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ACÓRDÃO
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1ª APELANTE: Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras.
ADVOGADO: João Eduardo Soares Donato (OAB/PE 29.291).
2ª APELANTE: Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS.
ADVOGADO: Carlos Roberto Siqueira Castro (OAB/PB 20.283-A). 
APELADA: Vilma Maria da Nóbrega Porto.
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EMENTA:  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO  COMPLEMENTAR.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIÚVA DE EX-EMPREGADO APOSENTADO DA
PETROBRAS.  PENSÃO  POR  MORTE  SUPLEMENTAR.  PEDIDO  DE
PAGAMENTO  DOS  ÍNDICES  DE  ATUALIZAÇÃO  DA  REMUNERAÇÃO
MÍNIMA  POR  NÍVEL  E  REGIME -  RMNR  NOS  ANOS  DE  2007  e  2008.
PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  DA  PETROBRAS.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  LEGITIMATIO APENAS  DA
ENTIDADE  PREVIDENCIÁRIA  FECHADA.  ACOLHIMENTO.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  APELAÇÃO  DA  PETROS.  RMNR.
NATUREZA JURÍDICA. VALOR REMUNERATÓRIO MÍNIMO A SER PAGO
AO EMPREGADO DA ATIVA EM RAZÃO DO LUGAR, NÍVEL DO CARGO E
REGIME  DE  TRABALHO. REAJUSTE  NÃO  CONFIGURADO.
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  41,  DO  REGULAMENTO  DA  PETROS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTENSÃO  AOS  INATIVOS  DA
COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA ORIUNDA DA RMNR. AUSÊNCIA
DE CUSTEIO PRÉVIO PELO BENEFICIÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 108/01. PRECEDENTES
DO  STJ.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO.

1.  “O  patrocinador  não  possui  legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  de
demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais
se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão e a revisão de
aposentadoria  suplementar.  Isso  porque  o  patrocinador  e  o  fundo de  pensão  são
dotados  de  personalidades  jurídicas  próprias  e  patrimônios  distintos,  sendo  o
interesse daquele meramente econômico e não jurídico.” (REsp 1520435/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/03/2017, DJe 04/04/2017)

2.  A Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR não se trata de reajuste
salarial ou de progressão funcional, mas de valor remuneratório mínimo que cabe ao
empregado de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou
função ou a  classe e  o  regime de trabalho a  que está  submetido,  ocasionando o
direito  à percepção de complementação caso a  soma das parcelas remuneratórias
fique abaixo do montante mínimo correspondente.

3. “Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) 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; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento
do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem
por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para
assegurar  o custeio dos  benefícios contratados,  em um período de longo prazo.”
(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
APELAÇÕES N.º 0000262-09.2014.815.0731,  em que figuram como Apelantes a
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras e a Fundação Petrobras de Seguridade Social –
PETROS e como Apelada Vilma Maria da Nóbrega Porto.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  dos  Recursos,  dando-lhes
provimento.

VOTO.

A Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás interpôs  Apelação contra Sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo, f. 460/470, nos autos da
Ação  de  Revisão  de  Benefício  Complementar  ajuizada  por  Vilma  Maria  da
Nóbrega Porto em seu desfavor e da Fundação Petrobrás de Seguridade Social –
Petros, que julgou procedentes os pedidos, condenando as Promovidas a pagarem,
solidariamente, as diferenças vencidas e vincendas da suplementação de pensão por
morte  percebida  pela  Autora  tendo  por  base  os  índices  de  atualização  da
Remuneração  Mínima  por  Nível  e  Regime  -  RMNR  nos  anos  2007  e  2008,
concedidos aos empregados ativos da Petrobras, condenando-as ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação.

Em suas Razões,  f.  478/518,  arguiu a  prejudicial  de mérito  da prescrição
quinquenal  e  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad  causam,  já  que  a
complementação de pensões e aposentadorias aos funcionários da Petrobras é de
responsabilidade exclusiva da Petros.

No mérito, alegou que a ausência de repasse aos aposentados e pensionistas
dos índices da RMNR de 2007 e 2008, adimplida aos ativos  em decorrência  do
Plano  de  Classificação  e  Avaliação  de  Cargos   -  PCAC/2007,  foi  negociada
coletivamente com a participação de todos os representantes de classes, inclusive dos
inativos.

Asseverou  que  o  esposo  da  Apelada,  titular  de  benefício  suplementar,
aposentou-se antes da implementação do PCAC/07, não podendo ela ser beneficiada
pelos seus dispositivos.

Aduziu  que  o  benefício  suplementar  recebido  pela  Recorrida  deverá
obedecer ao Regulamento e à tabela salarial vigente em 31 de dezembro de 2006 e
que  os  reajustes  salariais  somente  são  pagos  se  houver  a  constituição  prévia  de
reserva financeira.

Requereu,  ao  final,  o  acolhimento  da  prejudicial  de  prescrição  e  da



preliminar de ilegitimidade passiva e, acaso rejeitadas, a improcedência dos pleitos
autorais ou, subsidiariamente, a limitação dos honorários advocatícios em até 15%
sobre a condenação.

A  Fundação  Petrobras  de  Seguridade  Social  –  Petros  também  apelou,
f. 547/570, argumentando que a Autora aderiu a novo Regulamento que desvincula
os benefícios da tabela salarial da Patrocinadora, razão pela qual a correção do seu
benefício suplementar passou a ocorrer pelo IPCA.

Afirmou que as vantagens previstas no PCAC/2007, não foram estendidas
aos aposentados e pensionistas e que não houve contribuição dos beneficiários para a
adoção  dos  novos  critérios  salariais,  pugnando,  também,  pela  improcedência  do
pedido.

A Demandante apresentou Contrarrazões apenas contra a Apelação manejada
pela Petrobras, f. 527/532v, sustentando que ela e a Petros são corresponsáveis pela
suplementação de aposentadoria e de pensão dos seus beneficiários e que a falta de
extensão dos índices da RMNR viola o direito à paridade previsto no art.  41, do
Regulamento da Petros. 

Relatou ainda que os beneficiários da Petros ainda contribuem para o sistema
previdenciário complementar, fazendo jus, desse modo, aos reajustes concedidos aos
ativos, pleiteando, por fim, a manutenção do Decisum.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não
configurarem quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço das Apelações.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após decidir pela afetação da questão
relativa à possibilidade da Patrocinadora responder solidariamente com a Entidade
de  Previdência  Privada  nas  Demandas  envolvendo  revisão  de  benefício
complementar  (REsp 1.370.191/RJ), firmou precedentes no sentido de que somente
o ente previdenciário é quem deve compor o polo passivo da Ação, porquanto o
benefício, acaso revisado, afetará diretamente apenas o patrimônio dele1, pelo que

1 RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.  AFASTAMENTO.  PATROCINADOR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  INAPLICABILIDADE.  APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR  PROPORCIONAL.  TEMPO  DE  SERVIÇO  ADICIONAL.
RECONHECIMENTO  POSTERIOR.  RENDA  MENSAL  INICIAL.  REVISÃO.  BENEFÍCIO
INTEGRAL.  AUSÊNCIA  DE  FONTE  DE  CUSTEIO.  REGIME  DE  CAPITALIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  DO  PARTICIPANTE.  1.  Ação  ordinária  na  qual  se  discute  se  a
aposentadoria  complementar  proporcional  pode  ser  revisada  para  o  assistido  receber  o  benefício
integral,  independentemente  de  fonte  de  custeio,  já  que  foi  reconhecido,  tardiamente,  tempo  de
serviço adicional. […]. 3. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de
demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia
se referir ao plano de benefícios, como a concessão e a revisão de aposentadoria suplementar. Isso
porque  o  patrocinador  e  o  fundo  de  pensão  são  dotados  de  personalidades  jurídicas  próprias  e
patrimônios distintos,  sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico.  […]. 5.  A
Previdência Complementar não visa a concessão de ganhos reais ao participante, sobretudo se isso
comprometer o equilíbrio atuarial do fundo mútuo. Logo, na falta de fonte de custeio correspondente,
não se revela possível  haver a extensão de fórmulas típicas da previdência oficial na previdência
privada. […]. (REsp 1520435/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)



acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela Petrobras,
julgando prejudicadas as demais argumentações existentes na Apelação por ela
interposta.

Passo ao exame do Apelo da Petros.

A Autora, viúva de ex-empregado da Petrobras, pretende a suplementação da
pensão  por  morte  por  ela  auferida  pelos  valores  correspondentes  aos  índices  de
atualização da  Remuneração  Mínima  por  Nível  e  Regime  –  RMNR prevista  no
Plano de Classificação e Avaliação de Cargos  - PCAC/07, nos anos de 2007 e 2008,
ao  argumento  de  que  a  conduta  das  Rés  de  não  estendê-los  aos  inativos  e
pensionistas infringe o artigo 41, do Regulamento da Petros, in verbis:

“Art. 41 - Os valores das suplementações de aposentadoria,  de auxílio-doença, de
pensão e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que forem
feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, aplicando-se às suplementações o
seguinte Fator de Correção (FC): […].”

A  Remuneração  Mínima  por  Nível  e  Regime  -  RMNR,  instituída
inicialmente  em  Acordo  Coletivo  de  Trabalho,  leva  em  conta  o  conceito  de
remuneração regional a partir do agrupamento de cidades onde a Petrobras atua e
estabelece um valor mínimo por nível e região,  de forma a equalizar as parcelas
remuneratórias a serem percebidas pelos empregados, visando ao aperfeiçoamento
do princípio constitucional da isonomia material.

A RMNR não se trata, dessa forma, de reajuste salarial ou de progressão
funcional, mas de limite remuneratório mínimo que cabe ao empregado de acordo
com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou função ou o regime de
trabalho  a  que  está  submetido,  ocasionando  o  direito  à  percepção  de
complementação caso a soma das parcelas remuneratórias fique abaixo do montante
mínimo correspondente.

Por não possuir natureza jurídica de reajuste salarial, a complementação da
RMNR não autoriza a aplicação do artigo 41, do Regulamento da Petros, devendo
também ser ressaltado que o referido dispositivo, mesmo que fosse aplicável ao caso
vertente, não asseguraria aos inativos o direito de paridade com os ativos, porquanto
se  limita  a  estabelecer  que  os  reajustamentos  dos  salários  e  dos  benefícios
complementares ocorrerão no mesmo período.

O Superior Tribunal de Justiça,  aliás,  firmou o entendimento em Recurso
Especial  submetido  ao  rito  do  art.  543-C,  do  CPC/73,  com  fulcro  no  art.  3º,
Parágrafo  Único,  da  Lei  Complementar  nº  108/012,  de  que,  em  se  tratando  de

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DESCONTOS INDEVIDOS. 1.  ENTIDADE PATROCINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRECEDENTES.  2.  SOBRESTAMENTO  DO  FEITO.  NÃO  CABIMENTO.  3.  AGRAVO
REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.  A  jurisprudência  desta  Corte  é  no  sentido  de  "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 n. 295.151/MG, Relator o Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/9/2013). […]. (AgRg no AREsp 764.388/SE, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016)

2 Art. 3o Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios das entidades de que trata
esta Lei Complementar atenderão às seguintes regras:
[…].
Parágrafo único. Os reajustes dos benefícios em manutenção serão efetuados de acordo com critérios



benefício complementar de previdência privada, não são extensíveis aos inativos as
vantagens  pecuniárias concedidas  aos  empregados  ativos,  diante  da  falta  da
respectiva fonte prévia de custeio3, posicionamento também externado pelos Órgãos
Fracionários desta Corte4.

Considerando,  portanto,  que a  RMNR não ocasiona reajuste  salarial,  mas
vantagem pecuniária dirigida ao empregado da ativa em razão do lugar, do nível do
cargo e do regime de trabalho, a Recorrida não faz jus ao recebimento dos seus
índices de atualização.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação  interposta  pela  Petrobras,  dou-lhe
estabelecidos  nos  regulamentos  dos  planos  de  benefícios,  vedado  o  repasse  de  ganhos  de
produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios.

3 PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N.
108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE
DE  ABONO  E  VANTAGENS  DE  QUALQUER  NATUREZA  PARA  OS  BENEFÍCIOS  EM
MANUTENÇÃO.  CONCESSÃO  DE  VERBA  NÃO  PREVISTA  NO  REGULAMENTO  DO
PLANO  DE  BENEFÍCIOS  DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA,  AINDA  QUE  NÃO  SEJA
PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) 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; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de
benefícios  de  previdência  privada,  pois  a  previdência  complementar  tem por  pilar  o  sistema  de
capitalização,  que  pressupõe  a  acumulação  de  reservas  para  assegurar  o  custeio  dos  benefícios
contratados, em um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido. (REsp 1425326/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)

4 PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJPB -
Complementação  de  aposentadoria  -  Reajuste  -  Acordo  Coletivo  de  Trabalho  de  2006/2007  -
Reapreciação da decisão no tocante à extensão do reajuste aos inativos - Acórdão que decidiu pela
procedência dos pedidos - Necessária reforma - Impossibilidade de extensão do reajuste aos inativos -
Paridade  -  Inexistência  de  prévia  reserva  para  assegurar  o  custeio  do  benefício  -  Precedente  do
Superior Tribunal de Justiça - Improcedência dos pedidos - Provimento. - 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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00002681620148150731,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 11-04-2017)

CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  DIFERENÇAS  DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-EMPREGADORA. AVANÇOS SALARIAIS.  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



provimento para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam,
julgar extinto o processo sem resolução do mérito com relação a ela, nos termos
do art. 485, VI, do CPC/15, e, conhecida da Apelação manejada pela Petros,
dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido, condenando a Autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC/15),
com a ressalva da condição suspensiva da exigibilidade em favor dela, por ser
beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão a
Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

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)


