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Embargante: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. – PETROBRÁS E FUNDAÇÃO PETROBRÁS
DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
Embargado: JOSÉ CHAVES MUSSE E OUTROS
Relatora:
DESEMBARGADORA HELDA LIMA MEIRELES

DECISÃO
Embargos

de

declaração.

Ausência

dos

vícios

dispostos no artigo 535 do CPC. PETROS. Entidade de
previdência privada. Incidência do CDC. As entidades
de

previdência

privada

sujeitam-se

às

normas

consumeristas. Súmula 321/STJ. Diversos precedentes
jurisprudenciais. Competência das Câmaras Cíveis
Especializadas em Direito do Consumidor. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão
que “considerada a matéria tratada nos autos, Súmula 321/STJ que disciplina
que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a
entidade de previdência privada e seus participantes e a inexistência de
prevenção, retornem os autos à 1ª Vice-Presidência a fim de proceder à livre
distribuição para uma das novas Câmaras Cíveis especializadas em Direito do
Consumidor, em observância ao que dispõe o art.87, in fine, do CPC, evitandose eventual nulidade futura, já que a recente alteração do art. 6º, do Regimento
Interno, dada pela Resolução nº 22/2012 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, atribuiu às referidas Câmaras competência ratione materiae,
de índole absoluta, para apreciação das lides que envolvam relação de
consumo”.
O embargante Petros, em síntese, alega que é entidade de
previdência privada sem fins lucrativos e que não presta serviço ao mercado de
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consumo, tendo como objetivo somente administrar o plano de benefícios e o
fundo que são destinadas as contribuições, restando inaplicável o CDC (§ 2º, do
art. 3º).
É o relatório.

É necessário que se esclareça que os embargos de
declaração apenas servem para sanar vícios objetivos dispostos no
julgado, o que não é o caso. A embargante visa rediscutir matéria relativa
ao mérito do recurso que nada se assemelham a omissão, contradição ou
obscuridade acasos existentes na decisão, que na hipótese, inexistem.
Não obstante, a decisão tomada é correta, pois, inclusive como
lembrou o agravante em sua inicial, o E.STJ não distinguiu as entidades de
previdência complementar

fechadas

das

entidades

de

previdência

complementar abertas, tomando ambas, apenas, como pessoas jurídicas
que exercem atividades de natureza securitária, tomando como premissas
que os participantes dos planos de benefícios são clientes das entidades,
na medida em que ambos firmam contrato, há o pagamento de contribuições e
de mensalidades, restando configurada a vulnerabilidade econômica do
participante. Em suma, ocorre a equiparação das Entidades de Previdência
Privada às instituições financeiras e às seguradoras, vez que essas Entidades
prestam o serviço mencionado no artigo 3º, § 2º, do CDC. Nesse mesmo sentido
o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.
Vejamos os seguintes julgados, in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO OBJETIVANDO
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LEI FALIMENTAR. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR.
I - Com a edição da Súmula 321 desta Corte, consolidou-se entendimento
segundo o qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação
jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes".
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II - Legítima a opção do beneficiário do plano de previdência privada em litigar no
foro do seu domicílio, objetivando a devolução de quantia paga e indenização
por danos morais, conforme lhe autoriza o artigo 101, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor.
III - Inaplicabilidade, na espécie, do artigo 3º da Lei nº 11.101/05, que trata
apenas da competência para a homologação da recuperação extrajudicial,
deferimento de recuperação judicial e decreto de falência.
IV - Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo da Vara Cível de
Arapongas-PR.
(CC 102.960/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/BA), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe
03/08/2009)
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. IRRETROATIVDADE DAS LEIS. SÚMULA
284/STF. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES DO ASSOCIADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. A matéria relativa à prescrição não foi objeto de decisão pelo Tribunal de
origem, ressentindo-se o recurso especial, no particular, do indispensável
prequestionamento.
2. No que concerne ao princípio da irretroatividade das leis, não resta indicado o
dispositivo tido como violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STJ.
3. As entidades de previdência privada sujeitam-se às normas
consumeristas. Súmula 321/STJ.
4. As contribuições vertidas pelos ex-associados devem ser restituídas de forma
integral, corrigidas monetariamente por índices que recomponham a efetiva
desvalorização da moeda. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 912.489/RN, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA
TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 04/05/2009)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO
OBJETIVANDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXECUÇÃO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO
DO AUTOR.
I - Com a edição da Súmula 321 desta Corte, não resta mais dúvida de que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a
entidade de previdência privada e seus participantes" (DJ 5.12.05, p. 410).
II - Cuida-se de contrato típico de adesão, em cujo âmbito a jurisprudência repele
a eficácia da cláusula de eleição de foro, na medida em que, via de regra,
incidiria sua aplicação em detrimento do consumidor, havido como
hipossuficiente na relação estabelecida.
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III - Legítima a opção do beneficiário do plano de previdência privada em litigar
no foro do seu domicílio, objetivando complementação da aposentadoria,
conforme lhe autoriza o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
IV - Incide, na espécie, a regra geral prevista no art. 575, II, do CPC, no sentido
de que a execução de título judicial deve ter seu curso perante o Juízo prolator
da sentença.
V - Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo suscitante, qual
seja, o da 12ª Vara Cível de Santos - SP
(CC 78.765/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/03/2008, DJe 07/04/2008)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. CDC. APLICAÇÃO. ARTS. 219 DO
CPC E 405 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 284 E 356-STF. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS
CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. SÚMULA N. 289 DO STJ.
I. As questões federais não enfrentadas pelo Tribunal estadual recebem o
óbice das Súmulas n. 282 e 356 do C. STF, não podendo, por falta de
prequestionamento, ser debatidas no âmbito do recurso especial.
II. Consolidou-se a jurisprudência da Corte no sentido de que a devolução
das contribuições deve ser feita integralmente, com correção monetária por
fatores de atualização que recomponham a efetiva desvalorização da moeda
nacional, nos termos da Súmula n. 289-STJ.
III.
O CDC é aplicável às entidades abertas e fechadas de
previdência complementar.
IV. Agravo improvido.
(AgRg no REsp 816.545/SE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 11/09/2006,
p. 307)”
0156206-54.2011.8.19.0001

-

APELACAO

1ª Ementa
DES. REINALDO P. ALBERTO FILHO - Julgamento: 21/05/2014 - QUARTA
CAMARA CIVEL
E M E N T A: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Cobrança. Previdência Privada complementar. Artigos 41 e 60 do
Regulamento do Plano de Benefícios - PETROS. Contribuição majorada por ato
unilateral. I - Relação de consumo evidenciada. Hipossuficiência técnica
demonstrada. Inteligência do Verbete Sumular n.º 321 do S.T.J. Deferimento
da inversão do ônus probante. Possibilidade. Artigo 6°, inciso VIII do CDC. Ré
impugnando os fatos declinados na exordial. Sua é a responsabilidade provar o
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alegado. Exegese do inciso II do artigo 333 do Estatuto Processual Civil. Agravo
Retido não merecendo prestígio. II - Revelia. Ausência de impugnação
específica. Reconhecimento da pretensão autoral. Presunção de veracidade
limitada à alegação do Demandante de diminuição dos seus vencimentos. Fato
incontroverso. III - Prescrição. Em se tratando de evidente relação consumerista,
deve ser aplicado o prazo quinquenal para reparação dos danos causados por
fato do serviço. Artigo 27 da Lei Consumerista. Inteligência do Verbete Sumular
nº. 85 do STJ. IV - Litisconsórcio Passivo Necessário. Descabimento. Não se
afigura necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a
fundação de previdência privada e a empresa patrocinadora. Fundação que
possui autonomia administrativa e financeira. Entendimento pacífico no âmbito
do E. STJ. V - Modificação das regras de contribuição para aposentadoria de exfuncionário da Petrobrás, geridas através da Fundação PETROS. Alegação
autoral de se tratar de hipótese de adesão facultativa. Ausência de regular
informação aos integrantes do Plano. VI - Incontroversa a efetiva implementação
de nova forma de cálculo da contribuição pela Empresa Ré. Tese defensiva
suscitando a regularidade da sua conduta. Ônus da Prova de sua
responsabilidade, na forma do artigo 333, II do Estatuto Processual. Não
demonstrada à adesão expressa do Autor à alteração do regulamento, impõe-se
o acolhimento do pedido constante da vestibular, fazendo jus ao
restabelecimento do percentual anterior de desconto das contribuições, com a
repetição dos valores indevidamente pagos, observado o prazo prescricional
quinquenal, a contar da propositura. Precedentes deste Colendo Sodalício
acerca da matéria em debate, conforme transcritos na fundamentação. FEITO
DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO, MOTIVO DESTA COMPETÊNCIA CIVIL E
NÃO DA CÂMARA DOS CONSUMIDORES. VII - Manifesta Improcedência do
Recurso que autorizou a aplicação do caput do art. 557 do C.P.C. c.c. art. 31,
inciso VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Negado Provimento.

0018710-78.2014.8.19.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
1ª Ementa
DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 29/04/2014 - VIGESIMA
SEGUNDA CAMARA CIVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA.
PETROS. ALTERAÇÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO E DE INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. ENUNCIADO 321 DA SÚMULA DO STJ.
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS EM DIREITO DO
CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS CÂMARAS CÍVEIS.
DECLÍNIO. Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação
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jurídica e inexistindo prevenção anterior da Câmara Cível, é de se declinar
da competência para uma das Câmaras Cíveis Especializadas em Direito do
Consumidor, ante a incompetência absoluta para julgamento da matéria.
Declínio de competência.
QUESTÃO DE ORDEM SUBMETIDA AO COLEGIADO. INSTALAÇÃO DE
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS EM DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. Incompetência absoluta
desta Câmara para julgar apelação em processo que verse sobre direito do
consumidor distribuído a partir de 02 de setembro de 2013, e sem anterior
prevenção, eis que já estavam instaladas as Câmaras Cíveis de numeração 23ª
a 27ª, com competência especializada em matéria consumerista. Trata-se de
ação de rito ordinário, cuja causa de pedir versa sobre a revisão de benefício
concernente à previdência privada complementar. Aplicação do CDC. Súmula
nº 321 do E. STJ. Entidades abertas e fechadas de previdência
complementar. Precedentes do C. STJ e desta Corte. Declínio da
competência para uma das Câmaras Cíveis especializadas em direito do
consumidor, encaminhando-se os autos à 1ª Vice-Presidência para
redistribuição. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. (Apelação Cível 017729910.2010.8.19.0001 Relator: Desembargador ANDRÉ RIBEIRO Data do
Julgamento:18/12/2013) (grifos nossos).

Assim, há evidente relação jurídica de consumo que atrai a
competência das Câmaras do Consumidor.
Por esses fundamentos, rejeito os embargos declaratórios.
Rio de Janeiro, 06 de junho de 2014.
HELDA LIMA MEIRELES
Desembargadora Relatora

