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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO 
Apelações Cíveis – nº. 0000263-91.2014.815.0731

1ª) Apelante: Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS – Adv.: José 
Eduardo Soares Donato – OAB/PE Nº 29.291

2ª) Apelante: Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS - 
Adv.: Carlyson Renato Alves da Silva – OAB/PB Nº 19.830-A

Apelado: José Batista da Silva – Adv.: Marcos Antônio Inácio da Silva 
OAB/PB Nº 4.007

EMENTA: – 1ª) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REVISÃO  DE  BENEFÍCIO  COMPLEMENTAR
PELA APLICAÇÃO DOS REAJUSTES SALARIAIS
ADVINDOS  DE  ACORDO  COLETIVO (PCAC-
2007)  –  PRELIMINAR  –  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  DA PETRÓLEO  BRASILEIRO S/A  –
PETROBRAS  –  EMPRESA  PATROCINADORA  -
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA  -
APELADO  INTEGRANTE  DE  FUNDO  DE
PREVIDÊNCIA  PRIVADA  COM
PERSONALIDADE  JURÍDICA  PRÓPRIA  –
ILEGITIMIDADE  ACOLHIDA  –  PRECEDENTES
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  –
PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO.

2ª)  APELAÇÃO  - AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
BENEFÍCIO COMPLEMENTAR PELA APLICAÇÃO
DOS  REAJUSTES  SALARIAIS  ADVINDOS  DE
ACORDO  COLETIVO (PCAC-2007)  –
SENTENÇA  JULGADA  PROCEDENTE  –
IRRESIGNAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
1)  PRESCRIÇÃO  –  ANÁLISE  DE  OFÍCIO  –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REJEIÇÃO –
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MÉRITO -  APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
PARIDADE  COM  PESSOAL  DA  ATIVA  -
REAJUSTE AOS EMPREGADOS  DA PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A – PETROBRAS POR MEIO DE
ACORDOS  COLETIVOS  DE  TRABALHOS  -
EXTENSÃO  AOS  BENEFÍCIOS  DE
APOSENTADORIA  COMPLEMENTAR  DA
FUNDAÇÃO  PETROBRAS  DE SEGURIDADE
SOCIAL  (PETROS)  - ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO - REAJUSTE COM CARÁTER GERAL
-  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTENSÃO  À
APOSENTADORIA  COMPLEMENTAR  -
PRECEDENTES – REFORMA DA SENTENÇA –
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao primeiro
apelo,  para  acolher  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  da  primeira
apelante  excluindo-a  da  lide,  e  rejeitar  a  prejudicial  de  mérito  de
prescrição e dar provimento ao segundo apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  por  Petróleo
Brasileiro  S/A – PETROBRAS e Apelação Cível  interposta por  Fundação
Petrobras  de Seguridade  Social  –  PETROS,  hostilizando  a  sentença  do
Juízo de Direito da 5ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo-PB, que nos
autos da Ação de Revisão de Benefício Complementar Pela Aplicação dos
Reajustes  Salariais  Advindos  de  Acordo  Coletivo  (PCAC-2007), julgou
procedente o pedido contido na inicial. 

Nas  razões  recursais  (fls.  446/492),  a  primeira
apelante alega preliminarmente a ilegitimidade passiva e a prejudicial de
mérito de prescrição e no mérito  que o novo Plano de Classificação e
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Avaliação de Cargos (PCAC 2007),  foi  negociado com os sindicatos  da
categoria, sendo estabelecido no art. 3º, § 3º que a nova tabela não seria
aplicada aos aposentados e pensionistas.

Alega  ainda  que  com a  implantação  do  PCAC-2007,
não houve reajuste salarial e muito menos valorização da tabela salarial
acionada, sendo que eventuais diferenças pecuniárias resultantes da sua
implantação  foram  devidamente  quitadas  aos  empregados  nos  meses
subsequentes a julho de 2007.

Aduz que em caso de manutenção da sentença, requer
que os honorários advocatícios sejam fixados até o limite de 15% do valor
da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 515/523.

Nas  razões  recursais  (fls.  496/506),  a  segunda
apelante  alega  que  o  apelado  não  expôs  o  fato  de  existir  um  termo
individual de adesão devidamente assinado, formalizando sua integração
ao processo de repactuação que acarretou a aprovação das alterações no
Regulamento do Plano PETROS.

Alega  ainda  que  os  inativos  que  aderissem  a
repactuação do plano de previdência suplementar da PETROS, teriam a
partir do ano de 2006 o índice de reajustes com base no IPCA e não mais
no aumento concedido aos empregados ativos.

Aduz  que  os  aposentados  por  não  estarem  mais
vinculados a empresa em face do término da relação laboral,  possuem
regulamento  próprio,  prevendo  inclusive  benefícios  de  reajustes  não
ofertados aos empregados da ativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 524/530.
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A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da primeira apelante e
pela rejeição da prejudicial de mérito de prescrição e no mérito não emitiu
parecer  por  entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a
intervenção ministerial (fls. 536/540).

É o relatório.

V O T O

1ª)  APELAÇÃO  (Petróleo  Brasileiro  S/A  –
PETROBRAS)

PRELIMINAR

1) Ilegitimidade Passiva

A  primeira  apelante  (Petróleo  Brasileiro  S/A  –
PETROBRAS) alega que é parte ilegítima para figurar no presente processo
em razão de ser uma empresa diversa da segunda apelante (Fundação
Petrobras de Seguridade Social  -  PETROS -),  sendo esta a  gestora do
plano  de  previdência  e  responsável  pelo  pagamento  do  benefício  de
aposentadoria ao apelado.

Sobre  esta  matéria  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento no sentido de que a patrocinadora não é parte legítima para
figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de
previdência  privada,  na  qual  se  discute  questão  referente  a  plano  de
benefícios complementares.

Nesse sentido: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DESCONTOS  INDEVIDOS.  1.  ENTIDADE
PATROCINADORA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
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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).
2.  A  determinação  de  sobrestamento  dos
recursos  especiais  nos  quais  discutida  a
mesma  questão  versada  em  recurso
representativo  de controvérsia  submetido ao
rito  do  art.  543-C  do  CPC/1973  é  dirigida
apenas aos Tribunais de segunda instância.
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.
(AgRg  no  AREsp  764.388/SE,  Rel.  Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  04/08/2016,  DJe
12/08/2016)

RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  PREVIDÊNCIA
PRIVADA.  PATROCINADOR.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM.  ENTIDADE  FECHADA
DE  PREVIDÊNCIA  COMPLEMENTAR.  CÓDIGO
DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.  CONCESSÃO  DE
APOSENTADORIA  COMPLEMENTAR.  CÁLCULO
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DA RENDA MENSAL INICIAL.  REGULAMENTO
DA  ÉPOCA  DO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  DO  BENEFÍCIO.  INCIDÊNCIA.
NORMAS  REGULAMENTARES  VIGENTES  NA
DATA  DA  ADESÃO.  AFASTAMENTO.  DIREITO
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
1.  Ação  ordinária  em que  se  discute  se  na
previdência  complementar  fechada  o  regime
regulamentar para o cálculo da renda mensal
inicial de benefício de prestação programada e
continuada  é  o  da  data  da  adesão  do
participante ou o da data do cumprimento dos
requisitos necessários à sua percepção.
2.  A  orientação  jurisprudencial  desta
Corte  Superior  é  no  sentido  de  que  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  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.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é
aplicável  à  relação  jurídica  mantida  entre  a
entidade  fechada  de  previdência  privada  e
seus participantes, porquanto o patrimônio da
entidade  e  os  respectivos  rendimentos
revertem-se  integralmente  na  concessão  e
manutenção  do  pagamento  de  benefícios,
prevalecendo  o  associativismo  e  o
mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo.
Desse  modo,  o  fundo  de  pensão  não  se
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enquadra  no  conceito  legal  de  fornecedor,
devendo  a  Súmula  nº  321/STJ  ser  aplicada
somente às entidades abertas de previdência
complementar. Precedente.
4.  A  relação  jurídica  estabelecida  entre  o
participante  e  a  entidade  fechada  de
previdência  privada  é  de  índole  civil  e  não
trabalhista,  não  se  confundindo,  portanto,
com a  relação  formada entre  o  empregador
(patrocinador) e o empregado (participante).
Assim,  para  a  solução  das  controvérsias
atinentes à previdência privada, devem incidir,
prioritariamente, as normas que a disciplinam
e não outras, alheias às suas peculiaridades.
5. Seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 ou
das  Leis  Complementares  nºs  108/2001  e
109/2001,  sempre  foi  permitida  à  entidade
fechada  de  previdência  privada  alterar  os
regulamentos  dos  planos  de  custeio  e  de
benefícios como forma de manter o equilíbrio
atuarial  das  reservas  e  cumprir  os
compromissos  assumidos  diante  das  novas
realidades econômicas e de mercado que vão
surgindo ao longo do tempo. Por isso é que
periodicamente há adaptações e revisões dos
planos de benefícios a conceder, incidindo as
modificações a todos os participantes do fundo
de  pensão  após  a  devida  aprovação  pelos
órgãos competentes (regulador e fiscalizador),
observado,  em  qualquer  caso,  o  direito
acumulado  de  cada  aderente.  Daí  o  caráter
estatutário  do  plano  de  previdência
complementar,  próprio  do  regime  de
capitalização.
6. Não há falar em direito adquirido, mas em
mera expectativa de direito do participante, à
aplicação  das  regras  de  concessão  da
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aposentadoria  suplementar  quando  de  sua
admissão ao plano, sendo apenas assegurada
a  incidência  das  disposições  regulamentares
vigentes  na  data  em  que  cumprir  todos  os
requisitos exigidos para obtenção do benefício,
tornando-o elegível.
7.  O participante de plano de aposentadoria
complementar  somente  possuirá  direito
adquirido a regime regulamentar de cálculo de
renda mensal inicial de benefício suplementar
quando preencher os requisitos necessários à
sua  percepção,  devendo  ser  ressalvado,
entretanto,  o  direito  acumulado,  que,  na
previdência  privada,  possui  sentido
estritamente financeiro: reservas constituídas
pelo  participante  ou  reserva  matemática,  o
que lhe for mais favorável (art. 15, parágrafo
único, da Lei Complementar nº 109/2001).
8. Não há ilegalidade no ato da entidade de
previdência privada que aplicou fator redutor
no cálculo da suplementação de aposentadoria
do  participante,  visto  que  tão  somente
observou o regulamento em vigor na ocasião
em  que  foram  implementadas  todas  as
condições  de  elegibilidade  do  benefício,  ou
seja,  em que  o  direito  foi  adquirido,  sendo
descabida  a  pretensão  de  revisão  da  renda
mensal  inicial  para fazer  incidir  fórmula não
mais vigente, prevista em norma estatutária
da época da adesão ao plano, quando o que
reinava  era  apenas  a  mera  expectativa  de
direito.
9. Recurso especial provido.
(REsp  1443304/SE,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  A
DISPOSITIVO  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
NÃO  CABIMENTO.  OFENSA  A  TEXTO  DE
SÚMULA.  NÃO  ENQUADRAMENTO  NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. VULNERAÇÃO AO
ART.  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. INGRESSO DA CAIXA
ECONÔMICA  FEDERAL  NO  FEITO.
ILEGITIMIDADE  DA  PATROCINADORA.
APLICAÇÃO DE  MULTA.  ART.  557,  §  2º,  DO
CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A matéria constitucional invocada não é de
ser examinada nesta via, porquanto refoge à
missão  creditada  ao  Superior  Tribunal  de
Justiça,  pelo artigo 105,  inciso III,  da Carta
Magna,  qual  seja,  a  de  unificar  o  direito
infraconstitucional.
2.  Não  cabe  recurso  especial  por  afronta  a
texto  de  súmulas,  pois  estas  não  se
enquadram no conceito de lei federal previsto
no art. 105 da Carta da República.
3. Não há se falar em violação ao art. 535 do
CPC na hipótese em que o Tribunal de origem
resolve  todas  as  questões  pertinentes  ao
litígio,  afigurando-se  dispensável  que  venha
examinar  uma  a  uma  as  alegações  e
fundamentos expendidos pelas partes.
4. 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
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monetária, resgate de valores vertidos ao
fundo, dentre outros temas).
5.  Agravo  não  provido,  com  aplicação  de
multa.
(AgRg  no  AREsp  295.151/MG,  Rel.  Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 19/09/2013, DJe 30/09/2013)

Neste sentido também é a jurisprudência desta Egrégia
Corte de Justiça:

1ª  PRELIMINAR.  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM.  SOMENTE  A
ENTIDADE  DE  PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR É QUEM DEVE COMPOR
O  POLO  PASSIVO  DA  DEMANDA,
MOSTRANDO-SE  PARTE  ILEGÍTIMA  A
PATROCINADORA  DA  RESPECTIVA
ENTIDADE.  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA PETROBRAS E  REJEIÇÃO DA
PREFACIAL DA PETROS.  1.  Segundo pacífica
jurisprudência,  inclusive  deste  Tribunal  de
Justiça  e  do  STJ,  em  ações  em  que  se
questionam  complementação  de
aposentadoria,  somente  a  entidade  de
previdência  complementar  é  quem  deve
compor  o  polo  passivo  da  demanda,
mostrando-se parte ilegítima a patrocinadora
da  respectiva  entidade.  2.  STJ:  "A
jurisprudência  desta  Corte  é  no  sentido  de
&#39;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

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        
10



Processo nº. 000263-91.2014.815.0731

matéria  referente  a  plano  de  benefícios
(complementação de aposentadoria, aplicação
de índices de correção monetária, resgate de
valores  vertidos  ao  fundo,  dentre  outros
temas).&#39;  (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, Relator: Ministro
MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  04/08/2016,  DJe
12/08/2016).  3.  Acolhida  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  ad  causam  da
PETROBRAS  e  rejeitada  a  da  PETROS.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COMP
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
00007748920148150731,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO DE ARAUJO DUDA FERREIRA ,  j.  em
28-03-2017) 

PRELIMINAR.  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM.  SOMENTE  A
ENTIDADE  DE  PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR É QUEM DEVE COMPOR
O  POLO  PASSIVO  DA  DEMANDA,
MOSTRANDO-SE  PARTE  ILEGÍTIMA  A
PATROCINADORA  DA  RESPECTIVA
ENTIDADE.  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA PETROBRAS E  REJEIÇÃO DA
PREFACIAL DA PETROS.  1.  Segundo pacífica
jurisprudência,  inclusive  deste  Tribunal  e  do
STJ,  em  ações  em  que  se  questionam
complementação de aposentadoria, somente a
entidade  de  previdência  complementar  é
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quem  deve  compor  o  polo  passivo  da
demanda,  mostrando-se  parte  ilegítima  a
patrocinadora da respectiva entidade. 2. STJ:
"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,  Relator:  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016). 3.
Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad ca
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011455320148150731,  3ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DAS  GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 21-02-2017) 

Desta  forma  acolho  a  preliminar  de  ilegitimidade
passiva da primeira apelante (Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS) para
excluí-la da lide e julgar extinto o processo sem resolução do mérito em
relação a esta.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

1) PRESCRIÇÃO
 
A  presente  prejudicial  foi  levantada  pela  primeira

apelante mas como trata-se de matéria de ordem pública analisarei de
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ofício neste momento.

A primeira apelante alegou que a negociação coletiva
que resultou no PCAC-2007, teve vigência em 01/01/2007, e o apelado
ajuizou a demanda apenas em 18/12/2013, sendo a pretensão abarcada
pela  prescrição  quinquenal  nos  termos  da  súmula  291  “A  ação  de
cobrança  de  parcelas  de  complementação  de  aposentadoria  pela
previdência privada prescreve em cinco anos” e 427 “A ação de cobrança
de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve
em cinco anos contados da data do pagamento” do Superior Tribunal de
Justiça.

Acontece  que  o  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça
decidiu  que  tratam-se  de  prestações  de  trato  sucessivo,  ou  seja,
prescrevem apenas as parcelas anteriores aos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação.

Observam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  PENSÕES  E  DE
PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA.
FERROVIÁRIOS,  INATIVOS  E  PENSIONISTAS
DA FEPASA. IPC. MARÇO/1990 E ABRIL/1990.
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO.
NÃO  OCORRÊNCIA.  PRESTAÇÃO  DE
TRATO  SUCESSIVO.  SÚMULA  85/STJ.
INEXISTÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO.
REVISÃO  DO  CONTEXTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA
7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA  1.  O  STJ  firmou
entendimento  de  que,  no  que  tange  à
extensão  de  reajustes  salariais  sobre  o
benefício  de  complementação  de
aposentadoria,  a  prescrição,  nos termos
da  Súmula  85/STJ,  atinge  apenas  as
parcelas  anteriores  ao  quinquênio  que
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precedeu o ajuizamento da ação.
2.  No  presente  caso,  o  Tribunal  de  origem
consignou  que,  "no  Acordo  Coletivo  de
Trabalho, que haveria de vigorar a partir de 10
de janeiro de 1990, firmado entre a FEPASA e
os  sindicatos  representantes  das  diversas
empresas  ferroviárias,  àquela  aglutinadas,
ficou estabelecido, na Cláusula I, item 4, que
a FEPASA aplicaria o IPC, relativo a janeiro de
1990, e , enquanto vigente a Lei Federal n°
7.788/89,  os  índices  posteriores,  isto  em
relação a todas as faixas salariais" (fls. 243-
244, e-STJ). Nesse contexto, a alteração das
conclusões adotadas pela Corte de origem, tal
como  colocada  a  questão  nas  razões
recursais,  demanda  novo  exame  do  acervo
fático-probatório  constante  dos  autos,
providência  vedada  em  Recurso  Especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3.  A  análise  do  dissídio  jurisprudencial  fica
prejudicada, em razão da aplicação da Súmula
7 do STJ, porquanto não é possível encontrar
similitude fática entre o acórdão combatido e
os  arestos  paradigmas,  uma  vez  que  as
conclusões díspares ocorreram, não em razão
de  entendimentos  diversos,  mas  de  fatos,
provas  e  circunstâncias  específicas  do  caso
concreto.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
(REsp  1688530/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
03/10/2017, DJe 11/10/2017)

ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES  INATIVOS
DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  SEXTA-PARTE.
NÃO  OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO  DO
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FUNDO  DE  DIREITO.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA 85  DO STJ.  1.  A  pretensão  da
recorrida  é  a  implementação  de  uma
vantagem  pecuniária  em  suas
complementações  de  aposentadorias  e
pensão.  Trata-se  de  parcelas  de  trato
sucessivo, onde a não concessão renova,
mês a mês, a violação do suposto direito.
2.  No  caso  da  parcela  denominada  sexta-
parte,  vantagem  não  incorporada  pela
Administração, o ato omissivo renova-se mês
a  mês,  caracterizando  relação  de  trato
sucessivo;  na  espécie,  a  prescrição  atinge
apenas as prestações vencidas anteriormente
aos  cinco anos  da propositura da ação,  nos
moldes da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg
no REsp 1.517.623/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins,  Segunda  Turma,  DJe  20.4.2015;
AgRg no REsp 1.501.389/SP, Rel. Ministro Og
Fernandes,  Segunda  Turma,  DJe  26.2.2015;
AgRg  no  AREsp  308.974/SP,  Rel.  Ministro
Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Primeira  Turma,
DJe 4.8.2014.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp  1692339/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
19/09/2017, DJe 10/10/2017)

AGRAVO  INTERNO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
FEPASA. CONVERSÃO DE SALÁRIOS EM URV.
LEI N.º 8.880/94. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RELAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  SÚMULA
85/STJ.
1.  A  orientação  jurisprudencial  desta
Corte  é  firme  no  sentido  de  que,
inexistindo  manifestação  expressa  da
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Administração Pública negando o direito
reclamado,  não  ocorre  a  prescrição  do
chamado  fundo  de  direito,  mas  tão
somente  das  parcelas  anteriores  ao
quinquênio  que  precedeu  à  propositura
da ação, ficando caracterizada relação de
trato  sucessivo  (Súmula  85  do  STJ) 2.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt  no  AREsp  1105922/SP,  Rel.  Ministro
SÉRGIO KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado
em 15/08/2017, DJe 24/08/2017) 

Nestes  termos  rejeito  a  prejudicial  de  mérito  de
prescrição.

 
2ª) APELAÇÃO 

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  sentença
proferida pelo Magistrado singular, que julgou procedente o pedido autoral
para  condenar  as  apelantes  para  reajustarem  o  beneficio  de
complementação de aposentadoria do apelado nos termos do Plano de
Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC-2007).

O ponto controvertido diz respeito à revisão do benefício de
aposentadoria complementar, amparado em acordos coletivos de trabalhos
(Cláusula 4ª do PCAC-2007) e art. 41 do Regulamento de Benefícios da
Fundação Petrobras de Seguridade Social.

A vantagem trazida pelo PACA-2017, em sua Cláusula 4ª,
diz respeito à concessão de um nível salarial do cargo:

Cláusula  4º  -  Concessão  de  nível.  A
Companhia concederá, a todos os empregados
admitidos  até  a  data  de  assinatura  deste
acordo, 1 (um) nível salarial de seu cargo.

Parágrafo  único  -  A  Companhia  acrescerá  1
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(um) nível salarial  no final da faixa de cada
cargo  do  atual  Plano  de  Classificação  e
Avaliação  de  Cargos  -  PCAC,  de  forma  a
contemplar  a  todos  os  empregados  com  o
nível citado no caput.

Todavia,  essa  matéria  também  já  foi  enfrentada  nos
Tribunais do país, que firmou entendimento no sentido de que não cabe
pedido  de  suplementação  de  aposentadoria  com  base  em  acordos
coletivos de trabalho nos quais foi concedido nível salarial de cargo, uma
vez  que  implicou  em  remuneração  variável  aos  funcionários  da  ativa
segundo o cargo, bem assim que é vedado o repasse de vantagens de
qualquer outra natureza aos benefícios previdenciários.

Nesse sentido:

PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  REVISÃO  DE
SUPLEMENTAÇÃO  DE  PROVENTOS  DE
APOSENTADORIA.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO
DE  PRESCRIÇÃO.  Prescrição  afastada.
Condição  de  participantes  do  plano.  Trato
sucessivo.  Incidência  da  prescrição  apenas
quanto  às  diferenças  vencidas  há  mais  de
cinco  anos.  Ilegitimidade  da  Petrobrás
reconhecida.  Pedido  de  suplementações  de
aposentadorias  com  base  em  concessão  de
nível  salarial  aos  empregados  em  acordos
coletivos  de  trabalho  (2001/2001)  não
repassado aos aposentados, com base no art.
41  do  Regulamento  Petros.  Avanço  de  nível
para  o  cargo  que  não  implica  em reajuste.
Prescrição  afastada,  extinção  em  face  da
patrocinadora e improcedência do pedido em
face  da  Petros.  Recurso  improvido,  com
exclusão de parte e alteração de fundamento.
A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
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Justiça  é  firme  em distinguir  sobre  o  prazo
prescricional  de cinco anos para a discussão
de  direitos  advindos  de  previdência
complementar em relação ao participante que
se desliga do plano e aquele que permanece
na  condição  de  segurado,  cujos  reflexos  se
propagam  para  o  futuro,  atingindo  a
prescrição apenas quanto às parcelas vencidas
há  mais  de  cinco  anos,  consignada  a
interrupção da prescrição (AGRG nos EDCL no
RESP.  1360016/PB,  Min.  Ricardo  Villas  Boas
Cueva,  j.  04.11.2014).  Conforme
entendimento  consolidado  no  Tribunal
Superior, não é parte legítima a patrocinadora
para  figurar  no  polo  passivo  de  litígios
envolvendo  participante  e  entidade  de
previdência  privada,  na  qual  se  discute
questão  referente  a  plano  de  benefícios
(AGRG no AREsp 295.151, relator o Min. Luis
Felipe  Salomão).  Mero  interesse  econômico
não autoriza a intervenção da patrocinadora.
Não  cabe  acolhimento  do  pedido  de
suplementação  de  aposentadoria  com
base  em  acordos  coletivos  de  trabalho
nos quais foi concedido nível salarial de
cargo,  uma  vez  que  implicou  em
remuneração variável aos funcionários da
ativa  segundo  o  cargo,  não  sendo
equiparado  a  reajuste  salarial  da
categoria,  sendo  vedado  repasse  de
vantagens  de  qualquer  outra  natureza
aos  benefícios  previdenciários  (LC
108/2001).  (TJSP;  APL  1002180-
47.2014.8.26.0562;  Ac.  10622312;  Santos;
Vigésima  Quinta  Câmara  Extraordinária  de
Direito Privado; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; Julg.
25/07/2017; DJESP 07/08/2017; Pág. 2613)
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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA DE
REVISÃO  DE  SUPLEMENTAÇÃO  PETROS.
NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA
DO  CONSUMIDOR.  ATUAL
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  SÚMULA  Nº
563 STJ. LEI COMPLEMENTAR 108/2001
E  109/2001.  EX-EMPREGADO  SE
INSCREVEU NA PETROS EM 03/08/1960
E  FOI  DESLIGADO  DA  PETROBRAS  POR
APOSENTADORIA  EM  31/10/1984,
SENDO  QUE  AS  REGRAS  A  SEREM
SEGUIDAS  SÃO  AQUELAS  EXISTENTES
NESTE  MOMENTO  (APOSENTADORIA).
EX-EMPREGADO  QUE  FALECEU  EM
08/03/2006.  AUTORA  (PENSIONISTA)
REPACTUOU  NOVOS  TERMOS  EM
16/01/2007  E  27/09/2012  COM  A  RÉ.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  10  TJSE.
NOVAS  CONDIÇÕES  EM  VIGOR.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.  1-
As  regras  a  serem  observadas  são  aquelas
existentes  no  momento  em  que  todas  as
condições  elegíveis  à  aposentadoria são
atingidas, e não as elencadas no momento da
adesão  à  previdência  complementar.  2.  Não
são aplicáveis as regras dispostas no Código
de  Defesa  do  Consumidor  às  Empresas
Fechadas  de  Previdência
Complementar(EFPC),  por  não
comercializarem os seus benefícios ao público
em  geral,  existindo  associativismo  ou
mutualismo com fins previdenciários, visando
à garantia do pagamento futuro de benefício
de  prestação  programada  e  continuada.  3.
Vedação  de  repasse  de  vantagem  para  a
suplementação  sem  a  respectiva
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contribuição/fonte  de  custeio.  Repactuação
realizada entre autor e réu de novos termos
do  Regulamento  Petros  no  ano  de  2007.
Aplicação  da  Súmula  nº  10  TJSE.  4.
Manutenção  da  sentença.  (TJSE;  AC
201700716178;  Ac.  16858/2017;  Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva;
Julg. 08/08/2017; DJSE 14/08/2017) 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  enfrentou  questão
semelhante,  pelo  rito  das  controvérsias  repetitivas,  e  firmou  tese  no
sentido de que o repasse de verbas de qualquer natureza, ainda que na
forma de abono ou vantagem, somente é possível se previsto regulamento
do plano de benefício.

Nesse sentido:

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
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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)

Desta forma, o pleito de revisão do benefício previdenciário
com amparo em acordos coletivos de trabalho(PCAC-2007), e disposição
estranha ao plano de benefício de previdência privada, não tem amparo
legal.

 Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO AO PRIMEIRO
APELO,  para acolher a preliminar  de ilegitimidade passiva da primeira
apelante excluindo-a da lide, e  REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE PRESCRIÇÃO E DOU PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO,  para
reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido
inicial.

Condeno  o  apelado  ao  pagamento  de  custas  e
honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre valor atribuído a causa,
sendo  repartido  na  proporção  de  50%  para  cada  apelante,  todavia
suspensos em razão do apelado ser beneficiário da justiça gratuita.
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 É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator
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