelas 

decisões judiciais, suscetíveis a ampla gama de posicionamentos. 

Dito isto, pretende-se confirmar a decisão STF como a mais adequada a 

solucionar as demandas oriundas do contrato de previdência complementar fechado, 

sendo capaz de promover o desenvolvimento do direito previdenciário material, e 

desmistificar a necessidade de aplicação de normativos estranhos a matéria 

previdenciária, tal qual é a aplicação dos princípios inerentes a Justiça Trabalhista e 

a aplicação da Súmula nº 321 do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), que preza 

pela aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor (“CDC”)1. 

Ou seja, ao final será demonstrada a competência da Justiça Comum 

para apreciar as referidas demandas, bem como a existência de conjunto normativo 

próprio para solução das controvérsias judiciais. 

                                                 
1
 Para um tratamento mais aprofundado do tema que trata da inaplicabilidade do CDC nas demandas 

de previdência complementar fechada, recomenda-se ao leitor AVENA, Lygia, Distinção da relação 
previdenciária das EFPC com seus participantes da relação de consumo do Código de Defesa do 
Consumidor. Livro Gestão de Fundos de Pensão – Aspectos jurídicos. São Paulo. Editora ICSS 
SINDAPP. Ano 2006. Página 69/82. 
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1.1 O Sistema de Previdência no Brasil. 

 

 

A estrutura do sistema previdenciário brasileiro é dividida em três grandes 

pilares: Regime Geral - INSS; Previdência Complementar; e o Regime Próprio dos 

Servidores Públicos. 

Assim, temos que o Sistema de Seguridade Social brasileiro é dividido 

entre: o Regime Geral de Previdência Social (“RGPS”), administrado pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social, sendo este o sistema público obrigatório, criado para dar 

assistência a parte da população do setor de emprego privado, baseado no sistema 

de cumulação e divisão simples; o Regime Próprio de Previdência Social (“RPPS”), 

administrado pelo Governo Federal e dos Estados, criado para dar assistência aos 

servidores públicos, baseado no sistema de cumulação e divisão simples, por 

analogia à legislação do Regime Geral; e a Previdência Complementar, administrada 

por fundos de pensão, regime facultativo aos indivíduos que desejam aderir, 

baseado no sistema de contribuição e capitalização. 

Este é o parâmetro geral é denominado de Sistema de Múltiplos Pilares 

(multipillar system), adotado pelo Brasil em seu ordenamento previdenciário. 

O primeiro pilar, representado pelo Regime Geral de Previdência Social, é 

operacionalizado pelo INSS, com caráter obrigatório e público, como dito 

anteriormente. Este é o Sistema mais conhecido e com maior aderência por parte da 

população brasileira, todavia, é também o mais precário dos pilares. Este regime 

emprega o sistema financeiro de caixa, o qual, basicamente, pode ser explicado pela 
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cumulação das contribuições vertidas pelos ativos com conversão das mesmas em 

benefícios de aposentadoria aos assistidos, sem qualquer rendimento havido. 

Ressalta-se que o sistema de Regime Geral está fadado a enfrentar uma série de 

dificuldades para sua sobrevivência, na qual resulta no chamado “pacto de 

gerações”, no qual a população mais nova e ativa se compromete a financiar a 

aposentadoria da população envelhecida assistida. Assim, para sobrevivência do 

Regime Geral é necessária a permanência de um número superior de ativos em 

relação ao número de assistidos, pelo que o Regime se torna precário e ineficaz em 

países desenvolvidos, nos quais o crescimento demográfico denota na existência de 

uma população de idosos superior a população de jovens ativos financeiramente. 

O segundo pilar é o Regime Próprio de Previdência Social, que sofreu 

alteração legislativa recentemente. Este sistema encontra guarida nos artigos 

40, caput, e 249, da Constituição da Republica Federativa do Brasil (“CRFB”). Este 

prevê a criação de lei ordinária para dispor sobre a administração dos fundos. É 

nesse contexto que se promulgou a Lei nº. 9.717 de 27 de novembro de 1998 que 

dispões sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes 

Próprios de Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal. 

Em decorrência do longo interregno havido entre a promulgação da Lei e da 

previsão constitucional, ocorreu a necessidade da aplicação analógica do das regras 

do Regime Geral de Previdência Social aos funcionários públicos. Apesar da 

promulgação da Lei 9.717/98 o Regime Próprio de Previdência Social ainda se 

encontrava limitado, tendo em vista a dependência de regramento próprio. Assim, o 

referido Regime ainda dependia de legislação infraconstitucional para a instituição 

dos respectivos fundos. Nos Estados em que já houve legislação no sentido de criar 
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os respectivos fundos para os servidores públicos há a implementação do Regime 

Próprio de Previdência Social conforme o respectivo conjunto normativo, nos demais 

Estados que ainda não legislaram no viés de criação dos fundos de pensão dos 

servidores públicos aplica-se subsidiariamente o regramento do Regime Geral de 

Previdência Social, no que couber. 

O terceiro pilar consiste na previdência de natureza privada, podendo ser 

subdividido em dois grupos: a previdência complementar aberta; e a previdência 

complementar fechada. A previdência complementar aberta é o regime de caráter 

privado e facultativo, no qual qualquer indivíduo que manifeste interesse pode se 

filiar, sendo custeado pelo regime de capitalização, sem limites de prestações, em 

linhas gerais. O fundo é instituído por uma sociedade seguradora, criada na forma 

de sociedade anônima, com fins lucrativos, sendo fiscalizado pela Superintendência 

de Seguros Privados (“SUSEP”) e regulado pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados (“CNSP”). A previdência complementar aberta tem iniciativa patronal, e 

também tem caráter facultativo sendo custeado pelo regime de capitalização. Neste 

caso, o fundo é criado pela entidade fechada de previdência complementar 

(“EFPC”), constituída sobre forma de fundação ou de sociedade civil, sem fins 

lucrativos. Ao contrário da previdência aberta, neste Regime somente poderão aderir 

àqueles indivíduos que pertencem a um grupo de Patrocinadores, ou que 

pertenceram anteriormente. A previdência complementar aberta é fiscalizada pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (“PREVIC”), e regulada 

pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (“CNPC”). 

De acordo com Daniel Pulino a distinção entre a previdência 

complementar aberta e a fechada se dá principalmente em torno do caráter de 

adesão das pessoas físicas: 
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As entidades abertas de previdência complementar são acessíveis a 
quaisquer pessoas físicas e que, por oposição, as entidades 
fechadas são acessíveis apenas a pessoas físicas vinculadas a 
grupos fechados (empregados de empresas patrocinadoras, 
servidores de entidades governamentais ou membros de 
associações instituidoras), o que se está considerando é, na 
verdade, o acesso das pessoas físicas dos participantes – no sentido 
amplo que a expressão possa representar, alcançando tanto a figura 
do inciso I quanto do inciso II do art. 8ª da Lei Complementar n. 
108m de 2001 -, imediatamente, aos planos de benefícios e apenas 
mediatamente, indiretamente, à entidade previdenciária 
administradora, que executa aqueles planos. 
Portanto, tal critério de distinção das entidades – que é, aliás, o 
diviso fundamental adotado pela legislação reguladora do regime de 
previdência privada ou complementar brasileiro-, embora 
perfeitamente válido, diz respeito às entidades mais de perto aos 
planos do que, propriamente, às entidades de previdência 
complementar. (PULINO, 2011, p. 137/138) 
 

É assim organizada a estrutura básica do Sistema Previdenciário 

brasileiro, do qual faz parte o objeto de estudo da presente obra, a Previdência 

Complementar Fechada. 

 

 

1.2. Previdência Complementar Fechada. 

 

 

A Previdência Complementar Fechada representa verdadeiro 

complemento à renda do trabalhador aposentado, que possui um planejamento 

mínimo de seu bem estar social quando do alcance de sua elegibilidade para 

aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, ou em caso de 

superveniência de sinistro resultante em invalidez. 

Este Regime tem representado grande importância dentro da sociedade 

brasileira desde a promulgação da Carta Magna de 1988, quando foi 

constitucionalmente regulamentada, apesar de sua pré-existência. 
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Ressalta-se sua importância uma vez que as patrocinadoras dos planos 

de benefício são obrigadas legalmente a oferecer a todos seus funcionários a 

possibilidade adesão. Assim, boa parte da população toma conhecimento da 

existência e vantagem do benefício complementar através dos empregadores, que 

figuram como patrocinadores dos planos. 

A Principal motivação das patrocinaras ao instituir ao aderir aos planos de 

benefícios é a atração e retenção de mão de obra qualificada e especializada, 

tornando-as mais competitivas no mercado de trabalho.  

Assim, tem-se que a Previdência Complementar Fechada representa 

interesse em vários níveis da sociedade brasileira, com reflexos políticos e 

econômicos intensos, tanto na vida dos participantes, quanto na administração da 

empresa.  

 

 

1.2.1. Modalidades de Planos. 

 

 

Definido os aspectos gerais da Previdência Complementar Fechada, é 

preciso entender as diversas modalidades de planos existentes, que tornam este 

sistema mais interessante que o Regime Geral de Previdência Social. 

Como dito anteriormente, o Regime de Previdência Complementar 

Fechado é representado pelo pagamento de benefícios através do sistema de 

contribuição proporcional entre o participante do plano e a patrocinadora, no qual há 

a capitalização do fundo previdenciário (reserva matemática) para garantir o 

pagamento dos benefícios. 
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Os benefícios são calculados atuarialmente por profissional habilitado2, 

vide art. 5º do Decreto-Lei 806/69, devendo o fundo de pensão ter como objetivo 

básico a busca do equilíbrio entre o montante arrecadado e o compromisso 

assumido. 

Assim, os modelos de planos devem se basear em estudos atuariais, os 

quais prevêem a ocorrência de eventos futuros de acordo com a massa de 

participantes, tais quais: a taxa de mortalidade; tamanho médio da família; idade 

média da massa; e outros, sempre visando o equilíbrio entre os benefícios futuros e 

as contribuições futuras. 

É neste sentir que foram criadas diversas modalidades de planos, com 

diferentes formas de custeios, que demandam constantes revisões para adequar as 

contribuições dos participantes com os benefícios auferidos pelos assistidos, 

garantindo a solvência do fundo. 

Sobre o equilíbrio atuarial visado nos planos de benefício, define Társis 

Nametala Sarlo Jorge que: 

 
O equilíbrio financeiro significa a existência de saldo zero ou positivo 
no confronto entre as despesas e receitas do sistema. Já o equilíbrio 
atuarial está ligado à denominada estabilização da massa, ou seja, 
controle, previsão e prevenção de variações extremas no perfil 
daqueles que são segurados. Isto será feito com utilização da 
atuária, por meio da qual se comparará o risco segurado com os 
recursos disponibilizados, com a previsão de variações fáticas 
possíveis, concernentes ao envelhecimento e consequente inversão 
da pirâmide etária, bem como previsão de natalidade e 
empregabilidade de mão-de-obra. (JORGE, 2005, p.209/2010) 
 

                                                 
2 Art. 5º. Compete, privativamente, ao Atuário: 
a) a elaboração dos planos técnicos e a avaliação das reservas matemáticas das empresas privadas 
de seguros e de capitalização, das instituições de Previdência Social, das Associações ou Caixa 
Mutuárias de pecúlios ou sorteios e dos órgãos oficiais de seguros e resseguros; 
(...) 
f) a peritagem e a emissão de pareceres sobre assuntos envolvendo problemas de competência 
exclusivamente do atuário. 
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Dentro destes objetivos, temos a divisão entre algumas modalidades de 

planos, com diferentes formas de custeio3. São eles:  

(i) Planos de Benefício Definido (“BD”), são aqueles nos quais os 

participantes já sabem de forma precisa o valor iram receber quando se tornarem 

elegíveis. Todavia, não se sabe o montante necessário para contribuir. Nesta 

modalidade os planos são reavaliados anualmente, e, de acordo com o resultado, 

será alterada a contribuição aportada; 

(ii) Planos de Contribuição Definido (“CD”), são aqueles nos quais os 

participantes sabem exatamente o valor contributivo a ser aportado para o fundo. 

Porém, o valor do benefício a ser recebido quando de sua elegibilidade é 

desconhecido, sendo o resultado do montante acumulado no decorrer de sua vida 

contributiva; 

(iii) Planos de Contribuição Variável (“CV”), são aqueles nos quais há a 

coexistência de características do BD e do CD. Pode ocorrer a opção por um 

benefício de valor definido, sendo a contribuição variável. Nada impede que o oposto 

ocorra, apesar de ser comumente adotada a hipótese anteriormente citada. 

É devido a esta gama de possibilidades de regimes de capitalização, os 

quais superam os resultados do RGPS, que delimitamos a importância da 

Previdência Complementar Fechada como objeto de estudo, o qual será analisado 

adiante, definindo seus principais aspectos legais e expondo os motivos pelo qual a 

Justiça Comum deve processar e julgar as respectivas demandas. 

 

 

                                                 
3
 Para maiores informações acerca das formas de custeio dos planos de benefícios, bem como 

acerca da questão de atração do polo de risco, recomenda-se a leitura do artigo de RODRIGUES, 
Flavio Martins, Os riscos de natureza jurídica. IN: Gestão de Fundos de Pensão – Aspectos jurídicos. 
São Paulo. Editora ICSS SINDAPP. Ano 2006. Página 23/40. 
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2. Princípios e Normas legais. 

 

 

A Previdência Complementar possui princípios e normas legais próprias, 

as quais se adéquam com as necessidades e qualidades dos planos de benefício 

apresentadas nos capítulos anteriores. 

Entretanto, ao se suscitar o conflito de competência gerado entre a 

Justiça Comum Civil e a Justiça do Trabalho observou-se um fenômeno 

jurisprudencial peculiar, no qual cada Justiça passou a resolver as demandas de 

acordo com os princípios e normas que lhes eram mais familiares. 

Por exemplo, a Justiça do Trabalho passou a aplicar de forma corriqueira 

o entendimento disposto no art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho4, o qual 

trazia benesse judicial ao Reclamante, enquanto a Justiça Comum adotou o 

entendimento vertido na Súmula nº. 321 do STJ5, passando a estender as medidas 

projetivas do CDC aos participantes. 

Assim, apesar de encontrar previsão na Constituição Federal e possuir 

regimento legal próprio (LC 108/01 e LC 109/01), a matéria pertinente a Previdência 

Complementar Fechada ainda é julgada de acordo com os parâmetros de disputa de 

competência entre a Justiça Comum e a Justiça Especializada. 

É neste sentido que Gilmar Ferreira Mendes defende que: 

(...) torna-se imperiosa a necessidade do reconhecimento da inter-
relação ou indivisibilidade de todos os direitos humanos, para que em 

                                                 
4 Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por 
mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 
empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 321 - 23/11/2005 - DJ 05.12.2005. Código de 
Defesa do Consumidor - Relação Jurídica entre Previdência Privada e Participantes. O Código de 
Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus 
participantes. 
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regiões distintas do globo determinadas “categorias” de direitos não 
continuem sendo negligenciadas ou sistematicamente violadas, 
ainda que sob o falso pretexto de “promoção” de outros direitos. 
(MENDES, 2008, p.710) 
 

Neste sentido, possuindo a matéria previdenciária princípios 

constitucionais e lei especial próprios, não pode o julgador se olvidar do direito 

aplicável simplesmente para salvaguardar sua competência material para 

julgamento, confirmando eventual afinidade com a promoção/aplicação dos direitos 

daquela ou de outra competência. 

Sobre o tema, Luiz Roberto Barroso defende a técnica de interpretação 

conforme a Constituição, que se aplicaria de forma mais adequada para a solução 

das lides, uma vez que não foge a legislação aplicável. Veja-se o trecho ao qual se 

faz menção: 

 
A interpretação conforme a Constituição pode ser apreciada como 
um princípio de interpretação e como uma técnica de controle de 
constitucionalidade. Como principio de interpretação, decorre ele da 
confluência dos dois princípios anteriores: o da supremacia da 
Constituição e o da presunção de constitucionalidade. Com base na 
interpretação conforme a Constituição, o aplicador da norma 
infraconstitucional, dentre mais de uma interpretação possível, 
deverá buscar aquela que a compatibilize com a Constituição, ainda 
que não seja a que mais obviamente decorre do seu texto. 
(BARROSO, 2003, p. 361) 
 

Pode-se concluir que o intérprete da norma deve buscar o alinhamento de 

sua decisão com a Constituição, no caso, com os preceitos constitucionais que 

tratam sobre a Previdência Complementar Fechada. 

Fica evidente, portanto, que a matéria tratada neste estudo possui 

conjunto normativo próprio, o qual é relegado diante da infindável disputa pela 

competência material entre a Justiça Comum e A justiça Especializada, na qual a 

opção da norma aplicada para o deslinde dos feitos serve para corroborar com a 

afirmação de competência da corte.  



 23 

Melhor seria se os Tribunais focassem sua atenção em desenvolver as 

técnicas de interpretação da legislação previdenciária própria (Art. 202 da CRFB, LC 

108/01 e LC 109/01) para solução das lides, o que é a previsão deste estudo após o 

julgamento com repercussão geral do STF, como será analisado adiante. 

 

 

2.1. A Previdência Complementar na Constituição Federal. 

 

 

Como alhures dito, a Previdência Complementar é pré-existente a 

Constituição Federal de 1988, possuindo seu primeiro texto legislativo através da Lei 

nº 6.435/77. Todavia, foi a Carta Magna de 1988, através da Emenda Constitucional 

nº 20/1998, que constitucionalizou pela primeira vez o Regime de Previdência 

Privado, que assim o definiu: 

 
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar 
e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de 
previdência social, será facultativo, baseado na constituição de 
reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei 
complementar.   
§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao 
participante de planos de benefícios de entidades de previdência 
privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus 
respectivos planos.   
§ 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 de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos 
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos 
participantes, nos termos da lei.   
§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência 
privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 
mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de 
patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição 
normal poderá exceder a do segurado.   
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§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de 
previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de 
previdência privada.   
§ 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-
á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou 
concessionárias de prestação de serviços públicos, quando 
patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.  
 § 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo 
estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das 
diretorias das entidades fechadas de previdência privada e 
disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias 
de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e 
deliberação.  
 

O dispositivo constitucional é taxativo em relação às diversas 

características da Previdência Complementar, definindo o caráter complementar da 

previdência privada; a autonomia do regime de previdência estatal; a facultatividade 

de sua adesão; o caráter contratual civil; a transparência da administração dos 

planos; e a independência do contrato de trabalho. 

É neste contexto que são retirados e reafirmados a maioria dos princípios 

que regem o direito material previdenciário. Dentre eles, é importante ressaltar o 

caráter privado da previdência complementar, com a respectiva determinação da 

natureza do contrato de previdência e sua autonomia, impondo-se no âmbito das 

relações jurídicas privadas (RODRIGUES, 2005, p.9), e, por conseguinte, 

estabelecendo relação com a Justiça Comum Civil. 

Assim, a constitucionalização da Previdência Complementar através da 

promulgação da Emenda Constitucional nº. 20/1998 representou grande avanço 

legislativo no tocante à matéria, o que, infelizmente, não foi acompanhado pelo 

entendimento jurisprudencial, que permaneceu estagnado diante do conflito de 

competências. 
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2.2. A Previdência Complementar Fechada nas leis 

infraconstitucionais. 

 

 

O art. 202 da CRFB determinou a necessidade de legislação 

complementar para tornar o sistema mais eficaz, o que se deu através das Leis 

Complementares nº. 108/01 e nº. 109/01, além das normas das agências 

reguladoras CNPC e CNSP. 

A LC 109/01 é a lei que trata sobre a norma geral do regime de 

previdência complementar, tratando sobre as entidades fechadas e abertas de 

previdência. É nela que destacamos a existência de diversos artigos, definidores dos 

princípios previdenciários, essenciais para a sobrevivência dos planos de 

aposentadoria. 

Dentre alguns dos importantes artigos da LC 109/01, destacamos o artigo 

1º, que reproduz de maneira fidedigna o disposto no art. 202 da CRFB, deixando 

clara a intenção do legislador em reafirmar o caráter privado e complementar deste 

regime. 

Em seu art. 3º, a LC 109/01 confirma o caput do art. 202 da CRFB ao 

declarar de forma taxativa as formas de intervenção e relação do Estado no regime 

de previdência complementar, atestando a autonomia do regime geral de 

previdência social. 

A forma de organização das entidades fechada de previdência 

complementar é definida no art. 32 e 34, na qual é dada a possibilidade de 

existência de diversos planos administrado por uma só entidade, e é vedado o 

exercício de outras atividades, a não ser as que envolvam a administração dos 
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benefícios. Neste sentido é importante ressaltar que antes da promulgação da lei era 

prática comum das entidades o oferecimento de outros serviços, tal qual o 

oferecimento de clube recreativo, o que colocava os investimentos do fundo em 

risco, desvirtuando o objeto social da entidade. 

O objetivo do legislador foi claramente garantir a proteção econômica do 

fundo de pensão, obrigando as entidades a desempenhar de forma exclusiva a 

administração dos planos de benefícios. 

É neste mesmo diapasão que a lei garante a representação dos 

participantes nos conselhos deliberativo e fiscal das Entidades, assegurando os 

interesses da massa de participante, tal qual dispõe o art. 35, parágrafo 1º da 

referida lei. 

Novamente ressalta-se a preocupação do legislador em garantir a 

solvência e boa administração do fundo de pensão ao determinar o equilíbrio 

financeiro e atuarial dos planos no art. 3º, inciso III; no art. 7º; e no artigo 18º, 

parágrafo 2º. Como desenvolvido nos capítulos anteriores, o regime de previdência 

complementar tem como princípio basilar o equilíbrio financeiro, a fim de garantir 

que as contribuições ao fundo sejam suficientes para dar solvência aos benefícios 

concedidos, assegurando o equilíbrio e perpetuação do plano. 

É neste ambiente que foi criada a Secretaria de Previdência 

Complementar, atualmente denominada PREVIC, autarquia responsável pela 

fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar e dos planos de 

benefícios. A sua previsão encontra amparo legal no art. 3º e no parágrafo único do 

art. 7º da LC 109/01. 

Os planos de benefícios complementares do sistema fechado possuem 

algumas peculiaridades em relação ao manuseio da reserva matemática composta 
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pelas contribuições vertidas pelo patrocinador e pelos participantes, e é neste 

contexto que o legislador estabeleceu alguns institutos legais, garantidos nos incisos 

do art. 14 da LC 109/01. São eles: o benefício proporcional diferido; a portabilidade; 

o resgate; e o autopatrocínio. 

Tais institutos são essenciais para o desenvolvimento do tema, uma vez 

que ensejam a causa de diversas demandas judiciais, razão pela qual passa-se a 

explicá-los, de forma sucinta: 

O benefício proporcional diferido, encontrado no inciso I do referido artigo, 

é representado através da proporcionalidade, aplicado nos casos em que o 

participante foi desligado de seu contrato de trabalho antes de alcanças todos os 

requisitos para elegibilidade do benefício de forma integral. Nesta hipótese é 

garantida a concessão parcial do benefício, conforme os parâmetros de cálculos 

estabelecidos na Resolução MPS/CGPC nº 06, de 30 de outubro de 2003 e com o 

regulamento do respectivo plano de benefícios. De acordo com o art. 8º da 

Resolução, o benefício proporcional diferido será “atuarialmente equivalente à 

totalidade da reserva matemática do benefício pleno programado na data da opção, 

observado como mínimo o valor equivalente ao resgate”. 

A portabilidade, por sua vez, é a capacidade do participante transferir seu 

direito acumulado para outro plano de benefícios. Ou seja, transferir as contribuições 

vertidas a outro plano de benefícios, também nos moldes da Resolução MPS/CGPC 

nº 06/2003. 

O Resgate se da através do saque imediato das parcelas de contribuição 

do participante, descontadas as contribuições de custeio administrativo, nos moldes 

regulamentares e da Resolução MPS/CGPC nº 06/2003, valendo destacar que 

alguns regulamentos permitem a retirada dos valores pagos pelo patrocinador. 
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O autopatrocínio é a capacidade do participante se manter no plano de 

benefícios, enquanto ainda não for elegível, mesmo após a cessação do vínculo 

empregatício, assumindo o encargo das contribuições pagas pelo patrocinador, para 

garantir a percepção do benefício nos níveis correspondentes. O autopatrocínio 

também encontra regulação na Resolução MPS/CGPC nº 06/2003. 

Ainda além, é interessante destacar o preceito trazido no art. 68 da LC 

109/01, o qual determina a independência do contrato de previdência com o contrato 

de trabalho do participante, em consonância com o caput do art. 202 da CRFB, 

deixando expressa a vontade do legislador. 

Por fim, a referida lei traz o prazo prescricional para demanda do direito 

referente às prestações de parcelas pagas de forma indevida, dando o prazo de 5 

(cinco) anos para proposição de demanda, no artigo 75º, da LC 109/01. 

Em rápida análise dos principais pontos da legislação especial é possível 

notar a peculiaridade da matéria referente à previdência complementar, bem como a 

intenção do legislador em reafirmar os preceitos constitucionais, exarando por um 

conjunto de regras próprio com aplicabilidade imediata e eficaz, garantindo sempre a 

solvência e permanência do plano de benefícios. 

 

 

2.3. Os princípios da Previdência Complementar. 

 

 

Após definir o ambiente normativo da previdência complementar, é 

preciso destacar de forma expressa seus princípios basilares, que devem ser 

observados quando da resolução das demandas judiciais, dando lugar às diversas 
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analogias e interpretações extensivas adotadas pela Justiça Comum e pela Justiça 

Especializada. 

De plano destacam-se os princípios com aplicabilidade prática para 

solução de controvérsias judiciais, quais sejam: o caráter complementar e autônomo 

do contrato previdenciário; o equilíbrio financeiro; a interpretação restritiva das 

cláusulas de contrato; a transparência; a paridade contributiva; a representação dos 

participantes; e a independência patrimonial entre planos.  

Como se pode notar, a maior parte dos princípios previdenciários pode 

ser observada através da leitura do art. 202 da CRFB. Na primeira parte do caput e 

no parágrafo 2º do referido dispositivo constitucional, podemos destacar o princípio 

da autonomia e caráter privado do contrato previdenciário através da redação “O 

regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma 

autônoma em relação ao regime geral de previdência social”. A mesma disposição 

encontra-se reproduzida e no texto do art. 1º da LC 109/01. Cumpre ressaltar que a 

autonomia se da em relação ao regime geral de previdência social e ao contrato de 

trabalho. 

O princípio do o equilíbrio financeiro e atuarial é representado no caput do 

art. 202 da CRFB, que determina que o regime de previdência complementar será 

“baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado”. Tal 

princípio é reproduzido diversas vezes na LC 109/01, como nos incisos II e III, do art. 

3º, no caput do art. 7º, no art. 18º, no art. 19º, e outros. Aqui, restou clara a 

preocupação do legislador em garantir a proteção dos investimentos da massa de 

participantes, para haver solvência do plano de benefícios. 

A interpretação restritiva das cláusulas de contrato previdenciário, ou, 

melhor dizendo, dos dispositivos regulamentares, é princípio decorrente do equilíbrio 
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financeiro e atuarial. É assumida a impossibilidade de interpretação extensiva da 

cláusula contratual, ou de interpretação mais favorável ao participante do plano 

como indivíduo, uma vez que o mesmo geraria ambiente de imprevisibilidade 

atuarial, prejudicando a administração e equilíbrio dos planos. Salienta-se que tal 

princípio visa a proteção da massa de participantes como um todo, e não do 

participante enquanto indivíduo, garantindo a solvência e a perpetuação do plano. 

A transparência é princípio com previsão constitucional no parágrafo 1º, 

do art. 202, da Carta Magna, também reproduzido de forma expressa na LC 109/01, 

através do inciso IV, do art. 3º, do parágrafo 1º do art. 10, do art. 22, caput, do art. 

24, caput, dentre outros. 

A paridade contributiva representa a paridade no aporte de custeio 

realizado pelo patrocinador e pelo participante do plano, encontrando previsão 

constitucional no parágrafo 3º do art. 202 da Carta Magna, e no parágrafo 3º, do art. 

20, da LC 109/01. 

 A representação dos participantes na administração do plano de 

benefícios é encontrada através da leitura do parágrafo 6º, do art. 202, da CRFB, 

bem como no parágrafo 1º, do art. 35, da LC 109/01. Fica certa a representação dos 

participantes através do quorum mínio de composição no conselho deliberativo e no 

conselho fiscal. 

Finalmente, destaca-se o princípio da independência patrimonial entre 

planos, o qual é correlacionado com o equilíbrio financeiro e atuarial. Explica-se, 

cada plano de benefício possui um fundo de reservas próprio, o qual não irá 

responder pelas dívidas decorrentes da administração de outro plano de benefício 

administrado pela mesma entidade fechada de previdência complementar. Inclusive, 

cada plano de benefício possui um número de registro próprio, chamado de CNPB - 
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Cadastro Nacional de Planos de Benefícios, o que não pode ser confundido com o 

CNPJ– Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, cadastro vinculado unicamente à 

entidade. 

 

 

3. O conflito material de competência. 

 

 

Após definir o objeto de maneira precisa, bem como indicar o ambiente 

normativo ao qual pertence, cumpre tratar da questão da competência material para 

apreciar as demandas oriundas do regime de Previdência Complementar Fechado. 

Para esta finalidade, tratar-se-á sobre alguns conceitos de jurisdição e 

competência, evidenciando, posteriormente, a origem do conflito de competência 

entre a Justiça Comum Civil e a Justiça Especial Trabalhista. 

Nas palavras de Giuseppe Chiovenda, a jurisdição consiste na: 

 
(...) função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade 
concreta da lei por meio de substituição, pela atividade de órgãos 
públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já 
no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-lá, 
praticamente, efetiva. (apud., Carneiro, 2005, p.5) 

 
Assim, a jurisdição, de forma sucinta, pode ser definida como a atividade 

do Estado em concretizar a vontade da lei através da atuação de seus órgãos de 

administração direta e indireta. Para constituir a vontade da lei, ainda é necessário o 

emprego de atividade coercitiva, a fim de estabilizar as relações jurídicas 

perturbadas. 

É através do processo judicial que o Estado busca a mediação dos 

conflitos e a afirmação de suas leis, sendo a jurisdição um poder e dever do Estado, 
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em face da vedação da autocomposição e da autotutela no ordenamento jurídico 

pátrio (BERMUDES, 1996, p.19). 

Por sua vez, a competência pode ser definida como a capacidade de 

assumir certa quantidade de jurisdição de um órgão. Assim, a competência é o 

estabelecimento de critério através do qual cada órgão recebe a atribuição de 

desempenhar certa quantidade de jurisdição (THEODORO JUNIOR, 2000, p. 137). 

Ocorre o chamado conflito de competência quando mais de um órgão se 

declara competente para assumir determinada jurisdição. Melhor dizendo, quando 

mais de um juiz se declara competente para apreciar determinado tipo de demanda. 

Ainda, pode ocorrer o conflito negativo de competência, quando os juízes se 

declaram incompetentes para apreciar demanda de certa natureza.  

Segundo Athos Gusmão Carneiro, a competência corresponde à medida 

de jurisdição (apud, Câmara, Alexandre, 2009, p.91) de cada órgão judicial, pela 

qual é definida a área de atuação do magistrado. 

De acordo com Alexandre Freitas Câmara (2009, P. 105): 

 
Há conflito de competência, nos termos do art. 115 do CPC, quando 
dois ou mais juízos se declaram competentes para um mesmo 
processo (conflito positivo); quando dois ou mais juízo se consideram 
incompetentes para um mesmo processo (conflito negativo), ou 
quando entre dois ou mais juízos surge controvérsia acercada da 
reunião ou separação de processos (sendo este conflito positivo ou 
negativo, conforme a hipótese). 
 

No caso em estudo, antes da solução determinada pelo STF, ocorreu o 

conflito positivo de competência entre a Justiça Especializada Trabalhista e a Justiça 

Comum Civil. 

A Justiça civil preconizava sua competência através da interpretação 

literal do art. 202 da CRFB, na qual é definido que as condições contratuais 
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previstas nos estatutos de previdência complementar têm caráter privado, e não 

integram o contrato de trabalho dos participantes.  

Por sua vez, a Justiça Trabalhista se amparava na redação do inciso IX, 

do art. 114, da CRFB, implementado pela EC nº. 45/2004, na qual era determinada a 

competência daquele órgão para apreciar as ações oriundas da relação de trabalho. 

Neste entendimento, destacava-se que a relação de previdenciária decorria da 

relação de trabalho, uma vez que a adesão do participante ao plano de benefício de 

EFPC tinha como condição sine qua non a existência de vinculo empregatício com o 

patrocinador; ou grupo de patrocinadores; ou membros de pessoas jurídicas de 

caráter profissional, classista ou setorial6. 

Será demonstrado adiante como as características do contrato de 

previdência complementar e a natureza das relações existentes no âmbito deste 

regime são determinantes para estabelecer a competência material da Justiça 

Comum Civil. 

 

 

3.1. Características do Contrato Previdenciário. 

 

 

Como exposto nos capítulos anteriores, a previdência complementar 

possui conjunto normativo próprio, que caracteriza, dentre outros assuntos, a 

natureza privada do contato previdenciário (RODRIGUES, 2005, p. 9). 

A desvinculação do contrato previdenciário do contrato de trabalho é uma 

das principais razões pela qual se evidencia a competência de julgamento para a 

                                                 
6
 Art. 31, inciso I e II, da LC 109/01. 
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Justiça Comum. Neste sentido, cumpre ressaltar que tal premissa encontra guarida 

no art. 202, parágrafo segundo, da CRFB, bem como no art. 68, da LC 109/01. 

Da mesma forma que o Regime Geral de Previdência Social não pode ser 

objeto de demanda trabalhista, vide art. 12 da CLT e a art. 28 Lei de Seguridade 

Social nº. 8.212/1991, a previdência complementar não pode ser julgada por esta 

Corte Especializada. 

É, inclusive, na CLT que se encontra a distinção entre o salário e o 

benefício de previdência privada, art. 458. Veja-se: 

 
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no 
salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, 
vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força 
do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. 
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas 
ou drogas nocivas.  
(...) 
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas 
como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:  
(...)  
VI – previdência privada; 
(...) 
 

Assim, a própria legislação trabalhista distingue o pagamento de benefício 

complementar, recebido em decorrência do contrato previdenciário, do salário, 

recebido em decorrência do contrato de trabalho. 

Neste diapasão, ensina Wladimir Novaes Martinez, que o benefício de 

aposentadoria complementar não pode ser reduzido a definição de salário: 

 
Em princípio, essa concepção não pode ser alterada pela origem da 
entidade, iniciativa do empregador e ser ele parceiro 
economicamente responsável. Se assim fosse, nos conflitos entre 
segurados e INSS, a competência da Justiça Federal deveria ser 
arredada.  
São relações civis-previdenciárias distanciadas do vínculo laboral em 
razão do sujeito e dos objetivos. (MARTINEZ, 2002, p.137) 
 

Quanto à natureza jurídica da previdência complementar, Alexandre 

Maimoni define que: 
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A previdência complementar brasileira, diz o art. 202 da Constituição 
Federal, tem natureza privada. O mesmo dispositivo afirma ainda que 
o liame jurídico que embasa a relação entre as partes é contratual, 
que a adesão é facultativa e que a previdência complementar é 
autônoma em relação ao regime geral de previdência social, uma vez 
que este é compulsório, público e cujas relações jurídicas decorrem 
da lei e não de um contrato. (MAIMONI, 2006, p. 98) 
 

O argumento de que o contrato de previdência complementar decorre do 

contrato de trabalho cai por terra quando temos em análise o artigo 167 da LC 

109/01, no qual é definido o caráter facultativo do trabalhador em aderir ao plano de 

benefícios. Logo, o contrato de previdência não decorre do contrato de trabalho, este 

é apenas condição para adesão ao plano de benefícios. 

O nascimento da relação previdenciária se da com a adesão do 

participante ao plano, e não com a vinculação ao patrocinador através do contrato 

de trabalho. 

Neste norte, inclusive, há a possibilidade do participante permanecer 

vinculado ao plano de benefícios, mantendo a relação com a EFPC e seu contrato 

previdenciário, como na condição de participante em autopatrocínio, tal qual dispõe 

o inciso IV, do Art. 14, da LC 109/01. Portanto, depreende-se que a relação 

previdenciária é completamente autônoma da relação trabalhista, sobrevivendo, 

inclusive, ao fim daquela.  

Neste mesmo sentido, também com guarida no art. 14, inciso I, da LC 

109/01, encontra-se a previsão do benefício proporcional diferido, com conceito 

desenvolvido nos capítulos anteriores. Nesta opção, o participante do plano mantém 

                                                 
7 Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados 
dos patrocinadores ou associados dos instituidores. 
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e associados a que 
se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes 
de patrocinadores e instituidores. 
§ 2o É facultativa a adesão aos planos a que se refere o caput deste artigo. 
§ 3o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos planos em extinção, assim considerados 
aqueles aos quais o acesso de novos participantes esteja vedado. 
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sua relação com a EFPC, com a respectiva manutenção de vinculação ao plano de 

benefícios. 

Assim, nas duas hipóteses apresentadas, autopatrocínio e benefício 

proporcional diferido, não há qualquer alteração da relação jurídica estabelecida com 

a EFPC, comprovando de forma cabal a independência e autonomia do contrato 

previdenciário, que permanece inalterado, mesmo com o término do vínculo 

empregatício com o patrocinador. 

Este posicionamento é corroborado com a opinião do Professor Wagner 

Balera: 

 
Até a promulgação da Emenda Constitucional n° 20/98 entendia-se 
que os planos de benefícios integravam os contratos de trabalho dos 
participantes por se tratar de benefícios restritos aos funcionários de 
uma empresa ou grupo de empresas patrocinadoras. 
Considerava-se que esses benefícios decorriam da relação de 
emprego e não do contrato previdenciário, já que eram estabelecidos 
com o objetivo de atrair e reter bons e qualificados profissionais do 
mercado para trabalhar nessa empresas. Havia a cultura de trabalhar 
a vida toda em uma única empresa.  
O sentimento de solidariedade, a poupança coletiva, o caráter 
protetivo desses benefícios eram secundários nessa relações. 
Entretanto, com a introdução do §2°, do art. 202 da CF/88, pela 
Emenda Constitucional n° 20/98, reiterado no art. 68 da Lei 
Complementar n° 109/01, verifica-se indubitavelmente que a matéria, 
não obstante sua proximidade com o contrato de trabalho, é 
totalmente diversa. 
As relações jurídicas são distintas. As relações de emprego são 
mantidas entre empregado e empregador. As relações de 
previdência privada são estabelecidas entre participantes (ou 
beneficiários) e as entidades de previdência privada, ou seja, sujeitos 
distintos regem ambas as relações.  
Ressalta-se que existe a possibilidade da manutenção da qualidade 
de participante do individuo mesmo após a cessação do contrato de 
trabalho, por razões outras que não a implementação das condições 
para percebimento de benefícios. Ou seja, mesmo que um 
empregado seja desligado por justa causa, penalidade máxima a ser 
aplicada numa relação empregatícia poderá continuar contribuindo 
com o plano de previdência privada. As partes continuarão sendo as 
mesmas, assim como o plano e os benefícios almejados. (BALERA. 
2005, p. 301/302) 
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Pelo exposto, resta evidente a autonomia do contrato previdenciário em 

relação ao contrato de trabalho, sendo este o principal motivo para a afirmação da 

competência da Justiça Comum. 

 

 

3.2. A relação entre os Participantes e a Entidade Fechada de 

Previdência Complementar; a relação entre a Entidade 

Fechada de Previdência Complementar e a Patrocinadora; e, a 

relação entre os Participantes e a Patrocinadora. 

 

 

Ainda no que concerne o contrato previdenciário, é importante ressaltar 

alguns pontos sobre as relações existentes entre os sujeitos jurídicos no regime de 

previdência complementar. 

De plano, ressalta-se a distinção entre a relação da patrocinadora 

instituidora com a entidade fechada de previdência complementar; da relação entre 

o participante e a entidade fechada de previdência complementar; e, da inexistência 

de relação entre a patrocinadora e os participantes do plano. 

Sobre a relação da patrocinadora e instituidora, Orlando Gomes assim 

defini:  

 
(...) negócio unilateral destinado a criar uma pessoa jurídica em 
relação à qual o agente (instituidor) permanece estranho desde o 
começo de sua existência, sem ter, portanto, direito a interferir na 
sua vida. Em outras palavras: o negocio de fundação se exaure ao 
produzir seu efeito específico; esgota-se com o nascimento da 
pessoa jurídica, com a aprovação dos seus estatutos. (GOMES, 
1998 p.1) 



 38 

 
Assim, após a patrocinadora instituir a EFPC, deve proceder com o 

convênio de adesão de patrocinadora, a ser celebrado com a entidade fechada, BM 

como preconizado no art. 138 da LC 109/01. É este o procedimento de vinculação da 

empresa com o plano de benefícios, que dá início a relação existente entre a 

patrocinadora e a EFPC, relação esta de natureza civilista. 

Ressalta-se que não se pode confundir a relação de patrocínio entre a 

empresa e a EFPC com uma eventual relação de subordinação ou ingerência. A 

relação de patrocínio decorre de contrato de adesão firmado pelo patrocinador na 

forma do art. 13 da LC nº 109/2001, na qual inexiste a previsão de intervenção na 

gestão e administração da entidade de previdência. 

Nesta linha, inclusive, é preciso salientar a inadequada confusão acerca 

da responsabilidade solidária e a condição de patrocínio. Ambas são constituídas de 

maneira diversa, possuindo efeitos jurídicos distintos. Veja-se que o parágrafo 

primeiro do art. 13 da LC nº 109/2001 prevê a possibilidade de solidariedade, 

mediante cláusula contratual constante do convênio de adesão. Não há obrigação 

de solidariedade entre a patrocinadora do plano e a EFPC. 

Ainda, os artigos 6º e 32 da mesma Lei deixam claro que cabe somente a 

EFPC instituir, administrar e operacionalizar planos de benefícios. Sendo impossível 

se admitir que as patrocinadoras tenham qualquer tipo de participação na gerência e 

administração do. Plano de benefícios. 

 
                                                 
8 Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício dar-se-á 
mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade 
fechada, em relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, mediante prévia 
autorização do órgão regulador e fiscalizador, conforme regulamentação do Poder Executivo. 
§ 1o Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores, com relação aos 
respectivos planos, desde que expressamente prevista no convênio de adesão. 
§ 2o O órgão regulador e fiscalizador, dentre outros requisitos, estabelecerá o número mínimo de 
participantes admitido para cada modalidade de plano de benefício. 
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Art. 6o As entidades de previdência complementar somente poderão 
instituir e operar planos de benefícios para os quais tenham 
autorização específica, segundo as normas aprovadas pelo órgão 
regulador e fiscalizador, conforme disposto nesta Lei Complementar. 
 
Art. 32. As entidades fechadas têm como objeto a administração e 
execução de planos de benefícios de natureza previdenciária. 
Parágrafo único. É vedada às entidades fechadas a prestação de 
quaisquer serviços que não estejam no âmbito de seu objeto, 
observado o disposto no art. 76. 

 
A relação existente entre a EFPC e seus participantes é definida pelo 

parágrafo segundo do art. 202 da CRFB, no qual é determinado o caráter autônomo 

e privado do contrato previdenciário, como explicado capítulo anterior. Por óbvio, é 

forçoso concluir que a relação entre os participantes e a EFPC tem natureza civilista, 

em razão do contrato civil de previdência complementar mantido entre as partes. 

A natureza civilista da relação entre o participante e a EFPC é reafirmada 

no caput do art. 68 da LC 109/01, que dispõe que “os benefícios e as condições 

contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das 

entidades de previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos 

participantes”. 

Esta opinião é corroborada por Fabrício Cardoso de Meneses (2012, p. 

167), que afirma que “a natureza jurídica do liame existente entre a EFPC e o 

respectivo participante consiste em um negócio jurídico contratual. Trata-se, 

portanto, de uma obrigação bilateral firmada entre dois particulares”. 

Finalmente, ressalta-se a inexistência de relação direta entre o 

patrocinador do plano de benefícios de aposentadoria complementar e os 

participantes. A única relação entre estes dois elementos é a relação de trabalho, 

que serve como condição para vinculação ao plano administrado pela EFPC. 
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4. O julgamento com repercussão geral pelo plenário do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Como é cediço, no dia 20/02/2013 ocorreu o julgamento do RE 586453 e 

RE 583050, dando repercussão geral à questão pertinente a competência material 

para julgar as demandas oriundas do contrato de previdência complementar 

fechada, com modulação dos efeitos. 

O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, deu provimento ao 

recurso para reconhecer a competência da Justiça Comum. O Tribunal ainda 

resolveu a questão de ordem referente à exigência de quorum de 2/3 (dois terços) 

para modular os efeitos da decisão em sede de recurso extraordinário com 

repercussão geral, por maioria de votos.  

Cumpre ressaltar que a decisão principal foi proferida por maioria de 

votos, vencidos os Ministros Cármen Lúcia e Joaquim Barbosa. Não votaram os 

Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber por sucederem, respectivamente, aos 

Ministros Cezar Peluso e Ellen Gracie. 

Ainda, no que tange a repercussão geral dos efeitos da decisão, foram 

vencidos os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que 

entendiam haver a necessidade de maioria absoluta. 

Por fim, a Corte Suprema ainda modulou os efeitos da decisão para 

reconhecer a competência da justiça trabalhista para processar e julgar todas as 

demandas já haviam sido sentenciadas até a data de 20/02/2013, nos termos do 

voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), vencido o Ministro Marco Aurélio. 
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A referida decisão foi publicada no dia 06/06/2013, deixando claro o 

entendimento do Plenário do STF pela competência da Justiça Comum para julgar 

as demandas oriundas da relação de Previdência Complementar Fechada, eis que 

“a relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista. 

Ela está disciplinada no regulamento das instituições”, tal qual afirmado pela Ministra 

Ellen Gracie. 

O Ministro Dias Toffoli, acompanhando o voto proferido pela Relatora 

Ministra Ellen Gracie, frisou o aspecto da autonomia do Contrato Previdenciário. O 

Ministro aduziu que “a previdência complementar não é tema de contrato de 

trabalho; é uma autonomia dada explicitamente pela Constituição na redação trazida 

pela Emenda Constitucional nº 20”. 

Seguindo este entendimento, o Ministro Luiz Fux afirmou que “uma ação 

derivada desse contrato que não integra o contrato de trabalho, não pode ser uma 

ação oriunda de relação de trabalho, é uma ação oriunda de contrato de 

previdência”. Em conclusão, exarou que “qualquer pretensão veiculada em relação 

ao descumprimento do contrato de previdência não tem nada a ver com o contrato 

de trabalho”.  

São estes os principais pontos que ampararam a decisão de repercussão 

geral do STF a ser ressaltados, os quais corroboram com o estudo feito na presente 

obra, concluindo pela competência material da Justiça Civil para apreciar as 

questões originárias das relações d o regime de Previdência Complementar 

Fechada. 

 

 

 



 42 

4.1. Análise dos efeitos práticos da decisão do STF. 

 

 

Feita a análise da fundamentação exarada pelo Supremo Tribunal Federal 

acerca da competência da Justiça Comum Civil para apreciar as demandas oriundas 

do Regime de Previdência Complementar Fechado, será indicado como a referida 

decisão se adéqua a esfera judicial brasileira, através da divisão em grupos das 

causas de pedir comumente demandados judicialmente. 

Para fins de análise serão utilizados três grandes grupos de causa de 

pedir: (i) os pleitos oriundos da relação entre as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar e os Patrocinadores; (ii) os pleitos de matéria de cunho 

exclusivamente previdenciário; e, (iii) os pleitos de natureza trabalhista com 

incidência na esfera contrato de previdência complementar. 

No primeiro grupo temos as ações eventualmente acionadas visando 

estabilizar a relação jurídica entre as EFPC e as Patrocinadoras de plano. Como dito 

nos capítulos anteriores, essa relação é tipicamente civilista, tratando-se de um 

negócio jurídico, celebrando através de um contrato de adesão, dispondo acerca das 

vontades das partes. 

Sobre este grupo de demandas podemos enquadrar as ações que 

envolvam a retirada de patrocínio, a execução de contrato de divida, a ação de 

cobrança, e outros.  Não há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da 

competência para julgar as demandas oriundas da relação da EFPC com a 

Patrocinadora de plano, uma vez que a inexiste discussão sobre a natureza jurídica 

desta relação. Cabe ressaltar, porém, que nos casos de retirada de patrocínio há a 

possibilidade do envolvimento da PREVIC na causa de pedir, uma vez que cabe a 
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esta a autorização para retirada de patrocínio, nos termos da Resolução CNPC nº. 

11, de 13 de maio de 2013, o que teoricamente poderia gerar a atração para a 

Justiça Comum Federal. 

No segundo grupo, temos os pleitos que tratam de questões de cunho 

exclusivamente previdenciário, tais quais as demandas em que o participante 

assistido do plano pleiteia a isonomia com os participantes ativos; distribuição de 

resultado superavitário – através de diminuição de contribuição administrativa ou 

aumento de benefício; pagamentos de diferenças no complemento de aposentadoria 

em razão de equívoco na apuração de cálculo, dentre outros. 

Neste grupo se ressalta a ausência da indicação de conduta por parte do 

Patrocinador na causa de pedir das demandas, o que por si só já costumava ser 

suficiente para atrair a competência para Justiça Comum Civil, o que agora se 

tornou obrigatório em decorrência do julgado do STF. Os demandantes incluem os 

Patrocinadores de plano no pólo passivo da demanda em uma tentativa de suscitar 

a responsabilidade solidária, o que não prospera, a não ser nos casos 

representados pelo parágrafo primeiro, do art. 13, da LC 109/01. 

Finalmente, no terceiro grupo temos as ações com causa de pedir que 

envolvem verbas trabalhistas, com pedido de reflexo das mesmas no complemento 

de aposentadoria dos demandantes, ou, as ações nas quais se pleiteia o recálculo 

do benefício de aposentadoria em razão de sentença havida em reclamação 

trabalhista, a qual concedeu verba de natureza salarial.  

Como explicado anteriormente, o sistema de contribuição da previdência 

complementar fechada se dá através do regime de capitalização das contribuições 

aportadas pelos participantes e patrocinadores de plano, de forma paritária. Estas 

contribuições, por sua vez, se dão através de descontos na folha de salário do 



 44 

empregado, eis que os regulamentos de planos de benefícios estipulam a 

percentagem de contribuição de acordo com as parcelas salariais recebidas pelo 

participante ativo. 

Assim, qualquer alteração no salário recebido pelo participante tende a 

resultar em alterações no salário de contribuição, que, por seu turno, representam 

alteração da constituição da reserva matemática individual do participante, alterando 

o benefício de aposentadoria a ser recebido. 

Seguindo esta lógica, temos a existência de demandas judiciais que 

pleiteiam a alteração da relação previdenciária havida entre o participante e a EFPC, 

que, a princípio, se originou em decorrência de uma alteração salarial. Como a 

decisão do STF se enquadra de forma prática nestes casos?  

De plano a solução pode parecer impossível diante da determinação da 

competência por parte da Justiça Comum Civil. Entretanto, após análise de forma 

cautelosa no que pertine ao direito material previdenciário pode-se notar que a 

decisão de repercussão geral do STF se adéqua a prática de forma impecável. 

Para solução desta questão é importante trazer à argumentação o prazo 

prescricional para proposição de reclamações trabalhistas e o prazo prescricional 

para proposição de demandas judiciais que envolvam parcelas de benefício de 

aposentadoria complementar.  

Neste sentido, dispõe o inciso XXIX, do art. 7º da CRFB, que a proposição 

de ação de matéria trabalhista possui o “prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato 

de trabalho”. 

Por outro lado, assevera o art. 75 da LC 109/01 que “prescreve em cinco 

anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, 



 45 

resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos 

ausentes, na forma do Código Civil”. 

Assim, temos que o prazo para pleitear as demandas que se relacionem 

com a revisão do benefício de aposentadoria complementar na seara civilista supera 

o prazo para proposição de reclamações trabalhistas em três anos. Ou seja, nada 

impede que o indivíduo, após a extinção de seu contrato de trabalho, pleiteie dentro 

do prazo prescricional de dois anos tudo que entende por devido na esfera 

trabalhista, e, posteriormente, demande os reflexos daquelas verbas trabalhistas 

deferidas em seu complemento de aposentadoria na esfera civil. 

Para que esta solução seja viável adota-se a teoria da prescrição actio 

nata, na qual o prazo prescricional só passa a fluir a partir do momento em que o 

titular do direito tem ciência do acontecimento do fato lesivo, neste caso, a partir do 

momento em que o demandante confirma seu direito a percepção de parcela 

trabalhista através da promulgação de decisão transitada em julgado na Justiça 

Trabalhista. 

Ainda, conjuga-se o exposto com o a competência exarada no inciso VIII, 

do art. 1149, da CRFB, o qual determina a competência da Justiça do trabalho para 

“a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 95, I, a , e II, e 

seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir”. 

Neste sentido, salienta-se que dentro das parcelas elencadas no art. 195 

estão excluídas as contribuições devidas a terceiros, conforme disposto no art. 240 

da CRFB. In verbis: 

 

                                                 
9 Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
(...) 
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos 
legais, decorrentes das sentenças que proferir; 
(...) 
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Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais 
contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de 
salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 
 

Assim, temos que a Justiça Trabalhista poderia constituir o crédito de 

natureza salarial, que refletiria diretamente na relação previdenciária havida entre o 

participante do plano e a EFPC, sem, contudo, ter a competência para discutir e 

executar as referidas contribuições, cabendo tão somente a Justiça Comum Civil 

apreciar e julgar esta demanda. 

Em outras palavras, o artigo 114 da CRFB garante a competência 

material da Justiça Trabalhista para julgar as demandas que alterem o valor do 

salário percebido pelo participante, o que, consequentemente, irá alterar o valor das 

contribuições ao plano de benefícios. Entretanto, apesar de constituído a 

contribuição de forma indireta na seara trabalhista, esta somente poderá ser 

discutida e executada na esfera civilista, de acordo com o entendimento do art. 195, 

conjugado com o art. 240, ambos da CRFB.  

De forma sucinta, explica-se que os casos apresentados neste último 

grupo seguiram a mesma lógica de constituição e execução dos créditos do INSS, 

IR e FGTS, sem, contudo, seguir o mesmo no tocante a discussão e execução. Por 

coincidência na causa de pedir, os créditos seriam constituídos na Justiça 

Trabalhista, e somente poderiam ser debatidos na Justiça Comum civil. 

Diante de todo o prisma de análise que pode ser observado, a decisão de 

repercussão geral nos autos do RE 586453 e RE 583050 promulgada pelo STF 

alcança plena efetividade prática, sendo a solução perfeita para o conflito de 

competências gerado. 
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5. Conclusão. 

 

 

O presente trabalho comprova de forma cabal que a solução adotada pelo 

STF nos autos do RE 586453 e RE 583050 é a mais adequada para o conflito de 

competência material entre a Justiça Trabalhista e a Justiça Civil, no que concerne o 

julgamento das demandas que versam sobre a matéria de previdência 

complementar fechada. 

A decisão está em consonância com o conjunto normativo da previdência 

complementar, o qual não se desenvolveu de maneira eficaz em razão de reiterados 

julgamentos protecionistas dos Tribunais, os quais aplicavam os princípios próprios 

de seu ambiente jurídico como forma de reafirmar sua competência material. 

Assim, reitera-se a intenção deste trabalho, sendo esta a afirmação da 

competência material da Justiça Comum Civil para apreciar as demandas oriundas 

do contrato previdenciário, e, em segundo plano, como a decisão do STF se 

adequada de forma prática ao ambiente jurídico pátrio diante da diversidade das 

demandas que tratam sobre este tema. 

Ainda, o presente trabalho demonstra como o direito previdenciário possui 

uma estrutura normativa própria – Art. 202 da CRFB, LC 109/01 e LC 108/01, capaz 

de dar solução as demandas judiciais sem o uso analógico dos demais diplomas 

legais – tal qual exemplificado pela aplicação do CDC na Justiça Comum e do art. 

468 da CLT na Justiça Especializada. 

Restou comprovado que a Justiça Comum possui maior afinidade com a 

matéria previdenciária, tendo em vista o caráter privado e autônomo do contrato de 

previdência fechado. 
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Ademais, ressaltou-se como os princípios da previdência complementar 

estão mais próximos da Justiça Comum do que da Justiça Trabalhista, uma vez que 

esta apregoa pelo protecionismo excessivo do demandante como indivíduo, 

enquanto do direito previdenciário preza pela solvência e perpetuação do fundo, 

visando o bem da massa de participantes de forma coletiva.  

Sendo a justiça Trabalhista, portanto, incompatível com os princípios da 

autonomia do contrato previdenciário; do equilíbrio financeiro e atuarial dos planos; 

da interpretação restritiva das cláusulas de contrato; da paridade contributiva; do 

mutualismo entre os participantes; e, da independência patrimonial entre planos.  

Em suma, a decisão do STF de determinar a competência da Justiça 

Comum para apreciar as demandas oriundas do contrato previdenciário 

complementar é perfeita, se aplicando no mundo jurídico de forma plena, atendendo 

a diversidade de litígios havidos e respeitando o conjunto normativo da previdência 

complementar. 
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