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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA.  FUNCEF.  PRELIMINAR  DE
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM.
REJEIÇÃO.

-  A  responsabilidade  pela  complementação  de
aposentadoria é da entidade previdenciária, não da
patrocinadora, pois a relação jurídica previdenciária
foi  firmada  com  a  FUNCEF  e  não  com  a  Caixa
Econômica Federal.

MÉRITO.  PARTES  QUE  DIVERGEM  SOBRE  A
APLICAÇÃO  DO  REAJUSTE  PELO  MESMO
ÍNDICE CONCEDIDO PELA CEF.  NECESSIDADE
DE  PERÍCIA  ATUARIAL  PARA  SABER  SE  FOI
APLICADO  O  REAJUSTE  A  APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR  OU  NÃO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. 

  Ambas  as  partes  utilizam  os  mesmos
argumentos e não discordam sobre a forma como
deve  ser  reajustado  o  benefício,  sendo  que  a
Promovente entende que o reajuste não foi  feito e
questiona  o  valor  percebido  mensalmente  e  a
Promovida diz  que pagou tudo conforme contrato.
Vislumbro, assim, neste caso, que faltou uma perícia
para  explicar  se  os  valores  recebidos  desde  a
aposentadoria  foram  aplicados  de  acordo  com  o
contrato, ou seja, se foi mantido o poder aquisitivo
que a Autora possuía antes de ser desgastado pela
inflação ou não.
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 A matéria já foi amplamente debatida no STJ,
de forma que não restam dúvidas de como deve ser
feito o reajuste da aposentadoria complementar.  A
dúvida que persiste é saber se o valor atualmente
pago obedeceu ou não as regras do Regulamento.
Entendo que o feito não se encontra suficientemente
instruído  com  os  elementos  indispensáveis  à
formação de meu convencimento, sendo necessária
a perícia técnica atuarial.

 Diante do exposto, anulo a sentença a fim de
que seja feita perícia técnica atuarial, esclarecendo
qual o valor que deve ser efetivamente pago a título
de complementação de aposentadoria e se, desde a
percepção da aposentadoria complementar, foi pago
o valor conforme as regras contratuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do
relator e da certidão de julgamento de fl. 385.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por Maria Goretti  Dias

Menezes contra  a  Sentença  que  julgou  improcedente  o  pedido  inicial  por

entender  o  magistrado que não é  possível  a  extensão dos aumentos reais

concedidos pela previdência oficial ao benefício suplementar.

Na Apelação de fls.324/330, alega que não requereu paridade

com os índices do INSS, mas respeito às regras dos artigos 29 e 32 do REG-

REPLAN e aplicação do reajuste salarial estabelecido no acordo coletivo de

trabalho, que não foram observadas quando da fixação do benefício. Requer,

assim, a reforma da Sentença.

Nas  Contrarrazões  de  fls.333/359,  a  FUNCEF  requereu

remessa dos autos à Justiça Federal, por competir a Caixa Econômica Federal

custear o plano de benefícios ou sua inclusão no polo passivo.

2



Apelação Cível Nº 0016775-59.2013.815.2001 

No mérito,  aduz que,  no plano de benefícios REG/REPLAN,

quando os proventos do INSS aumentam, os da suplementação da FUNCEF

diminuem, não existindo garantia de renda ao aposentado como se na ativa

estivesse, mas apenas o reajuste pelo mesmo índice geral concedido pela CEF

e não conforme o reajuste  do INSS.  Assim,  na sua ótica,  o  REG/REPLAN

prevê que os reajustes somente se dão em razão de concessão de índices de

aumento  salarial  em  caráter  geral  aos  empregados  da  CEF  e  que  não  é

possível a equiparação.

Sustenta que na proporção que o INSS concede reajustes aos

benefícios,  a  FUNCEF  pode  reduzir  sua  participação  na  formação  dos

proventos da Autora, desde que se assegure a paridade de salários entre os

ativos e inativos, como vem sendo feito.

Argumenta  que,  no  momento  em  que  o  participante  é

aposentado, seu benefício não é mais vinculado à relação trabalhista mantida

anteriormente  junto  ao  órgão  empregador,  ou  seja,  ele  será  calculado  de

acordo  com as  contribuições  vertidas  pelo  participante  e  será  regido  pelas

regras da Previdência Complementar e Regulamento do Plano ao qual está

vinculado.

Requer, ao final, o desprovimento do Recurso.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição da preliminar, sem se manifestar quanto ao mérito (fls.378/381).

É o relatório.

VOTO

 
DA PRELIMINAR

Aduz  a FUNCEF que deve ser  feita a remessa dos autos à

Justiça Federal, por competir a Caixa Econômica Federal custear o plano de

benefícios.

A preliminar não merece acolhimento.
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A responsabilidade pela complementação de  aposentadoria é

da  entidade  previdenciária,  não  da  patrocinadora,  pois  a  relação  jurídica

previdenciária  foi  firmada  com  a  FUNCEF  e  não  com a  Caixa  Econômica

Federal.

 A  FUNCEF  trata-se  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado,

criada pela Lei nº 6.435/77, sem fins lucrativos, sendo dotada de patrimônio

próprio,  autonomia  administrativa  e  financeira.  Portanto,  inexiste

responsabilidade  solidária  ou  subsidiária  da  CEF  na  complementação  da

aposentadoria.

DO MÉRITO

Aduz a Apelante que não requereu paridade com os índices do

INSS, mas respeito às regras dos artigos 29 e 32 do REG-REPLAN e aplicação

do reajuste salarial estabelecido no acordo coletivo de trabalho, que não foram

observadas quando da fixação do benefício. Segundo ela afirma, em setembro

de  cada  ano,  o  benefício  é  reajustado  no  mesmo  índice  concedido  aos

funcionários da ativa.

Como  é  sabido,  o  objetivo  do  fundo  de  previdência

complementar não é propiciar ganho real aos assistidos, mas a manutenção do

padrão de vida semelhante ao que desfrutavam em atividade. Deve-se garantir

a  irredutibilidade  do  benefício  suplementar  contratado,  ou  seja,  o  poder

aquisitivo que possuía antes de ser desgastado pela inflação, não a concessão

de ganhos reais ao participante.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "como o

regulamento  do  plano  de  benefícios  confere  um  caráter  de

complementariedade  ao  benefício  de  previdência  privada,  estabelecendo

fórmula  que  vincula  a  fixação  do  benefício  complementar  ao  valor  da

aposentadoria  paga  pelo  INSS –  para  manutenção  de  determinado  padrão

remuneratório,  a partir  da soma desses benefícios de natureza diversa -,  a

mudança operada na previdência oficial para estabelecimento de aumento em

periodicidade menor que a de outrora constitui fato novo relevante que, por si

só, justifica a conduta da entidade previdenciária (fundo de pensão) de reduzir
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proporcional e simultaneamente o benefício previdenciário complementar, de

modo  a  manter  o  mesmo patamar  do  cômputo  das  verbas  recebidas  pelo

assistido  -  evitando-se  o  inadequado  aumento  real  do  benefício"  (REsp

1236590/SC,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,

julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015).

Logo,  não  há  ofensa  ao  princípio  da  irredutibilidade  se  a

entidade  fechada  de  previdência  privada  proceder  à  redução  do  valor  da

aposentadoria  complementar  em razão da majoração do valor  do  benefício

pago pelo INSS (AgInt nos EDcl  no AREsp 744.548/PR, 4ª Turma, DJe de

27/9/2017; AgRg no REsp 1.248.689/SC, 3ª Turma, DJe de 7/3/2016; AgRg no

AREsp  393.901/RJ,  4ª  Turma,  DJe  de  22/10/2015;  AgRg  no  REsp

1.381.866/SC, 3ª Turma, DJe de 12/8/2015).

O  art.  78  do  Regulamento  do  Plano  de  Benefícios

REG/REPLAN, dispõe:

“Art.  78.  As suplementações serão reajustados de

conformidade com as condições e índices aplicáveis

aos  empregados  do  Patrocinador  e  nos  mesmos

meses dessa variação, vedado o repasse da ganhos

de  produtividade,  abono  e  vantagens  de  qualquer

natureza para tais BENEFÍCIOS” (fl. 124).

No dispositivo acima transcrito,  não há qualquer previsão da

equiparação  aos  funcionários  da  ativa,  garantindo  apenas  o  reajuste  pelo

mesmo índice geral concedido pela Caixa Econômica Federal.

A  parte  Autora  afirma  que,  em  setembro  de  cada  ano,  o

benefício é reajustado no mesmo índice concedido aos funcionários da ativa,

mas que seu benefício não foi reajustado. 

Pela  leitura  da  petição  inicial  e  da  Apelação,  vê-se  que  a

Recorrente  apenas  pede  a  aplicação  literal  do  Regulamento  do  Plano  de

Benefícios REG/REPLAN, com aplicação do reajuste pelo mesmo índice geral
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concedido pela Caixa Econômica Federal aos empregados da ativa. Portanto, a

Apelante não fez interpretação estranha das normas e, diversamente do que

afirmou o juiz singular, não pediu que sejam feitos os reajustes fixados pelo

INSS.

A Demandada também sustenta que os reajustes somente se

dão em razão de concessão de índices de aumento salarial em caráter geral

aos  empregados  da  CEF.  Portanto,  ambas  as  partes  utilizam  os  mesmos

argumentos  e  não  discordam  sobre  a  forma  como  deve  ser  reajustado  o

benefício,  sendo que a  Promovente  entende que o  reajuste  não foi  feito  e

questiona o valor percebido mensalmente e a Promovida diz que pagou tudo

conforme contrato.

Vislumbro,  assim,  neste  caso,  que  faltou  uma  perícia  para

explicar se os valores recebidos desde a aposentadoria foram aplicados de

acordo com o contrato, ou seja, se foi mantido o poder aquisitivo que a Autora

possuía antes de ser desgastado pela inflação ou não.

A matéria já foi amplamente debatida no STJ, de forma que não

restam  dúvidas  de  como  deve  ser  feito  o  reajuste  da  aposentadoria

complementar.  A  dúvida  que  persiste  é  saber  se  o  valor  atualmente  pago

obedeceu ou não as regras do Regulamento. 

Entendo que o feito não se encontra suficientemente instruído

com os elementos indispensáveis à formação de meu convencimento, sendo

necessária a perícia técnica atuarial.

Diante do exposto, ANULO a Sentença a fim de que seja feita

perícia técnica atuarial, esclarecendo qual o valor que deve ser efetivamente

pago a título de complementação de aposentadoria e se, desde a percepção da

aposentadoria complementar, foi pago o valor conforme as regras contratuais.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
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dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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