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Provido o agravo às fls. 331-332, passo à análise do apelo extremo.
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão que julgou ser da
competência da Justiça do Trabalho, e não da Justiça comum, a apreciação
de controvérsia sobre plano de previdência complementar privada, por
entender que a complementação da aposentadoria originou-se do
contrato de trabalho firmado com a ex-empregadora.
Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal,
alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 114 e 202, § 2º, da mesma Carta.
A Procuradoria Geral
desprovimento do recurso.

da

República

manifestou-se

pelo

A pretensão recursal não merece acolhida.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 586.453RG/SE e o RE 583.050/RS, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli,
firmou entendimento no sentido de que compete à justiça comum
processar e julgar as causas que envolvam complementação de
aposentadoria realizada por entidades de previdência privada. Por
oportuno, destaco trecho do referido julgado, veiculado no informativo
695 do STF:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3508182.
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“No tocante ao RE 586.453/SE — interposto contra acórdão
proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, que reconhecera a
competência da justiça trabalhista para o julgamento da causa —, por
maioria, deu-se provimento ao recurso, para assentar-se a competência
da justiça comum. Prevaleceu o voto da Min. Ellen Gracie. Analisou
que, no caso, a complementação de aposentadoria tivera como origem
contrato de trabalho já extinto, e que, apesar de a instituição exempregadora ser garantidora da entidade fechada de previdência, o
beneficiário não mais manteria nem com ela, nem com o fundo de
previdência, relação de emprego. Ao salientar que a relação entre o
associado e a entidade de previdência privada não seria trabalhista, por
estar disposta em regulamento (CF, art. 202, § 2º, disciplinado pelo
art. 68 da Lei Complementar 109/2001), concluiu que a competência
não poderia ser definida tendo em conta o contrato de trabalho já
extinto, e que caberia à justiça comum o exame da causa, ante a
inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade
fechada de previdência complementar.

Entretanto, como imperativo de política judiciária, a Corte decidiu
modular os efeitos da decisão com repercussão geral, de modo que fosse
limitada aos processos nos quais não houvesse sentença até a data da
conclusão do julgamento, que ocorreu em 20/2/2013. Assim, os processos
que tramitam na Justiça do Trabalho, com sentença de mérito anterior à
data de conclusão do mencionado julgamento, lá permanecem até o
trânsito em julgado e correspondente execução.
No caso concreto, foi proferida sentença de mérito (fls. 43-49) em
19/9/2006, antes da data da conclusão do julgamento do RE 586.453RG/RS. Assim, deve ser mantida, na espécie, a competência da Justiça do
Trabalho para o julgamento deste feito.
Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput).
Publique-se.
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Brasília, 14 de março de 2013.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
- Relator -
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