
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002799-12.2013.815.0731 – 3ª Vara Mista de Cabedelo.
Relator      : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante    : Hermano José da Silva
Advogado  : Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4.007)
Apelado     : Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Advogado  : Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/PB 20.283-A)
Apelado     : Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás
Advogado  : João Eduardo Soares Donato (OAB/PE 29.291)

APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO 
COMPLEMENTAR  PELA  APLICAÇÃO  DOS  REAJUSTES 
SALARIAIS  ADVINDOS  DE  ACORDOS  COLETIVOS  – 
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA  – 
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  –  IRRESIGNAÇÃO  – 
PRELIMINAR – REJEIÇÃO – MÉRITO – MANUTENÇÃO – 
DESPROVIMENTO.

− “(...) É de se rejeitar a preliminar de legitimidade passiva da 
recorrida  Petrobrás  Distribuidora  S/A,  uma  vez  que  apenas  à 
entidade  de  previdência  complementar  fechada  com  quem  foi  
contratada a complementação cabe a eventual viabilização. (...)” 
− “(...)  Os  inativos  e  pensionistas,  entre  os  quais  se  inclui  a  
recorrente, não faz jus a percepção de abono e vantagens de qualquer  
natureza  concedidos  ao  pessoal  da  ativa,  sem  que  exista  prévia  
reserva para assegurar o custeio dos benefícios contratados, segundo 
precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...)”

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos  acima 
identificados.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado da Paraíba,  por  unanimidade, rejeitar a preliminar e,  no 
mérito, negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Hermano José da Silva em 
face  de  sentença  proferida  às  fls.  413/416  que,  nos  autos  da  Ação  Revisional  de  Benefício 
Complementar  pela  Aplicação  dos  Reajustes  Salariais  Advindos  de  Acordo  Coletivo,  julgou 
improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.
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Irresignado,  o  apelante  ratifica  seu  pedido  inicial,  pugnando  pelo 
provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões às fls. 430/439 e 440/455.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer 
opinando pela confirmação da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Petrobrás e, no 
mérito, apenas pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 463/465)

É o relatório.

VOTO

Na inicial, o autor afirmou que foi empregado da Petrobras no período de 
04/06/1976 até 31/03/1994, quando teve seu contrato rescindido por tempo de serviço, passando a 
receber uma complementação de aposentadoria paga pela PETROS.

Relata que a PETROS tem por objetivo complementar os benefícios de 
aposentadoria,  pensão,  pecúlio  e  auxílio  funeral,  em  favor  dos  empregados  aposentados  (e 
dependentes destes últimos) da Petrobrás, tendo esta empresa como patrocinadora.

Assim, o valor do benefício complementar é calculado considerando a 
última remuneração  e/ou  último salário  base  recebido  pelo  empregado  da  empresa,  devendo 
sempre ser reajustado nos mesmos percentuais de aumento e reajuste concedidos aos empregados 
ativos.

Relatou  que  a  instituição  previdenciária  não  observa  o  próprio 
regulamento, defendendo o direito à paridade, no sentido de que o reajuste geral concedido aos 
ativos também lhe é devido, por ser extensivo aos inativos, consoante disposição do art. 41 do 
Regulamento do Plano PETROS.

Ao final, pleiteou a condenação da instituição previdenciária ao recálculo 
do  benefício  de  complementação  de  aposentadoria,  aplicando-se  à  rubrica  básica  o  mesmo 
percentual da “concessão de nível” salarial que foi  concedido de forma geral e indistinta aos 
empregados da ativa, bem como ao pagamento das diferenças a menor verificadas até a data da 
implantação. 

Na sentença, o magistrado de primeiro grau excluiu a Petrobrás do pólo 
passivo da demanda, entendendo pela “inexistência de solidariedade legal entre a entidade de 
previdência privada com o patrocinador do fundo”. No mérito, fundamentou que a repactuação 
firmada, alteraria o art. 41 do Regulamento do Plano de Benefício, onde o índice passaria a ser o 
IPCA e não mais os reajustes concedidos aos empregados em atividade da Petrobrás. 

No  apelo  o  autor  arguiu,  preliminarmente,  a  legitimidade  passiva  da 
Petrobrás e, no mérito, pela revisão e reajuste do benefício de complementação baseados nos 
mesmos  índices  de  reajustes  dados  aos  empregados  ativos,  bem  como  ao  pagamento  das 
diferenças resultantes do calculo à menor do valor das suplementação da aposentadoria, com a 
aplicação das novas tabelas, restabelecendo a paridade salarial entre ativos e inativos. Ademais, 
seja declarado nulo o parágrafo 3º da Cláusula 3ª do Acordo Coletivo PCAC/2007. 

Pois bem.

Da preliminar de legitimidade passiva.

2



De  início,  calha  ponderar  que  a  empresa  Petróleo  Brasileiro  S.A- 
Petrobrás não tem legitimidade para integrar o pólo passivo da demanda, uma vez que apenas à 
entidade de previdência complementar fechada com quem foi contratada a complementação cabe 
a eventual viabilização da providência pleiteada nestes autos, como, aliás, já vem decidindo o 
Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA FECHADA COMPLEMENTAR E 
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO VINDICANDO 
REVISÃO  DE  BENEFÍCIO  DE  PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR.  
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO, COM 
A  CITAÇÃO  DA  PATROCINADORA.  DESCABIMENTO.  EVENTUAL 
SUCUMBÊNCIA  DA  ENTIDADE  DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA  SERÁ 
CUSTEADA PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS 
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES E  
BENEFICIÁRIOS,  TOTALMENTE  SEGREGADO  DO  PATRIMÔNIO  DO 
PATROCINADOR.  LITISDENUNCIAÇÃO  DA  PATROCINADORA. 
INVIABILIDADE, POIS NÃO HÁ COGITAR EM CABIMENTO DE AÇÃO  
DE REGRESSO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal é firme em afastar a  
legitimidade  do  (a)  patrocinador  (a)  para  figurar  no  polo  passivo  de  
litígios envolvendo participante e entidade de previdência privada, em que  
se discute matéria referente a plano de benefícios (complementação de  
aposentadoria,  aplicação  de  índices  de  correção  monetária,  resgate  de 
valores  vertidos  ao  fundo,  dentre  outros  temas)".  (AgRg  no  AREsp 
295.151/MG, Rel.  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,  
julgado em 19/09/2013, DJe 30/09/2013)”.

Destaca-se  que  quando  da  aposentação  do  ex-empregado,  houve  a 
extinção do vínculo empregatício deste com a referida empresa, com o que não subsiste qualquer 
responsabilidade da ex-empregadora quanto ao pagamento da obrigação previdenciária. 

Assim, rejeito a preliminar de legitimidade passiva. 

Mérito.
A controvérsia  da  lide cinge-se  em apurar  se  a  concessão  de  reajuste 

salarial  por  meio  do  Plano  de  Classificação  e  Avaliação  de  Cargos  (PCAC-2007)  e  da 
Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), instituídos por acordo coletivo de trabalho, 
com espeque no art.  41 do Regulamento da Petros,  devem ser  estendidas  aos aposentados e 
pensionistas das promovidas. 

É  consabido  que,  em se  tratando  de  planos  de  previdência  privada,  é 
mister que, para a sua criação ou majoração de benefícios, exista a respectiva fonte de custeio, 
com o objetivo de manutenção do equilíbrio atuarial de todo o sistema. Essa estrutura advém dos 
princípios da solidariedade e, sobretudo, do mutualismo, alicerces que garantem o pagamento do 
benefício de todos os participantes. 

No caso em comento, não restou vislumbrada essa conjuntura. Quando do 
julgamento do Recurso Especial nº 1.207.071 – RJ, a Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti, 
após  a  análise  da  estruturação  principiológica  e  regulamentação  jurídica  das  previdências 
privadas, asseverou que “(...) a extensão de vantagens pecuniárias ou mesmo reajustes salariais  
concedidos  aos  empregados  de  uma  empresa  ou  categoria  profissional,  de  forma  direta  e  
automática, aos proventos de complementação de aposentadoria de ex-integrantes dessa mesma 
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empresa ou categoria profissional, independentemente de previsão de custeio para o plano de  
benefícios  correspondente,  não se  compatibiliza  com o  princípio  do  mutualismo inerente  ao  
regime fechado de previdência privada e nem com dispositivos da Constituição e da legislação  
complementar  acima  mencionada,  porque  enseja  a  transferência  de  reservas  financeiras  a 
parcela dos filiados, frustrando o objetivo legal de proporcionar benefícios previdenciários ao  
conjunto dos  participantes  e assistidos,  a  quem, de fato,  pertence o patrimônio constituído” 
(STJ,  Segunda  Seção,  REsp:  1207071  RJ  2010/0143049-8,  Relatora  Ministra  Maria  Isabel  
Gallotti, Data de Publicação: DJe 08/08/2012). 

Nesse contexto, verifica-se que o pleito autoral revela uma pretensão não 
condizente com o sistema jurídico que trata dos benefícios de previdência privada, não sendo 
extensível aos inativos o mesmo percentual de aumento conferido ao pessoal da ativa, haja vista a 
ausência de previsão normativa nesse sentido. 

Ademais, em se verificando que a política da Remuneração Mínima por 
Nível e Regime (RMNR) não abrange indistintamente todos os empregados, não se revelando, 
pois, como um reajuste de natureza geral da categoria, é descabida a extensão de pagamento de 
tais  verbas  aos  aposentados  e  pensionistas,  devendo  seus  benefícios  serem  reajustados  de 
conformidade com o critério atuarial discriminado no regulamento próprio. 

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ 

“APELAÇÃO  INTERPOSTA  POR  PETRÓLEO  BRASILEIRO  S/A  -  
PETROBRAS.  AÇÃO  DE  BENEFÍCIO  COMPLEMENTAR  PELA 
APLICAÇÃO  DE  REAJUSTES  SALARIAIS  ADVINDOS  DO  ACORDO 
COLETIVO  (PCAC  2007).  PROCEDÊNCIA.  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO NOS MOLDES 
DO  PARECER  MINISTERIAL.  AUTOR  APOSENTADO.  AÇÃO 
REVISIONAL  DE  BENEFÍCIO  AUSÊNCIA  DE  LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO  NECESSÁRIO  ENTRE  O  FUNDO  DE  PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E A INSTITUIÇÃO PATROCINADORA AUTONOMIA 
DE PATRIMÔNIO E PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA DO ENTE 
PREVIDENCIÁRIA.  DEMAIS  INSURGÊNCIAS.  PREJUDICIALIDADE.  
PROVIMENTO. - A legitimação significa o reconhecimento do autor e do  
réu,  por  parte  da  ordem  jurídica,  como  sendo  as  pessoas  facultadas,  
respectivamente, a pedir e contestar a providência que constitui o objeto da  
demanda.  -  Há de  ser  acolhida a prefacial  de  ilegitimidade passiva ad 
causam, haja vista que a responsabilidade pelo pagamento do benefício  
pretendido  é  da  entidade  de  previdência  privada  com  quem  a  parte  
postulante entabulou o contrato previdenciário inicialmente, máxime ao 
constituir  pessoa  jurídica  cm  patrimônio  próprio.  APELAÇÃO 
FORCEJADA  PELA  FUNDAÇÃO  PETROBRAS  DE  SEGURIDADE 
SOCIAL  -  PETROS.  REVISÃO  DE  SUPLEMENTAÇÃO  DE 
APOSENTADORIA - PCAC - 2007. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTENSÃO  DO  REAJUSTE  AOS 
APOSENTADOS.  INEXISTÊNCIA  DE  PRÉVIA  RESERVA  PARA 
ASSEGURAR  O  CUSTEIO  DO  BENEFÍCIO.  PRECEDENTE  DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADO EM RITO DE RECURSO 
REPETITIVO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  APELO  CONHECIDO  E 
PROVIDO. - Os aposentados não mais podem ser promovidos na carreira,  
por estar extinto os seus respectivos contratos laborais, não sendo possível  
equiparar a promoção com avanço de nível na carreira, com reajuste de  
salário. - Os inativos, entre os quais se inclui o recorrido, não fazem jus a  
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percepção  de  abono  e  vantagens  de  qualquer  natureza  concedidos  ao  
pessoal da ativa, sem que exista prévia reserva para assegurar o custeio dos  
benefícios  contratados,  segundo  precedentes  do  Superior  Tribunal  de  
Justiça”.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  
00013724320148150731,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  
FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA  COUTINHO  ,  j.  em  28-04- 
2016)”. 

PROCESSUAL CIVIL -  Apelação  Cível-  "Ação  de  revisão  de  benefício  
complementar pela aplicação dos reajustes salariais advindos de acordos  
coletivos" - Complementação de aposentadoria - Sentença improcedente -  
Irresignação - Preliminar de Legitimidade Passiva - Rejeição.  -  É de se  
rejeitar  a  preliminar  de  legitimidade  passiva  da  recorrida  Petrobrás  
Distribuidora  S/A,  uma  vez  que  apenas  à  entidade  de  previdência  
complementar fechada com quem foi contratada a complementação cabe a 
eventual  viabilização. PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO  -  
Apelação Cível- "Ação de revisão de benefício complementar pela aplicação  
dos reajustes salariais advindos de acordos coletivos" - Complementação de  
aposentadoria - Sentença improcedente – Irresignação - Reajuste - Acordo  
Coletivo  de  Trabalho  de  2006/2007  -  Impossibilidade  de  extensão  do  
reajuste  aos  inativos  -  Paridade -  Inexistência de prévio a reserva para 
assegurar  o  custeio  do  benefício  -  Precedente  do  Superior  Tribunal  de  
Justiça  -  Manutenção  da  sentença  -  Desprovimento.  -  Os  inativos  e 
pensionistas, entre os quais se inclui a recorrente, não faz jus a percepção  
de  abono  e  vantagens  de  qualquer  natureza  concedidos  ao  pessoal  da 
ativa,  sem  que  exista  prévia  reserva  para  assegurar  o  custeio  dos 
benefícios  contratados,  segundo  precedentes  do  Superior  Tribunal  de  
Justiça. V I S T O S, relatado
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003582420148150731, 2ª  
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  ABRAHAM LINCOLN DA C  
RAMOS , j. em 23-08-2016) 

Assim  sendo,  considerando  a  jurisprudência  desta  Egrégia  Corte  de 
Justiça, quanto à ausência do caráter de reajuste geral da política da Remuneração Mínima por 
Nível e Regime (RMNR), não há motivos para modificação da sentença. 

Feitas  estas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso  apelatório, 
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
(relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para sustituir o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Candida  Campelo, 
Promotora de Justiça.                              

João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

                                       
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

RELATOR
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Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
(relator),  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz  e  a  Exma.  Desa.  Maia  das  Graças  Morais 
Guedes.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola, 
Promotora de Justiça.

João Pessoa, 21 de setembro de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                           Relator 
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002799-12.2013.815.0731 – 3ª Vara Mista de Cabedelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Hermano José da Silva 
em face  de  sentença  proferida  às  fls.  413/416  que,  nos  autos  da  Ação  Revisional  de 
Benefício  Complementar  pela  Aplicação  dos  Reajustes  Salariais  Advindos  de  Acordo 
Coletivo, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 
mérito.

Irresignado, o apelante ratifica seu pedido inicial,  pugnando pelo 
provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões às fls. 430/439 e 440/455.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu 
parecer opinando pela confirmação da preliminar de ilegitimidade passiva  ad causam da 
Petrobrás  e,  no  mérito,  apenas  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  de 
mérito. (fls. 463/465)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

João Pessoa, 21 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                       Relator
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