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ORIGEM: 15ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
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1º APELADA: Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras.
ADVOGADO: João Eduardo Soares Donato (OAB/PE 29.291).
2ª APELADA: Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS.
ADVOGADO:  Carlos  Roberto  Siqueira  Castro  (OAB/PB  20.283-A)  e  Hugo  Filardi  Pereira
(OAB/PE 1.151-A).

EMENTA:  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  BENEFÍCIO  COMPLEMENTAR.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.  EMPREGADO  APOSENTADO  DA PETROBRAS.
PEDIDO  DE  PAGAMENTO  DA APOSENTADORIA SUPLEMENTAR  COM
BASE NA TABELA SALARIAL DISPOSTA NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO
E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC/07. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
LEGITIMAÇÃO  PASSIVA  APENAS  DA  ENTIDADE  PREVIDENCIÁRIA
FECHADA  E  NÃO  DA  EMPRESA  MANTENEDORA.  ALEGAÇÃO  DE
VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  DE  PARIDADE  PREVISTO  NO  ART.  41,  DO
REGULAMENTO  DA  PETROS.  DISPOSITIVO  QUE  SE  LIMITA  A
ESTABELECER  A  MESMA  DATA  PARA  O  REAJUSTAMENTO  DA
REMUNERAÇÃO  DO  EMPREGADO  ATIVO  E  DO  BENEFÍCIO
SUPLEMENTAR DO INATIVO. ADESÃO À ALTERAÇÃO REGULAMENTAR
QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO DO IPCA COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
DO  BENEFÍCIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTENSÃO  DA  TABELA
SALARIAL DO PCAC/07. AUSÊNCIA DE CUSTEIO PRÉVIO. PRECEDENTES
DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.

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. "O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios prevê, tão somente, o reajuste
nas  mesmas  épocas  dos  reajustes  salariais  da  patrocinadora,  aplicando  às
suplementações determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não
corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos
trabalhadores  ativos."  (TJES  -  APL 00046543120168080047  -  Órgão  Julgador
TERCEIRA  CÂMARA  CÍVEL  –  Publicação  16/02/2018  –  Julgamento  6  de
Fevereiro de 2018 – Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR)

3. A aceitação voluntária  do IPCA como índice de atualização da aposentadoria
suplementar imposibilita a extensão do reajuste concedido aos empregados ativos.

4.  "A Segunda Seção,  em precedente  também julgado no rito  do art.  543-C do
CPC/1973, referente ao REsp n. 1.207.071-RJ, da relatoria da Ministra Maria Isabel



Gallotti,  sufragou  o  entendimento  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." (AgInt no REsp 1626462/SE,
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
16/05/2017, DJe 19/05/2017)

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO  N.º  0046737-30.2013.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante
Antônio Bezerra do Vale e como Apeladas a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras e a
Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS. 

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 do Recurso, negando-
lhe provimento. 

VOTO.
 

Antônio Bezerra do Vale interpôs  Apelação contra  a Sentença proferida
pelo Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca desta Capital,  f.  374/379, nos autos da
Ação  de  Revisão  de  Benefício  Complementar  por  ele  ajuizada  em  desfavor  da
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras e  da  Fundação Petrobras de Seguridade
Social  –  PETROS, que,  após  acolher  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad
causam  da  Petrobras,  excluindo-a  da  lide,  julgou  improcedente  o  pedido  de
condenação ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas da suplementação de
aposentadoria  por  ele  percebida  tendo  por  base  a  tabela  salarial  do  Plano  de
Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007, condenando-o ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa,  observada a  condição suspensiva de exigibilidade,  por  ser  beneficiário  da
gratuidade da justiça.

Em  suas  Razões,  f.  381/385v,  alegou  que  a  Petrobras,  na  qualidade  de
mantenedora da Previdência Privada Complementar, deve figurar no polo passivo da
presente lide.

Asseverou que a falta de extensão dos reajustes salariais concedidos a todos
os empregados da Petrobras pelo Plano de Classificação e Avaliação de Cargos –
PCAC/2007  viola  o  direito  à  paridade  dos  inativos,  previsto  no  art.  41,  do
Regulamento da PETROS, vigente à época da concessão do benefício.

Pugnou pelo provimento da Apelação para que seja reformada a Sentença e
julgado procedente o pedido.

Intimadas as Rés, apenas a PETROS apresentou Contrarrazões, f. 389/399,
argumentando  que  o  Recorrente,  ao  aderir  às  alterações  do  Regulamento  da
PETROS, anuiu com a utilização do IPCA como índice de reajustamento do seu



benefício suplementar.

Sustentou ainda que a extensão do reajuste decorrente do PCAC/07 sem o
devido  custeio  penalizaria  os  demais  contribuintes,  requerendo,  ao  final,  a
manutenção do Decisum.

A Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  meritório,  f.  404/405,  por
entender que não estão presentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação. 

O Superior Tribunal de Justiça, 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), tem adotado entendimento no sentido de que somente o ente
previdenciário é quem deve compor o polo passivo da Ação, pois será o patrimônio
dele que será afetado caso o benefício seja revisado1, pelo que deve ser mantido o
reconhecimento da ilegitimidade passiva  ad causam da empresa mantenedora
(Petrobras).

O  Apelante,  ex-empregado  da  Petrobras,  pretende  a  suplementação  da
aposentadoria, percebida desde março de 1995, pelos valores estabelecidos na tabela
salarial disposta no Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC/07, ao
argumento de que a não extensão aos inativos e pensionistas infringe o artigo 41, do
Regulamento da Petros, vigente à época da concessão da sua aposentadoria2.

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)

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.  41  -  Os  valores  das  suplementações  de  aposentadoria,  de  auxílio-doença,  de  pensão  e  de



O referido dispositivo, todavia, não assegurava o direito de paridade entre
ativos  e  inativos,  limitando-se  a  exigir  que  os  reajustes  dos  benefícios
complementares  dos  inativos  ocorreriam no  mesmo  período  das  atualizações  de
remuneração dos ativos3.

Ainda  que  o  citado  dispositivo  estabelecesse  a  paridade  entre  ativos  e
inativos, não seria cabível a sua aplicação na hipótese vertente, porquanto, antes da
aprovação do PCAC/07, o Apelante aderiu voluntariamente à alteração de Cláusulas
do  Regulamento  da  Petros,  restando  estabelecido  no  respectivo  Termo  de
Repactuação, f. 342/343, que a suplementação de aposentadoria a que faz jus passará
a ser reajustada pelo IPCA. 

O  STJ,  aliás,  firmou  o  entendimento  de  que,  de  acordo  com  o  art.  3º,
Parágrafo  Único,  da  Lei  Complementar  nº  108/014 e  com  o  Princípio  do
Mutualismo, em se tratando de benefício complementar de previdência privada, não
são  extensíveis  aos  inativos  as  vantagens  pecuniárias  de  qualquer  natureza
concedidas aos ativos, inclusive os reajustes salariais, diante da falta da fonte prévia
de  custeio5,  posicionamento  também  externado  pelos  Órgãos  Fracionários  deste

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):

3 ACÓRDÃO  APELAÇÃO  CÍVEL.  PLANO  DE  APOSENTADORIA  PRIVADA.  PETROS.
SUPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.  REMUNERAÇÃO  MÍNIMA  POR  NÍVEL  E
REGIME  CRIADA  PELO  PLANO  DE  CLASSIFICAÇÃO  E  AVALIAÇÃO  DE  CARGOS-
PCAC/2007.  VERBA NÃO PREVISTA NO PLANO DE BENEFÍCIO.  NÃO EXTENSÃO AOS
INATIVOS.  ART.  41  DO  PLANO  DE  BENEFÍCIOS.  INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  DE
PARIDADE. MERA DETERMINAÇÃO DE REAJUSTE CONFORME FATOR DE CORREÇÃO
INFORMADO. RECURSO DESPROVIDO. […]. O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios
prevê, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora, aplicando
às suplementações determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde,
de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos. (TJES -
APL  00046543120168080047  -  Órgão  Julgador  TERCEIRA  CÂMARA  CÍVEL  –  Publicação
16/02/2018 – Julgamento 6 de Fevereiro de 2018 – Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR)

4 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
estabelecidos  nos  regulamentos  dos  planos  de  benefícios,  vedado  o  repasse  de  ganhos  de
produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios.

5 AGRAVO  INTERNO.  PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR  FECHADA.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA E RELAÇÃO TRABALHISTA DE EMPREGOS. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS E
AUTÔNOMOS.  PL/DL-1971.  EXTENSÃO  DE  VERBA,  RELATIVA À  PARTICIPAÇÃO  NOS
LUCROS,  PARA O  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  SUPLEMENTAR.  DESCABIMENTO.  A
PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR  TEM  POR  PILAR  O  REGIME  FINANCEIRO  DE
CAPITALIZAÇÃO, QUE PRESSUPÕE A FORMAÇÃO DE RESERVAS PARA ASSEGURAR O
CUSTEIO DO BENEFÍCIO CONTRATADO. EXEGESE DOS ARTS. 202, CAPUT, DA CF E 1º E
18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. […]. 2. Por ocasião do julgamento de recurso especial,
julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973, REsp 1.425.326/RS, foi sufragado, pela Segunda Seção, o
entendimento de que, 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 regulamentares. Com efeito, como observado nesse precedente,
"como se  trata  de  relação  contratual  diversa  do  emprego,  por  qualquer  ângulo  que  se  analise  a
questão, ainda que se admitindo a interpretação da Corte local acerca da verba ter natureza salarial,
[...] em razão da abrangência do art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar n.108/2001, entendo
que o pedido inicial  recai  igualmente na vedação ao repasse de vantagens de qualquer natureza,
contida no mesmo dispositivo". 3. Ademais, a Segunda Seção, em precedente também julgado no rito



Tribunal de Justiça6.

O Recorrente,  além de  haver  anuído com a  atualização do seu benefício
suplementar pelo IPCA, não formou prévia fonte de custeio para perceber o reajuste
decorrente do PCAC/07, já que se aposentou antes da sua implementação (1995),
razão pela qual não faz jus à extensão salarial requestada.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É como voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. 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

do art. 543-C do CPC/1973, referente ao REsp n. 1.207.071-RJ, da relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti,  sufragou  o  entendimento  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. […]. (AgInt no REsp 1626462/SE, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

6 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)


