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Origem : 5ª Vara da Comarca de Cabedelo.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
1º Apelante : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.
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2º Apelante : Fundação Petrobras de Seguridade Social.
Advogado : Carlyson Renato Alves da Silva.
Apelado : Klicio Roberto Mendes de Sena.
Advogado : Carlos Eduardo Toscano L. Ferreira.

APELAÇÃO  CÍVEL  DA PETRÓLEO
BRASILEIRO  S/A –  PETROBRAS.  AÇÃO  DE
REVISÃO  DE  BENEFÍCIO  DE
APOSENTADORIA  DE  PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA SOCIEDADE PATROCINADORA
DO  REGIME.  ACOLHIMENTO.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. PROVIMENTO. 

- “O patrocinador não tem legitimidade para figurar
no  pólo  passivo  das  lides  instauradas  entre  a
entidade  fechada  de  previdência  privada  e
beneficiários  dos  seus  planos  de  benefícios.
Precedentes”. (STJ, Quarta Turma, EDcl no AgRg no
AREsp 558.591/DF,  Relatora Ministra  Maria  Isabel
Gallotti, DJe 04/12/2015).

APELAÇÃO  DO  ENTE  PREVIDENCIÁRIO.
REVISIONAL  DE  SUPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA COM BASE NO PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS
–  PCAC  DE  2007.  PRETENSÃO  DE
APLICAÇÃO  DOS  ÍNDICES  OBSERVADOS
PARA  A  POLÍTICA  DA  REMUNERAÇÃO
MÍNIMA  POR  NÍVEL  E  REGIME  (RMNR)
DESTINADA AOS  EMPREGADOS  DA ATIVA.
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PARÂMETRO  QUE  NÃO  SE  AFIGURA  EM
REAJUSTE  DE  CARÁTER  GERAL,
CONCEDIDO  INDISTINTAMENTE  A TODOS
OS  EMPREGADOS.  INEXISTÊNCIA  DE
DISPOSITIVO  NORMATIVO  QUE
DETERMINE  A  APLICAÇÃO  DO
PERCENTUAL PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE
EXTENSÃO  DA VANTAGEM  QUE  NÃO
IMPLICA  EM  DESRESPEITO  À  PARIDADE
ENTRE  ATIVOS  E  INATIVOS. REVISÃO  DO
BENEFÍCIO  INDEVIDA.  PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUTIÇA. PROVIMENTO.

-  Por  ocasião  do  julgamento  de  Recurso  Especial,
julgado  no  rito  do  art.  543-C  do  CPC,  REsp
1.425.326/RS,  foi  sufragado,  pela  Segunda  Seção,
consolidando  a  jurisprudência  do  STJ  acerca  da
matéria,  o  seguinte  entendimento:  “Nos  planos  de
benefícios  de  previdência  privada  fechada,
patrocinados pelos entes federados – inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista
e empresas controladas direta ou indiretamente –, é
vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer
natureza  para  os  benefícios  em  manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar
n.  108/2001,  independentemente  das  disposições
estatutárias e regulamentares”.

-  É  improcedente o  pleito  autoral  que  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  observando que  a  política  da
Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR)
não  abrange  indistintamente  todos  os  empregados,
não se mostrando, pois, como um reajuste de natureza
geral  da  categoria,  é  descabida  a  extensão  de
pagamento  de  tais  verbas  aos  aposentados  e
pensionistas  com  fulcro  na  paridade,  devendo  seus
benefícios serem reajustados de conformidade com o
critério atuarial discriminado no regulamento próprio.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
acolher  a  preliminar,  à  unanimidade.  No mérito,  por  igual  votação,  deu-se
provimento aos recursos, nos termos do voto do relator, unânime.

Apelações Cíveis nº 0001144-05.2013.815.0731. 2



Trata-se  de  Apelações Cíveis interpostas pelo  Petróleo
Brasileiro S/A – PETROBRAS e pela Fundação Petrobras de Seguridade
Social – PETROS contra sentença (fls. 476/481) proferida pelo Juízo da 5ª
Vara da Comarca de Cabedelo que, nos autos da “Ação Ordinária Trabalhista”
ajuizada  por  Klicio  Roberto  Mendes  de  Sena,  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos autorais.

Na peça de ingresso (fls. 05/13), ajuizada inicialmente perante a
Justiça do Trabalho, o autor relatou que foi empregado da PETROBRAS e,
após  a  inatividade,  passou  a  receber  uma suplementação  de  aposentadoria
paga pela PETROS. Asseverou que a instituição previdenciária não observa o
próprio regulamento, especialmente os ajustes firmados nos Acordos Coletivos
de Trabalho nos anos de 2006/2007 e 2007.

Defendeu  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 e
nas Cláusulas 4ª do ACT 2006/2007 e do ACT 2007. 

Ao final, pleiteou a condenação da instituição previdenciária ao
recálculo  do  benefício  de  suplementação  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.

Contestação apresentada pela PETROS (fls. 335/369), alegando
a preliminar de incompetência da justiça laboral,  a prejudicial de mérito da
prescrição,  com  fundamento  na  Súmula  nº  326  do  Tribunal  Superior  do
Trabalho, aduzindo que “o aposentado tem dois anos, a partir da concessão
da aposentadoria, para propor eventual ação sobre direitos daquele período,
mas retroagindo o prazo até cinco anos”. 

No mérito, afirmou possuir planos de benefícios calcados em
rigorosas  bases  atuariais,  “nas  quais  deve  haver  uma  necessária  relação
sinalagmática  entre  o  benefício  concedido  e  a  respectiva  receita  de
cobertura”, tudo em consonância com o ordenamento jurídico. Enfatizou que
o  demandante  assinou  um termo  de  adesão  através  do  qual  formalizou  a
integração  ao  processo  de  repactuação  que  acarretou  a  aprovação  das
alterações no Regulamento do Plano PETROS. 

Sustentou  ser  indevida  a  incorporação,  à  previdência
suplementar  dos  inativos,  dos  níveis  concedidos  ao  pessoal  da  ativa,
argumentando  que  o  art.  41  do  Regulamento  dos  Planos  e  Benefícios  da
PETROS não assegurada a concessão aos inativos dos mesmos reajustes dos
ativos, mas apenas que estes sejam realizados na mesma época, sem qualquer
menção à paridade.

Destacou  que  “os  aposentados  e  pensionistas  que  não
repactuaram não têm direito de pedir reajuste sobre qualquer verba instituída
pelos novos RPV, PCAC/2007 e suas  tabelas salariais,  pois,  optaram por
manter seus reajustes pelos artigos 41 e 42 do RPB e tabelas salariais das
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patrocinadoras, vigente em 31-12-2006, enquanto aqueles que assinaram o
termo de repactuação optaram pelo índice do IPCA para reajuste dos seus
benefícios, desvinculando-os dos artigos 41 e 42 do RPB e tabelas salariais”.

Frisou que o art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios
(RPB)  “somente  assegura  o  reajuste  dos  benefícios  suplementares  se
observada a valorização das tabelas salariais, não contemplando reflexo de
qualquer outra vantagem, deferida ao pessoal da ativa”. Discorreu, por fim,
acerca dos consectários de eventual condenação.

Réplica apresentada pela parte autora (fls. 420/423).

Após  decisão  da  Justiça  Trabalhista,  o  feito  foi  remetido  à
Justiça Estadual (fls. 439), tendo o autor pugnado pelo julgamento antecipado
da  lide  (fls.  442).  Após  manifestação  da  PETROBRAS,  informando  não
possuir  mais  provas  a  produzir  (fls.  475),  sobreveio  sentença  de  parcial
procedência (fls. 476/481), nos seguintes termos:

“Diante  do  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido contido na inicial para:
a) determinar que a segunda promovida (PETROS)
reajuste  o  benefício  de  complementação  de
aposentadoria  do  autor  com  a  aplicação  e
incorporação  dos  percentuais  de  reajuste  salarial
nos  mesmos  termos  e  condições  que  foram
concedidos  aos  empregados  da  ativa  no  acordo
coletivo de trabalho de 2006/2007;
b)  condenar  as  promovidas,  solidariamente,  ao
pagamento  das  diferenças  entre  o  valor  devido  e
efetivamente pago, referente às parcelas vencidas e
vincendas, até a regularização do valor do benefício
doa autor, corrigidos monetariamente desde a data
em que deveriam ser pagas e acrescidos de juros de
mora a  partir  da  citação,  tudo  a  ser  apurado  em
liquidação  de  sentença,  condenando-as,  ainda,  ao
pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios,  fixados  em  20%  sobre  o  valor  da
condenação”

Inconformada,  a  PETROBRAS  interpôs  Recurso  Apelatório
(fls.  490/534),  alegando,  em  síntese,  as  preliminares  de  impossibilidade
jurídica do pedido, por ofensa ao §3º do art. 202 da Constituição Federal, e de
ilegitimidade passiva. 

No  mérito,  afirma  ser  improcedente  o  pedido  inicial,
asseverando a ausência de constituição de reservas para garantia dos valores
postulados, ressaltando ser impossível o recebimento dos mesmos benefícios
da promoção dos empregados aos inativos, tendo em vista que estes não mais
laboram, nem fazem parte da estrutura funcional da empresa, não havendo que
se cogitar em mudança de nível.
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Pontua  que  o  novo  Plano  de  Classificação  e  Avaliação  de
Cargos  (PCAC)  não  implicou  aumento  geral  para  os  empregados  da
PETROBRAS,  bem  como  não  trouxe  valorização  da  tabela  salarial
adicionada, havendo simples implantação de nova tabela, que apenas pode ser
aplicada  aos  empregados,  não  repercutindo  nos  inativos.  Sustenta  que  “o
cálculo da suplementação atendeu ao disposto nos artigos 15, 16, 17 e 20,
combinado  com  o  art.  24,  do  Regulamento  do  Plano  de  Benefícios  da
PETROS”.

Discorre acerca da metodologia de reajuste da suplementação
de aposentadoria para empregados que não repactuaram e para aqueles que
repactuaram, concluindo inexistir quebra de isonomia, afirmando a validade
da negociação coletiva e a impossibilidade de ampliação de cláusula restritiva,
bem como de extensão da Cláusula 4ª  do ACT/2007.  Por  fim,  pugna pelo
provimento do apelo e reforma da sentença.

Igualmente  inconformada,  a  Fundação  PETROBRAS  de
Seguridade  –  PETROS  interpôs  Apelação  (fls.  538/561),  repetindo  os
argumentos defensivos, no sentido de que obedece a rigorosas bases atuariais,
tudo conforme o ordenamento jurídico. Enfatiza que, em 2006, ofereceu aos
beneficiários a possibilidade de adesão ao Plano de Repactuação, o qual previa
a  mudança  do  índice  de  reajuste  das  suplementações  de  aposentadoria,
passando a tomar como base o IPCA, e não mais o aumento concedido aos
ativos.

Pontifica que, tendo o autor aderido à repactuação, a partir de
2006,  foi  modificado  o  critério  de  reajustes  anuais,  não  lhe  podendo  ser
estendido  o  reajuste  na  conformidade  daquele  concedido  aos  ativos  por
ocasião do PCAC 2007. Ao final, requer o provimento do apelo e reforma da
decisão, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  apelada  não
apresentou contrarrazões (fls. 666v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pela  rejeição  das  preliminares  e  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória (fls. 670/673).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
publicada quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, com base
nos  requisitos  de  admissibilidade  deste  deve  ser  realizado  o  juízo  de
conhecimento do apelo. Assim sendo, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade  recursal,  conheço  das apelações,  passando à  apreciação de
seus argumentos.

- DA APELAÇÃO DA PETROBRAS
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- Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Como relatado, a presente demanda tem por objeto o reajuste de
proventos  de  suplementação  de  aposentadoria  pagos  por  previdência
complementar privada, instituição dotada de personalidade jurídica própria e
autonomia patrimonial. 

Nesse contexto, é entendimento firme nos Tribunais pátrios a
existência de duas relações jurídicas autônomas, sendo uma formada entre o
futuro  beneficiário  do  plano  de  previdência  complementar  e  o  ente
previdenciário  correspondente  e  a  outra  aquela  decorrente  da  relação  de
emprego entre o futuro aposentado e a sociedade patrocinadora do regime. 

Assim,  a  relação  contratual  entre  a  previdência  privada
administradora do plano de benefícios e os respectivos participantes não se
confunde  com o vínculo  laboral  que  estes  mantêm ou mantiveram com a
patrocinadora, ainda que haja descontos das contribuições feitos por meio de
folha de pagamento.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

“PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA  PATROCINADORA.  PRESCRIÇÃO  PARCIAL
RECONHECIDA.  REAJUSTAMENTO  DO
BENEFÍCIO. REGRA VIGENTE NA OCASIÃO DO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS
NECESSÁRIOS  À  CONCESSÃO  DA
APOSENTADORIA.  A relação  contratual  mantida
entre  a  entidade  de  previdência  privada
administradora  do  plano  de  benefícios  e  os
participantes  não  se  confunde  com  a  relação
trabalhista que estes mantêm ou mantiveram com a
patrocinadora,  ainda  que  os  descontos  das
contribuições sejam feitas em folha de pagamento.
Ilegitimidade da patrocinadora para figurar no pólo
passivo de ação que visa à revisão de suplementação
de aposentadoria.  Precedentes do STJ. À pretensão
de  recálculo  do  valor  do  benefício  mensal  de
previdência  privada  complementar  incide  a
prescrição quinquenal e, por se tratar de obrigação
de  trato  sucessivo,  alcança  tão-somente  as
prestações vencidas há mais de cinco anos anteriores
à propositura da ação. A simples adesão ao plano de
complementação  de  previdência  privada  não  gera
direito  adquirido  à  concessão  do  benefício  nos
termos  do  Regulamento  vigente  à  época  da
contratação, mas, sim, mera expectativa de direito,
de  natureza  eventual  e  futura.  O  recebimento  do
benefício previdenciário depende do preenchimento
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dos  requisitos  para  a  aposentadoria,  portanto,  é
regrado  pelas  normas  vigentes  na  data  em que  o
participante passou a merecê-lo. Reconhecimento da
ilegitimidade  passiva  da  ré  Petrobrás  e  recurso
desprovido”.
(TJ-SP - APL: 30024399320138260157 SP 3002439-
93.2013.8.26.0157, Relator: Gilberto Leme, Data de
Julgamento:  19/10/2015,   35ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 27/10/2015).

“PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE
BENEFÍCIO  DE  APOSENTADORIA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PATROCINADORA.  LEGITIMIDADE
PASSIVA.  A patrocinadora não possui  legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda que visa a
revisão  de  suplementação  paga  pelo  plano  de
previdência, especialmente, se a ela não é imputada
nenhuma  responsabilidade  no  exercício  de  suas
funções.  Ilegitimidade  da  PETROBRAS
reconhecida.  Prescrição  de  fundo  de  direito.
Inocorrência.  Pagamento  de  suplementação  de
aposentadoria.  Obrigação  de  trato  sucessivo.
Prescrição  quinquenal  que  alcança  somente  as
parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que
precede  o  ajuizamento  da  ação,  e  não  o  próprio
fundo de direito. A partir do Decreto-Lei nº 1971/82,
a parcela de participação nos lucros PL-DL 1971,
passou a ser fixa e paga mensalmente, incorporando-
se  aos  salários,  devendo  pois  integrar  a  base  de
cálculo  da  aposentadoria.  Suplementação  de
aposentadoria  que  deve  se  limitar  ao  cargo  e
atividade do autor ou ao cargo de superintendente
geral de departamento nos termos do art. 13, §2º do
Regulamento  da  Petros,  vigente  à  época  da
aposentadoria. Recurso da corré Petrobrás provido,
recurso do autor não provido e provido parcialmente
o recurso da corré Petros”. 
(TJSP;  APL  0005005-32.2014.8.26.0157;  Ac.
8864941;  Cubatão;  Vigésima  Oitava  Câmara  de
Direito  Privado;  Rel.  Des.  César  Lacerda;  Julg.
29/09/2015; DJESP 13/10/2015).

No  mesmo sentido,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  tem se
posicionado:

“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
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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. (…)”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00013724320148150731,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 28-04-2016). (grifo
nosso).

A  matéria,  inclusive,  encontra-se  pacificada  no  âmbito  do
Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA.
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE.  INEXISTÊNCIA.  COBRANÇA
DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO A MENOR DAS
CONTRIBUIÇÕES  EFETUADAS  POR  EX-
PARTICIPANTE  DE  PLANO  DE  PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  NECESSIDADE  DE  FORMAÇÃO  DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO, COM A CITAÇÃO DE
TODOS OS PARTICIPANTES DO PLANO E/OU DA
PATROCINADORA.  DESCABIMENTO.
PRETENSÃO  PARA HAVER A RESTITUIÇÃO DA
RESERVA  DE  POUPANÇA.  INCIDÊNCIA  DA
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  COM  FINALIDADE  DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA  NO  ARTIGO  538  DO  CPC.
IMPOSSIBILIDADE. 
1. A vontade do réu, por si só, é irrelevante para a
formação de litisconsórcio e, conforme se infere do
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disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil, a
própria lei confere o caráter de excepcionalidade ao
litisconsórcio  necessário  -  só  o  impondo  nas
hipóteses  previstas  em  lei  ou  pela  natureza  da
relação  jurídica  -;  portanto  e  em  regra,  quando
houver  diversos  titulares  de  direitos  derivantes  do
mesmo título ou do mesmo fato jurídico, mas estiver
em jogo direitos patrimoniais, cabendo a cada qual
uma  parcela  do  todo  divisível,  o  provimento
concedido a algum, sem a presença dos demais, será
eficaz.
2. Com efeito, como não se trata de hipótese em que
o  litisconsórcio  necessário  é  imposto  pela  lei,
tampouco se cuida de uma única relação jurídica
indivisível, as entidades de previdência privada têm
inequívoca legitimidade para compor o polo passivo
de ações relativas aos planos de previdência privada
que  administram,  não  cabendo  cogitar  em
necessidade de se formar litisconsórcio passivo com
a patrocinadora  e/ou  participantes  e  beneficiários
do plano de previdência privada.
3. [...]
5. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ, REsp n. 1.104.377/SP, Relator Ministro LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  DJe  de  20/5/2013).  (grifo
nosso).

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL.
PROVENTOS  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA.  INCLUSÃO  DE  VERBAS
RECONHECIDA  AOS  EMPREGADOS  EM
ATIVIDADE  NA  PATROCINADORA.  PLANO  DE
CARGOS E SALÁRIOS E CARGOS EM COMISSÃO.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
CEF. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
(…)
4.O patrocinador não tem legitimidade para figurar
no  pólo  passivo  das  lides  instauradas  entre  a
entidade  fechada  de  previdência  privada  e
beneficiários  dos  seus  planos  de  benefícios.
Precedentes.
5.  Embargos  de  declaração  acolhidos  com  efeitos
modificativos.  Agravo  e  recurso  especial  provido”.
(STJ,  EDcl  no  AgRg  no  AREsp  558.591/DF,  Rel.
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA
TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 04/12/2015).
(grifo nosso).
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Assim sendo, uma vez reconhecida a ausência de pertinência
quanto  à  figuração  da  PETROBRAS,  mera  patrocinadora  do  regime  de
previdência  privada,  no  polo  passivo  da  presente  demanda  revisional  de
suplementação de benefício de aposentadoria, há de ser provido o seu apelo
para o fim de lhe excluir da contenda estabelecida entre o beneficiário e o ente
previdenciário.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação da Petróleo
Brasileiro  S/A  –  PETROBRAS, ACOLHENDO a  preliminar  de
ILEGITIMIDADE PASSIVA, restando prejudicada a apreciação dos demais
argumentos de sua apelação.

- DO RECURSO APELATÓRIO DA PETROS

Consoante  se  infere  dos  autos,  pretende  o  autor  revisar  o
benefício  de  previdência  complementar  concedido  pela  Fundação
PETROBRAS de  Seguridade  –  PETROS,  sob o  fundamento  de  lhe  serem
aplicáveis os índices de reajustes salariais firmados para o pessoal da ativa por
ocasião do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC de 2007 e
da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), instituídos por acordo
coletivo  de  trabalho,  com  base  no  art.  41  do  Regulamento  do  Plano  de
Benefícios (RPB).

Como  é  cediço,  em  se  tratando  de  planos  de  previdência
privada, é imprescindível que, para a instituição ou majoração de benefícios,
haja 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.

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  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).

Por ocasião do julgamento de Recurso Especial, julgado no rito
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do  art.  543-C  do  CPC,  REsp  1.425.326/RS,  foi  sufragado,  pela  Segunda
Seção, consolidando a jurisprudência do STJ acerca da matéria,  o seguinte
entendimento:  “Nos planos de benefícios  de  previdência  privada fechada,
patrocinados pelos entes federados – inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades  de  economia  mista  e  empresas  controladas  direta  ou
indiretamente  –,  é  vedado  o  repasse  de  abono  e  vantagens  de  qualquer
natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência
da  Lei  Complementar  n.  108/2001,  independentemente  das  disposições
estatutárias e regulamentares”.

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.

Sobre  o  tema,  a  jurisprudência  pátria  tem  igualmente  se
posicionado, conforme se infere dos julgados a seguir colacionados:

“APELAÇÃO.  PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO
DE  SUPLEMENTAÇÃO  DO  BENEFÍCIO  DE
APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO PETROS. 
1. A PETROBRAS é parte ilegítima para integrar o
polo  passivo  desta  ação,  pois  figura  apenas  como
patrocinadora  do  plano  de  previdência  privada,
sendo certo que o pagamento da complementação de
aposentadoria  cabe  à  entidade  de  previdência
PETROS. Precedentes do STJ e do TJSP.
2.  Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo,  a
prescrição não recai sobre o fundo de direito,  mas
apenas  em  relação  às  prestações  vencidas
anteriormente  ao  quinquênio  que  precede  o
ajuizamento da ação antes do prazo legal anterior à
propositura  da  ação.  In  casu,  incide  a  prescrição
quinquenal,  nos  termos  do  art.  75  da  Lei
Complementar nº 109/2001 e da Súmula nº 427, do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e
do TJSP. Prescrição afastada.
3.  A Remuneração  Mínima  por  Nível  e  Regime
(RMNR)  a  ser  paga  aos  empregados  ativos  da
Petrobrás não ostenta caráter de reajuste, razão pela
qual não pode ensejar, de forma indistinta, idêntica
correção  aos  benefícios  previdenciários  recebidos
pelos inativos, sob pena de se colocar os ativos em
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situação  desproporcional,  injusta  e  desvantajosa.
Precedentes do TJSP.
4.  Honorários  advocatícios  fixados,  por  equidade,
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por reputar
ser um valor que atende aos critérios do art. 20, §§
3º e §4º, do CPC/7
3. Recurso dos autores não provido. Apelo da corré
Petros provido,  para julgar  improcedente o pedido
dos autores”. 
(TJSP;  APL  3002148-42.2013.8.26.0562;  Ac.
8032166;  Santos;  Trigésima  Quarta  Câmara  de
Direito  Privado;  Rel.  Des.  Kenarik  Boujikian;  Julg.
13/04/2016; DJESP 12/05/2016). (grifo nosso).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
PETROS.  MÉRITO.  MODIFICAÇÃO  DE
ENTENDIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
SUPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES NOS
108  E  109,  AMBAS  DE  2001.  ADMITIDA  A
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE
PREVIDÊNCIA,  A  FIM  DE  ATINGIR  AQUELES
QUE  AINDA  NÃO  ERAM  ELEGÍVEIS  AO
BENEFÍCIO.  PRINCÍPIO  DA  SOLIDARIEDADE.
SÓ HÁ DIREITO ADQUIRIDO NO MOMENTO EM
QUE O CONTRIBUINTE PREENCHER TODOS OS
REQUISITOS  PARA  O  RECEBIMENTO  DA
SUPLEMENTAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ  E
DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. (...)
III. Por a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e
Regime) não ser considerado um reajuste salarial,
não há  que  se  falar  em violação  ao princípio  da
isonomia entre ativos e inativos, bem como ao art.
41 do Regulamento da PETROS. Assim, os acordos
coletivos implementados em 2004/2006 e 2011/2013
não se mostra extensivo aos aposentados. 
IV. Recurso conhecido e improvido”.
(TJSE; AC 201600807734; Ac. 5584/2016; Segunda
Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães;
Julg. 12/04/2016; DJSE 15/04/2016). (grifo nosso).

Com idêntico entendimento,  este Egrégio Tribunal de Justiça,
por meio dos julgados a seguir referenciados, tem decidido:

“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.
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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 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).

“CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO

Apelações Cíveis nº 0001144-05.2013.815.0731. 13



DE APOSENTADORIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA
EX-EMPREGADORA.  AVANÇOS  SALARAIS.
PLANO  DE CLASSIFICAÇÃO  E AVALIAÇÃO DE
CARGOS. PCAC-2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA
POR NÍVEL E  REGIME  (RMNR),  PREVISTA EM
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO QUE NÃO
CONSTITUI REAJUSTE GERAL DE CATEGORIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTENSÃO  AOS
INATIVOS.  TESE  FIRMADA  PELO  STJ  EM
RECURSO SUBMETIDO A SISTEMÁTICA DO ART.
543-C,  DO  CPC/73.  DESPROVIMENTO  DO
APELO DO AUTOR E PROVIMENTO DO APELO
DA DEMANDADA. 1. É de se acolher a preliminar
de  ilegitimidade  passiva  das  recorridas  Petróleo
Brasileiro  S/A  PETROBRÁS  e  Petrobrás
Distribuidora S/A, 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. 2. A parte autora, na condição
de ex-empregado aposentado da Petrobras objetiva 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,
na complementação de aposentadoria, com base no
artigo 41 do Regulamento que prevê a paridade entre
ativos e inativos. 3. Contudo, o Superior Tribunal de
Justiça  no  julgamento  do  Recurso  Especial  nº.
1.425.326,  de  relatoria  do  Ministro  Luis  Felipe
Salomão, submetido a sistemática do art. 543-C, do
CPC/73, pacificou o entendimento de que é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza
para os benefícios em manutenção, o que impede a
extensão  aos  inativos  dos  benefícios  concedidos
aos trabalhadores da ativa.
4. Desprovimento do apelo do autor e provimento do
recurso  da  demandada  Fundação  Petrobras  de
Seguridade  Social  –  Petros.  Prejudicado  o  mérito
dos demais apelos”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00167764420138152001,  -  Não  possui  -,  Relator
DES.  JOSE  AURELIO  DA CRUZ  ,  j.  em  16-05-
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),  bem como  tendo em
vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser vedado
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o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
DOU PROVIMENTO ao Recurso Apelatório da Fundação PETROBRAS
de  Seguridade  –  PETROS,  para  o  fim  de  reformar  a  sentença  e  julgar
improcedentes os pedidos autorais.

- CONCLUSÃO

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  DOU  PROVIMENTO às
Apelações da  Petróleo  Brasileiro  S/A –  PETROBRAS  e  da  Fundação
PETROBRAS de Seguridade – PETROS, ACOLHENDO a preliminar de
ILEGITIMIDADE PASSIVA daquela,  excluindo-a da lide, e reformando a
sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em  face  da  modificação  do  julgado,  condeno  o  autor  ao
pagamento  de  custas  e  honorários  advocatícios  em favor  dos  promovidos,
estes  fixados  em 10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  atualizado  da  causa,
conforme art. 85, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, observando-se a
suspensão da exigibilidade em face da gratuidade judicial concedida.

É COMO VOTO

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

 Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
    Desembargador Relator
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