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A C Ó R D Ã O 

(SDI-1) 
GMCB/cf   

 

EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 

13.015/2014 

COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO 
TRABALHO. DIFERENÇAS. COMPLEMENTAÇÃO 
DE APOSENTADORIA. FERROVIÁRIOS DA 
ANTIGA RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO. NÃO 
PROVIMENTO. 
1. A presente discussão refere-se às 
diferenças de complementação de 

aposentadoria de ferroviário da empresa 

Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - 

TRENSURB, subsidiária da extinta Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA), que foi 
sucedida pela União. 
2. O excelso STF já declarou a 
incompetência da Justiça do Trabalho 
para conhecer e julgar pleitos de 
complementação de aposentadoria de 
ferroviários da antiga Rede Ferroviária 

Federal (RFFSA), por se tratar de 
matéria afeta à Justiça Comum.  

3. Tem-se, portanto, que a 

jurisprudência desta Corte Superior 

restou superada, de forma que se torna 

imperioso adequar o seu entendimento à 

jurisprudência emanada daquela Suprema 

Corte. 

4. Recurso de embargos de que se conhece 
e a que se nega provimento. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos 

em Embargos de Declaração em Recurso de Revista n° 

TST-E-ED-RR-71-58.2013.5.04.0018, em que é Embargante MARGARETE SCHMIDT 

e são Embargados EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB,  

UNIÃO (PGU) e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

 

A egrégia Oitava Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho, mediante o v. acórdão da lavra da Exm.ª Ministra Dora Maria 

Da Costa (fls. 675/686), não conheceu do recurso de revista interposto 

pela reclamante, o qual versava sobre o tema "Competência da Justiça do Trabalho. 
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Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada.", mantendo o v. acórdão 

regional que entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho para 

julgar a demanda.  

Opostos embargos de declaração pela reclamante, 

decidiu a egrégia Turma negar-lhes provimento (fls. 703/706). 

Inconformada, a reclamante interpõe recurso de 

embargos (fls. 709/724), sustentando, em síntese, que o teor do acórdão 

proferido pela egrégia Oitava Turma, encontra-se em desconformidade com 

a jurisprudência deste colendo Tribunal Superior do Trabalho. 

Pugna pelo reconhecimento da competência desta 

Justiça Especializada, ao argumento de que "não obstante existirem algumas decisões 

contrárias, existem inúmeras decisões favoráveis no sentido de ser mantida a competência da justiça do 

Trabalho nas ações de complementação de aposentadoria do ex-empregados da Trensurb" (fls. 

723). Traz arestos para a comprovação de divergência jurisprudencial. 

O recurso foi admitido pela Presidência da Oitava 

Turma desta Corte, ante a possível existência de divergência 

jurisprudencial (fls. 823/825). 

Foi apresentada impugnação ao recurso de embargos 

(fls. 827/832). 

O d. Ministério Público do Trabalho oficiou pelo 

prosseguimento do feito, ante a ausência de interesse público a ser 

tutelado, ressalvando, no entanto, o eventual direito de manifestação 

futura, se necessário. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014 

 

1. CONHECIMENTO 

 

Atendidos, na hipótese, os pressupostos extrínsecos 

de admissibilidade, referentes à tempestividade, à representação 

processual regular e ao preparo, passo ao exame das condições próprias 

dos embargos. 
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1.1. COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

DIFERENÇAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FERROVIÁRIOS DA ANTIGA 

RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO.  

 

Conforme relatado, a egrégia Oitava Turma desta Corte 

não conheceu do recurso de revista interposto pela reclamante, o qual 

versava sobre o tema "Competência da Justiça Do Trabalho. Complementação de 

aposentadoria. Entidade de previdência privada.", mantendo o v. acórdão regional que 

entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.  

Eis a ementa do v. acórdão turmário ora embargado: 

 

"RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MODULAÇÃO DOS 

EFEITOS DA DECISÃO DO STF EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO 

GERAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 586453, encerrado em 20/2/2013, firmou o entendimento 

de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações nas quais são 

postulados direitos referentes à complementação de aposentadoria de 

ex-empregado, a cargo de entidade de previdência privada instituída com 

essa finalidade específica, sob o fundamento da ausência de relação de 

trabalho com o ex-empregado. Entretanto, a fim de preservar a celeridade 

processual e a eficiência (arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição 

Federal), e sendo distintos os sistemas processuais trabalhista e cível, foi 

declarada a modulação dos efeitos dessa decisão, para ressalvar a 

competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em 

julgado e correspondente execução, as causas que já tenham sido 

sentenciadas até aquela data (20/2/2013). No caso dos autos, foi acolhida a 

exceção de incompetência em razão da matéria na Vara do Trabalho e 

mantida no Regional, depois da data do encerramento do julgamento do RE 

nº 586453, em 20/2/2013, razão pela qual deve ser mantida a incompetência 

desta Justiça especializada. Recurso de revista não conhecido." (fl. 675) 
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Inconformada, a reclamante interpõe recurso de 

embargos (fls. 709/724), sustentando, em síntese, que o teor do acórdão 

proferido pela egrégia Oitava Turma, encontra-se em desconformidade com 

a jurisprudência deste colendo Tribunal Superior do Trabalho. 

Pugna pelo reconhecimento da competência desta 

Justiça Especializada, ao argumento de que "não obstante existirem algumas decisões 

contrárias, existem inúmeras decisões favoráveis no sentido de ser mantida a competência da justiça do 

Trabalho nas ações de complementação de aposentadoria do ex-empregados da Trensurb" (fls. 

723). Traz arestos para a comprovação de divergência jurisprudencial. 

O recurso alcança conhecimento. 

 De fato, o aresto de fl. 711, oriundo da Sétima Turma 

desta Corte, autoriza o conhecimento dos embargos, porquanto traz tese 

oposta à consignada no v. acórdão turmário, ao concluir pela competência 

da Justiça do Trabalho em hipótese análoga à dos presentes autos. 

Trago à colação a ementa do referido paradigma: 

 

"I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 

INTERPOSTO PELA UNIÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. De 

acordo com a Constituição Federal de 1988, compete à Justiça do Trabalho 

processar e julgar as ações oriundas da relação de emprego, inclusive quando 

envolvidos entes de direito público externo e da administração pública direta 

e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (CF, 

art. 114, I). Nesse sentido, tratando-se de pretensão tipicamente trabalhista, 

devida pelo empregador, cuja eficácia tenha sido postergada para o instante 

posterior ao término do vínculo de emprego (suplementação de 

aposentadoria), não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho, 

sobretudo quando não figura na lide qualquer ente privado de previdência 

complementar, caso em que a competência, na linha da jurisprudência do 

STF, seria da Justiça Comum (REs nº 586453 e nº 583050, julgados em 

20.2.2013). No caso, o autor, na condição de ex-empregado da Empresa de 

Trens Urbanos de Porto Alegre S/A. - TRENSURB, subsidiária da extinta 

Rede Ferroviária Federal S/A, postula a condenação da União ao pagamento 

de diferenças de proventos de aposentadoria, decorrentes da inclusão, na sua 

base de cálculo, da vantagem tíquete-alimentação/refeição recebido no curso 
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do contrato de trabalho. Ao assumir a gestão do benefício oriundo do 

contrato de trabalho, cujo pagamento está a cargo do Instituto Nacional do 

Seguro Social (artigos 5º e 6º da Lei 8.186/91), a União figura como mera 

sucessora do ex-empregador, inexistindo impedimento ao exercício da 

jurisdição laboral, a teor do inciso I do art. 114 da CF. 

Afinal, na linha dos precedentes da Suprema Corte, "só compete à 

Justiça do Trabalho o processamento de ações que envolvam, de um lado, 

pessoa jurídica de Direito Público e, de outro, trabalhadores, quando se tratar 

de vínculo celetista. É de se afirmar, portanto, a imprescindibilidade de uma 

prova de que se desincumbiu a reclamante. É que não há presunção absoluta 

de competência da Justiça comum, quando seja parte na demanda a 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional." (voto do Ministro 

Carlos Ayres nos autos da Rcl 11230 AgR). Assim, restando incontroversa a 

natureza celetista do vínculo pregresso mantido entre o trabalhador e o ente 

jurídico empregador, que foi posteriormente sucedido pela União apenas no 

tocante ao cumprimento da vantagem contratual em debate, segue-se 

manifesta a competência da Justiça do Trabalho. Incólumes os artigos 109 e 

114, I, da CF. Agravo de instrumento desprovido." (grifamos) 

 

Conheço, pois, dos embargos, por divergência 

jurisprudencial. 

 

2. MÉRITO 

 

2.1. COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

DIFERENÇAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FERROVIÁRIOS DA ANTIGA 

RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO. 

 

No que diz respeito às ações que versem sobre 

complementações de aposentadoria direcionadas a entidades de previdência 

privada, o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão recente proferida 

nos Recursos Extraordinários nº 586.453/SE e 583.050/RS, reconheceu a 

competência material da Justiça Comum. Modulou, contudo, os efeitos da 

decisão para declarar competente a Justiça do Trabalho para a apreciação 

de causas que hajam sido sentenciadas até a data de 20.02.2013. 
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A hipótese, todavia, não se amolda ao caso concreto 

examinado pelo excelso STF naqueles julgados, pois não se trata de ação 

trabalhista ajuizada em face de empregador e de entidade privada de 

previdência complementar, nos termos do artigo 202 da Constituição 

Federal. 

A presente discussão refere-se às diferenças de 

complementações de aposentadoria de ferroviário da empresa Trens Urbanos 

de Porto Alegre S/A - TRENSURB, subsidiária da extinta Rede Ferroviária 

Federal (RFFSA), que foi sucedida pela União. 

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal assentou posicionamento no sentido da incompetência Justiça do 

Trabalho para conhecer e julgar pleitos de complementação de 

aposentadoria de ferroviários da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) 

e também das suas subsidiárias, entre as quais se inclui a TRENSURB, por 

se tratar de matéria afeta à Justiça Comum. 

É o que se depreende dos seguintes julgados: 

 

"(…) 

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 

3.395, referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson 

Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I 

do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na 

competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas as quais sejam 

instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por 

típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em 

acórdão assim ementado: 

    "INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. 

Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. 

Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. 

Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. 

Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça 

Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela 

EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra 

interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da 

República, não abrange as causas instauradas entre o Poder 

Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 

jurídico-estatutária." (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, 

Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006) 
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    Partindo dessa premissa, ao examinar reclamações semelhantes 

à presente, esta Corte firmou sua jurisprudência no sentido de 

considerar a Justiça do Trabalho incompetente para apreciar ação 

proposta por aposentado que já pertenceu aos quadros da antiga Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA), ou de suas subsidiárias, com o fim de 

buscar a complementação de sua aposentadoria, com base nas Leis 

8.186/91 e 10.478/02, pois a autoridade do acórdão proferido na ADI 

3.395 MC reserva essa competência à Justiça Comum, a qual neste caso 

é a Justiça Federal.  

Nesse sentido: 

 

"PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

EX-EMPREGADO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL 

S/A. ADI 3.395 MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. É de competência da Justiça Comum o processo e julgamento 

dos dissídios entre o Poder Público e seus servidores 

subordinados a regime jurídico estatutário, a teor do que decidiu 

o STF na ADI (MC) 3.395, Min. Cezar Peluso, DJ de 10.11.06. 

2. Em se tratando de pagamento de complementação de 

aposentadoria de ex-empregado da extinta RFFSA, a 

competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, 

conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 

12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/11/2013. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 16.164 AgR, 

Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/10/2014) 

    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

EX-EMPREGADO DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA REDE 

FERROVIÁRIA FEDERAL S/A: COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA COMUM FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 

19.430 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 

21/05/2015)     Confiram-se ainda: Rcl 18.671 AgR, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.03.2015; Rcl 14.406 

AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.06.2014; 

Rcl 14.414 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal 

Pleno, DJe 18.06.2014; Rcl 12.571 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 

Tribunal Pleno, DJe 06.11.2013; Rcl 11.231 AgR, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2012. 
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    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, 

julgo procedente a reclamação, para assentar a incompetência absoluta da 

Justiça do Trabalho para julgar a demanda que chegou ao Tribunal Superior 

do Trabalho como RR-1675-20.2011.5.02.0361, cassar todas as decisões 

proferidas no referido processo e estabelecer a competência da Justiça 

Federal para o seu julgamento." (Rcl 21545 / DF - DISTRITO FEDERAL. 

Relator  Min. EDSON FACHIN. DJe 18.08.2015) 

 

 E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À 

AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA 

VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF - 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA A 

EX--FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO 

ALEGRE S/A - TRENSURB - VÍNCULO DE CARÁTER JURÍDICO- 

-ADMINISTRATIVO COM O PODER PÚBLICO - COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL - PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE - 

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 

19.897 RIO GRANDE DO SUL. Relator Ministro Celso de Mello. DJe 

7.5.2015. 

 

Assim, tem-se que a jurisprudência desta Corte 

Superior restou superada, de forma que se torna imperioso adequar o seu 

entendimento à jurisprudência emanada daquela Suprema Corte, conforme 

demonstram os seguintes precedentes: 

 

RECURSO DE EMBARGOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. REVISÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA TRENSURB - EMPRESA 

DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE. VÍNCULO DE CARÁTER 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVO COM O PODER PÚBLICO. ADI 

3395-MC/DF. O e. STF já definiu a competência da justiça comum para o 

julgamento da matéria, diante da eficácia vinculante no exame da 

ADI3395-MC-DF, em face de complementação de aposentadoria paga a 

ex-funcionário da empresa de trens urbanos de Porto Alegre - TRENSURB e 

do caráter jurídico-administrativo com a União, porque a obrigação decorre 
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de determinação legal. Precedentes do STF. Embargos conhecidos e 

desprovidos. ( E-RR - 46-45.2013.5.04.0018 , Relator Ministro: Aloysio 

Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 29/10/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/11/2015) 

 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO DA COMPANHIA PAULISTA DE 

TRENS METROPOLITANOS - CPTM. RECURSO DE REVISTA 

INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº 13.015/2014. INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA PAGA PELA UNIÃO. SUCESSORA DA RFFSA. 

LEIS 8.186/1991 E 10.478/2002. JURISPRUDÊNCIA DO STF. Ante a 

possível violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal, dá-se provimento 

ao agravo de instrumento.  

II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº 

13.015/2014. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA PELA UNIÃO. 

SUCESSORA DA RFFSA. LEIS 8.186/1991 E 10.478/2002. 

JURISPRUDÊNCIA DO STF. Consoante decisão proferida na 

Reclamação nº 21545-DF, publicada no DJe de 18/8/2015, o e. STF 

declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar ação 

proposta por aposentado, ex-empregado da antiga Rede Ferroviária 

Federal (RFFSA), ou de suas subsidiárias, em que pleiteia a 

complementação de sua aposentadoria, na forma das Leis 8.186/1991 e 

10.478/2002, por se tratar de matéria afeta à competência da Justiça 

Comum, nos moldes da ADI 3.395-MC. Acolho a preliminar de 

incompetência da Justiça do Trabalho para julgar matéria atinente ao 

pagamento de complementação de aposentadoria dos ferroviários, 

decorrente das referidas leis, e determino o envio do processo à Justiça 

Comum Federal. Recurso de revista conhecido e provido." 

(ARR-2064-52.2010.5.02.0001, 5ª Turma, Ministra Relatora Maria Helena 

Mallmann, DEJT 20/11/2015)  

 

Ante o exposto, conclui-se que a egrégia Turma, ao 

concluir pela incompetência desta Justiça Especializada para julgar a 
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presente demanda, decidiu em consonância com o atual entendimento desta 

colenda Corte Superior. 

Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso de 

embargos. 

 

ISTO POSTO 

 

ACORDAM os Ministros da Subseção I Especializada em 

Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, 

conhecer do recurso de embargos, por divergência jurisprudencial, e, no 

mérito, negar-lhe provimento. 

Brasília, 17 de dezembro de 2015. 

 

 
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 

CAPUTO BASTOS 
Ministro Relator 


