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A C Ó R D Ã O

  8ª TURMA
DIFERENÇAS  DE  COMPLEMENTAÇÃO 

DE  APOSENTADORIA.  PRESCRIÇÃO 

TOTAL. CABIMENTO. Não sendo da índole 

de nosso ordenamento jurídico a criação de 

direitos  imprescritíveis,  afigura-se 

antijurídica  a interpretação segundo a qual 

os  aposentados  poderiam  requerer,  a 

qualquer  tempo,  as  diferenças  de 

complementação  de  aposentadoria 

fundadas em alteração promovida no pacto 

por  ato  único  do  empregador.  Assim,  a 

interpretação  mais  razoável  deve  ser 

efetuada  à  luz  da  conjugação  dos 

entendimentos do C. TST manifestados em 

suas  Súmulas  nº  294  e  327.  Sob  tal 

perspectiva, a prescrição parcial atinge, tão 

somente,  os  direitos  decorrentes  de  atos 

que  continuam  vigentes,  como  o  próprio 

contrato  de  complementação  de 

aposentadoria  e  a  norma  regulamentar 

atualmente em vigor, bem como as parcelas 

asseguradas  por  preceito  de  lei.  Isso 

porque, vigentes as cláusulas contratuais ou 

existindo  lei  que  determine  o  direito  à 

parcela,  sempre  será  possível  exigir  a 

parcela,  somente  prescrevendo  as 

prestações  anteriores  ao  quinquênio  de 

inércia.  Todavia,  em relação  às alterações 

lesivas  promovidas  no  contrato, 

relativamente  a  parcelas  não  asseguradas 

por  lei,  a  prescrição  é  total,  por  isonomia 

aos empregados da ativa.
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Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  de  Recurso 

Ordinário  nº  TRT-RO-0116300-97.2009.5.01.0027,  em  que  são  partes: 

PETRÓLEO  BRASILEIRO  S/A-PETROBRÁS e FUNDAÇÃO  PETROBRÁS  DE 

SEGURIDADE  SOCIAL-PETROS,  como  Recorrentes,  e PAULO  CÉSAR 

FREITAS MOURÃO, como Recorrido.

I - R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Ordinários interpostos pelas Reclamadas (fls. 

678/702-Petrobrás e 709/731-Petros) em face da decisão de fls. 667/670, da 27ª 

Vara  do  Trabalho  do  Rio  de  Janeiro,  proferida  pela  Juíza, Denize  Pinto 

D'Assumpção. A sentença rechaçou a tese  do Reclamante e julgou procedente 

em parte o pedido referente a PL-DL 71/82.

Foram opostos Embargos de Declaração pela Fundação Petrobrás 

de  Seguridade  Social-PETROS (fls.  672/674),  os  quais  foram  julgados 

improcedentes (fl. 706).

A  segunda  Reclamada, Petróleo  Brasileiro  S/A-PETROBRÁS, 

interpõe recurso ordinário (fls. 678/702), alegando preliminarmente incompetência 

em razão da matéria  e ilegitimidade passiva ad causam.  No mérito,  sustenta  a 

prescrição total porque o Recorrido recebe suplementação de aposentadoria desde 

30.04.1995 e só distribuiu a ação em agosto de 2009,  ou seja, 14 anos após a 

concessão do benefício. Afirma que o plano da Petros não possui natureza jurídica 

de regulamento de empresa, nem tampouco supressão de vantagens; ausência de 

solidariedade  entre  as  Reclamadas  e  impossibilidade  da  condenação  sem  a 

respectiva fonte de custeio.

A  primeira  Reclamada, Fundação  Petrobrás  de  Seguridade 

Social-PETROS,  também  interpõe  recurso  ordinário  (fls.  709/731).  Nas 

preliminares, argui incompetência da Justiça do Trabalho, impossibilidade jurídica 

do pedido, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e conexão. No mérito, 

alega prescrição ao direito do Autor e, se ultrapassada, sustenta a improcedência 

dele.
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O Reclamante apresentou contrarrazões (fls. 744/764), requerendo 

a manutenção do julgado.

Os autos  não foram remetidos  ao Douto  Procurador  Regional  do 

Trabalho,  por  não  ser  hipótese  de  intervenção  legal  (Lei  Complementar  n° 

75/1.993) e/ou das situações arroladas no Ofício PRT/1ª Região n° 131/04-GAB, 

de  23/03/2004,  ressalvando  o  direito  de  futura  manifestação,  caso  entenda 

necessário.

II - F U N D A M E N T A   Ç     Ã   O  

DO CONHECIMENTO

Os apelos são tempestivos. A sentença foi publicada no diário oficial 

do dia 10.05.2011,  terça-feira (fl.  671).  Foram opostos Embargos de Declaração 

pela primeira Reclamada (fls. 672/674), cuja decisão de improcedência (fl. 706) foi 

publicada  no  diário  oficial  do  dia  29.07.2011,  sexta-feira  (fl.  707).  Os  recursos 

foram interpostos  em 18.05.2011  (Petrobrás)  e em 05.08.2011  (Petros)  e estão 

subscritos  por  advogados  regularmente  constituídos  (procurações  às  fls.  661  e 

736; substabelecimentos às fls. 662/663 e 737). As custas e os depósitos recursais 

acompanharam os recursos e observam o Ato SEJUD/GP nº 449/2011 do C. TST 

(fls. 703/704 e 732/733). Conheço, pois, do recurso.

PRELIMINARES ARGUIDAS NA DEFESA E REITERADAS NAS 

CONTRARRAZÕES

As  Recorrentes  apresentam  uma  série  de  preliminares  nas  suas 

contestações e que são reiteradas nos seus recursos. Para possibilitar uma leitura 

lógica da decisão, tratarei das preliminares reiteradas nos recursos conjuntamente.

DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA

Por expressa previsão constitucional,  cabe "à Justiça do Trabalho 

processar  e julgar  (I) as ações oriundas da relação de trabalho,  abrangidos  os  
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entes de direito  público externo e da administração pública direta e indireta  da  

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (artigo 114).

A  pretensão  deduzida  pela  parte  autora  de  reajuste  de 

suplementação de aposentadoria, ainda que amparada em regra de direito material 

civil,  tem  como  raiz,  veio  principal,  tronco  central  uma  relação  de  trabalho 

subordinada,  sem  a  qual  inexistiria  o  direito  à  suplementação.  De  tal  sorte, 

inobstante o suporte jurídico decorra do direito comum, o suporte fático provém da 

relação de emprego, o que confirma a competência da Justiça do Trabalho. Aliás, 

sobre o tema, a doutrina já manifestou-se, verbis:

“Fica claro que a configuração do ilícito civil  e do ilícito trabalhista não é 

necessariamente  condicionada  à  tipicidade  da  figura  legal  prévia,  ao 

atentarmos  que  no  âmbito  civil  e  trabalhista  admite-se  a  integração  do 

ordenamento jurídico, através da aplicação  da analogia, da eqüidade, dos 

princípios e normas de ordem geral extraídas do ordenamento jurídico, dos 

usos e costumes. Diferentemente, na área penal e tributária, o tipo penal e o 

fato  gerador  tributário  estão vinculados  a  uma legalidade estrita,  ou,  em 

outras palavras, à figura típica legal prévia.” (JORGE PINHEIRO CASTELO, 

in O Direito Processual do Trabalho na Moderna Teoria Geral do Processo, 

Editora LTr, 1993, páginas 209/210)

Não  tem  caráter  somente  previdenciário  a  complementação  de 

aposentadoria creditada por entidade de previdência privada fechada, instituída e 

mantida  pelo  empregador  exclusivamente  em favor  de seus  empregados.  Com 

efeito, decorrendo a relação de direito material (o contrato de formação de renda e 

de  concessão  de  suplementação)  havida  entre  o  Reclamante  e  a  segunda 

Reclamada (Petrobrás) de um contrato de trabalho, na verdade encontra-se ao 

abrigo da competência da Justiça do Trabalho, por se tratar, genericamente, de um 

crédito trabalhista.

O fato supostamente ensejador da obrigação de pagar diferença de 

suplementação decorre de um contrato de emprego,  da prestação dos serviços. 

Não se trata de fato atinente à vida privada dos autores (sua vinculação a uma 
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outra entidade de previdência privada aberta, como BRASILPREV, SUL AMÉRICA e 

etc), enquanto cidadãos comuns, mas circunstâncias ligadas a sua condição de sujeitos 

do contrato de trabalho.

Em memoráveis acórdãos, já anciãos, o Pretório Excelso decidiu que 

benefícios devidos por entidades de previdência privada fechada (ou seja benefícios que 

só  fazem jus os  empregados  da  mantenedora)  são  créditos  trabalhistas  diferidos 

decorrentes do contrato de trabalho e as demandas que tenham por objeto a discussão 

do valor desses benefícios devem ser apreciadas pela Justiça do Trabalho. Vejamos:

“Nos termos da jurisprudência prevalente do Supremo Tribunal Federal, é da 

competência  da  Justiça  do  Trabalho  o  processo  e  julgamento  de 

reclamação  visando  complementação  de  aposentadoria  ou  pensão, 

desde que fundada em relação jurídica estipulada por força do contrato 

de trabalho, estranha ao sistema da previdência social.” (Relator Ministro 

Soares Muñoz, Recurso Extraordinário n° 91257)

“É  competente  a  Justiça  do  Trabalho  para  apreciar  reclamação 

pertinente a reajustamento ou complementação de aposentadoria, após 

a  extinção  do  contrato  de  trabalho.  Precedentes.  Agravo  Regimental 

improvido.” (Relator Ministro Cordeiro Guerra, Agravo Regimental em Agravo 

de Instrumento improvido, AGRAG – 64987/MG).

E, mais recentemente, acórdão da lavra do Ministro Néri da Silveira, 

quando  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  sua  composição  plena,  no  Agravo 

Regimental em Agravo de Instrumento - 134120/RJ - publicado no DJ de 23-05-97, 

PP 21727 EMENT VOL - 01870-01 - PP 00142, decidiu que:

"Recurso  extraordinário.  Matéria  Trabalhista.  Complementação  de 

aposentadoria. 2. Competência da Justiça do Trabalho para conhecer a ação 

de  benefício  de  ex-empregado  que  tenha  por  objeto  vantagens 

previdenciárias asseguradas pelo empregador e decorrentes do contrato de 

trabalho.  3.  Recurso  inadmitido.  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 

provimento.”
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A  jurisprudência  da  mais  alta  Corte  da  Justiça  do  Trabalho, 

especificamente sobre o tema, é mansa e pacífica. Vejamos:

“É competente a Justiça do Trabalho para julgar ações que tratem de 

complementação de aposentadoria,  decorrentes de regulamentos  da 

empresa,  vez  que  possui  a  causa  relação  jurídica  de  natureza 

trabalhista, não relação jurídica de natureza civil ou previdenciária.” (TST-

PLENO, Proc. E-RR n° 4.088/81; Relator Ministro Alves de Almeida, DJ n° 

121/85)

“A  Justiça  do  Trabalho  é  competente  para  julgar  as  controvérsias 

oriundas  de  complementação  de  aposentadoria outorgada  pelo 

estabelecimento bancário, através da Caixa Econômica de Assistência por 

ele mantida. (STF-PLENO, RE n° 89.509).” (TST, 1a T., Proc. RR n° 16/84; 

Rel. Min. Ildélio Martins; DJ n° 156/85) – ambos os verbetes foram retirados 

de Repertório de Jurisprudência Trabalhista, volume 5, p. 139/140, de João 

de Lima Teixeira Filho.

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  RECURSO  DE  REVISTA. 

COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Acertado o 

despacho denegatório ao refutar a argüição de ofensa direta ao art. 114 

da  Carta  Magna,  pois  indiscutível  a  competência  desta  Justiça 

Especializada  para  apreciar  pedido  de  complementação  de 

aposentadoria, na medida em que a entidade de previdência privada é 

controlada e mantida pelo empregador do reclamante (...)

O  acórdão  rejeitou  a  argüição  de  incompetência  material  da  Justiça  do 

Trabalho, uma vez que o conflito de interesses em exame tem origem no 

vínculo de emprego havido entre o autor e a 1ª reclamada, sendo que a sua 

vinculação  com a  2ª  e  3ª  reclamadas  somente  foi  possível  em face  do 

contrato de trabalho firmado com a 1ª reclamada (fl.  409).  Inconsistente, 

portanto,  a  argüição de  ofensa  ao art.  114 da  Carta  Magna,  pois  já  se 

encontra  pacificado,  no  âmbito  do  TST,  o  entendimento  favorável  à 

competência  da  Justiça  do  Trabalho  para  dirimir  controvérsias  sobre 

complementação  de  aposentadoria,  consoante  se  infere  das  inúmeras 
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orientações jurisprudenciais e súmulas trabalhistas que cuidam do tema.” 

(AIRR  48606/2202-900-03-00,  Relator  -  Juiz  José  Pedro  de  Camargo 

Rodrigues de Souza, DJ - 22/06/2007)

No mesmo sentido, a subseção de Dissídios Individuais do Colendo 

Tribunal  Superior  do  Trabalho,  reafirmando  a  competência  material  trabalhista, 

editou a Orientação Jurisprudencial n° 26, cujo teor é o seguinte:

"COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DA 

PENSÃO REQUERIDA POR VIÚVA DE EX-EMPREGADO."

Por outro lado, a Emenda Constitucional nº 20/1998 não alterou, em 

nada, a competência material trabalhista. O artigo 1º da Emenda Constitucional nº 

20, de 15 de dezembro de 1998, que deu nova redação, dentre outros, ao artigo 

202 da Constituição Federal, dispõe que:

"As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais 

previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades 

de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, 

assim  como,  à  exceção  dos  benefícios  concedidos,  não  integram  a 

remuneração dos participantes, nos termos da lei."

Os constitucionalistas italianos distinguem as normas constitucionais 

em normas programáticas  ou diretivas  (são dirigidas  ao legislador,  têm eficácia 

sobre  os  comportamentos  estatais  e  caracterizam-se  pelo  seu  alto  teor  de 

abstração  e  imperfeição;  são  normas  incompletas  que  demandam  operações 

integrativas);  são normas incompletas  que demandam operações integrativas)  e 

norma preceptivas ou não programáticas (são endereçadas aos cidadão e ao juiz, 

recaem sobre relações privadas e são normas completas e concretas suscetíveis 

de  imediata  aplicação  e  dotadas  de  incontrastável  juridicidade).  Já  os 

constitucionalistas  americanos,  dividem  as  normas  constitucionais  e  em  auto-

aplicáveis ou auto-executáveis (self executing provisions) e não auto-aplicáveis ou 

não auto-executáveis (not self executing provisions).
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“Pode se dizer que uma disposição constitucional  é auto-executável  (self  

executing), quando nos fornece de uma regra mediante a qual se possa fruir 

e resguardar o direito outorgado, ou executar o dever imposto, e que não é 

auto-aplicável, quando meramente indica princípio, sem estabelecer normas, 

por  cujo  meio  se  logre  dar  a  esses  princípios  vigor  de  lei.”  (COOLEY, 

Treastise  in the Constitucional  Limitations,  página 93,  6ª  edição,  Boston, 

apud BONAVIDES,  PAULO  in Curso de Direito Constitucional,  Malheiros 

Editores, 10ª edição, página 216)

Pela  simples  distinção  doutrinária  acima  empreendida  pode-se 

antever  que  o  dispositivo  legal  esgrimido  pelas  empresas  colocadas  no  polo 

passivo  não  permite  sua  aplicação  concreta,  por  ser  norma  constitucional  de 

eficácia  contida  ou  não  auto-aplicável  ou  meramente  programática.  Tanto  que 

remete  ao  legislador  ordinário  o  dever  de  explicitar  e  regulamentar  o  princípio 

genérico que enuncia.

Acrescento.  Em  lugar  algum  está  dito,  no  dispositivo  legal 

mencionado,  que  as  disposições  estatutárias  ou  normativas  referentes  à 

complementação de aposentadoria perderam a natureza que sempre tiveram, qual 

seja  de crédito  trabalhista  diferido,  decorrente  da relação  de  trabalho,  mas  de 

cunho previdenciário.  Portanto, qualquer que seja regulamentação do dispositivo 

constitucional  certamente estará mantida a competência da Justiça do Trabalho. 

Rejeito, portanto, a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM

Os  fundamentos  adotados  pelas  Reclamadas  para  evidenciar  a 

suposta ilegitimidade ativa e passiva – (a) o autor não é empregado da Petros; (b) 

o autor não manteve com a Petros contrato de trabalho; (c) o autor não mantinha 

qualquer  relação  jurídica  material  com  a Petrobrás;  e  (d) o  autor  já  está 

aposentado, o que ensejou a extinção de seu contrato de trabalho – não têm o 

poder de afastar o evidente equívoco ou distorção dos fatos.
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In casu, não pretende o Autor perceber das Reclamadas diferenças 

salariais,  mas  somente  diferença  de  suplementação  de  aposentadoria  devida 

exclusivamente  pela Petros.  Não  há  falar  em  responsabilidade  solidária  ou 

subsidiária.  A entidade de previdência complementar é a devedora principal  das 

suplementações.

Portanto,  o destinatário da suplementação (autor) está postulando 

as  diferenças  em  face  do  devedor  (a  Petros).  Por  outro  lado,  a  presença  da 

Petrobrás na  lide  decorre  de  sua  condição  de  mantenedora  da  primeira 

Reclamada  e  ex-empregadora  do  Autor,  em  situação  muito  similar  ao  grupo 

econômico de que fala o § 2º do artigo 2º da CLT. 

Poderia  a Petrobrás simplesmente  manter  a ideia original  de ela 

própria  complementar  ou suplementar  as  aposentadorias  de seus  empregados, 

como fazia até pelo menos 1967. Ao instituir uma outra empresa, com o objetivo 

precípuo de assumir seu encargo, na verdade criou uma subsidiária, formando com 

ela um grupo econômico.

Assim,  ambas são solidariamente responsáveis pelo adimplemento 

do crédito  postulado.  Ilegitimidade  haveria  se  pessoa  que  não  está  legalmente 

autorizada  a  postular  ou  a  responder  à  demanda  fosse  chamada  em lugar  da 

verdadeira credora ou devedora do direito subjetivo material.  Portanto, rejeito a 

preliminar.

DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DO INTERESSE 

DE AGIR

Fiel à teoria eclética do direito de ação, um verdadeiro meio termo 

entre  a  teria  concretista  de  Wach  e  Chiovenda  (nova  roupagem  da  teoria 

imanentista)  e  a  teoria  abstracionista  pura  (Degenkolb),  cunhada  por  ENRICO 

TULLIO  LIEBMAN,  notável  processualista  peninsular,  o  Código  inspirado  por 

Alfredo Buzaid, aluno do mestre italiano, encampou a corrente doutrinária que, ao 

lado de reconhecer ser a ação um direito público – não é algo particular das partes; 

nela  atua  a  vontade  da  sociedade,  através  do  Estado,  de  que  não  haja  sem 
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solução  conflito  de  interesse  -,  subjetivo,  autônomo  –  é  absolutamente 

desvencilhado do direito objetivo; não se exige a existência de um direito material – 

e abstrato – direito à sentença e não à sentença favorável à pretensão deduzida 

em Juízo, como equivocadamente entenderam ADOLF WACH e CHIOVENDA – de 

exigir  do Estado a entrega da tutela jurisdicional,  condicionou o exercício desse 

direito somente ao atendimento de certos requisitos, chamados de condições de 

ação,  conducentes à obtenção de um pronunciamento  acerca do mérito  da lide 

(Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 

artigos 2º, 3º, 6º e 267, inciso VI).

Com  essa  teoria,  ampliou-se  a  clássica  divisão  das  questões 

processuais de duas (pressupostos processuais e mérito) para três (pressupostos 

processuais,  condições  da  ação  e  mérito).  Assim,  as  questões  processuais 

passaram a ter uma ligação ou uma conexão com o direito subjetivo material. Essa 

conexão é feita pela condição da ação.

O tríplice requisito erigido à condição da ação foi a legitimidade de 

parte –  requerendo  "a  coincidência  entre  a  pessoa  a  quem  a  lei  concede  a  

qualidade  de  titular  da  pretensão  posta  em  juízo  e  aquela  que  se  encontra,  

igualmente por força de norma legal, autorizada (= legitimada) a responder à ação" 

(apud Litisconsórcio,  Assistência  e  Intervenção  de  Terceiros  no  Processo  do 

Trabalho,  Editora  LTr,  1991,  página  16,  de  Manoel  Antônio  Teixeira  Filho)  –  o 

interesse processual de agir – que haja utilidade e necessidade de tutela; que a 

tutela seja indispensável e suficiente ao solvimento do conflito – e  possibilidade 

jurídica do pedido – que inexista uma vedação prévia à pretensão deduzida em 

juízo  no  ordenamento  jurídico  (segundo  a  melhor  doutrina  de F.  C.  Pontes  de 

Miranda e de M. A. Teixeira Filho).

No presente caso, pretende o Autor a condenação das Reclamadas 

à complementação de aposentadoria equivalente ao PL-DL 71/82, pedido este que, 

ao contrário do que faz crer a Recorrente, não encontra óbice no parágrafo único 

do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  108/01,  que  dispõe  que:  “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,  
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abono e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios”. Isto porque o reclamante 

aponta  como  fundamento  a  amparar  sua  pretensão  regra  constante  no 

regulamento do plano de benefícios da Petros, fato que se articula com o meritum 

causae.  Assim,  inexistindo  vedação  prévia  à  pretensão  deduzida  em  juízo  no 

ordenamento jurídico, não há falar em impossibilidade jurídica do pedido.

Assim, pelos motivos expostos, rejeito a preliminar.

DA CONEXÃO

A primeira Reclamada, Petros, sustenta na sua defesa (e reitera no 

seu  recurso  ordinário)  a  existência  de  conexão  entre  a  presente  causa  e  o 

processo  nº 0060600-64.2008.5.01.0030,  cujo  autor  é Paulo  Cezar  de  Freitas 

Mourão.

São conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto 

ou a causa de pedir. Isto é o que preconiza o artigo 103 do CPC.

A despeito  do  que  diz  o  artigo  em referência,  ele  não  pode  ser 

aplicado  na Justiça  do Trabalho.  A uma porque  o processo  do trabalho,  como 

ciência autônoma que é, tem regras e princípios próprios, só admitindo a aplicação 

do  direito  processual  comum  subsidiariamente  quando  houver  omissão.  Ainda 

assim,  deve  haver  compatibilidade  com  os  princípios  básicos  que  norteiam  a 

processualística laboral. No caso, tal preceito não pode ser aplicado por violar o 

princípio da celeridade.

Assim, ante o exposto, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA

Trata a reclamação de pretensão do Autor de recálculo do valor que 

lhe é pago mensalmente a título de complementação de aposentadoria. Segundo o 
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Recorrente, sua complementação de aposentadoria foi calculada sem observar a 

inclusão do PL-DL 1971/82.

A sentença,  por sua vez,  afastou a prejudicial  de prescrição total, 

acolhendo a prescrição parcial quinquenal, sob o fundamento de que, tratando-se 

de pedido de diferenças, o termo a quo do lapso prescricional localiza-se em cada 

suposto pagamento insuficiente realizado mês a mês, conforme o entendimento da 

Súmula nº 327 do C. TST.

As Reclamadas invocam os entendimentos contidos nas Súmulas nº 

294 e 326 do C. TST, argumentando que trata-se de pedido de complementação 

de aposentadoria oriunda de norma regulamentar e jamais paga. Em razão desta 

argumentação, requerem a declaração da prescrição.

Verifico restar incontroverso que o Reclamante é ex-empregado da 

Petrobrás, encontrando-se aposentado desde 30.04.1995 (CTPS, fl. 26). Pelo que 

consta dos recibos salariais do Reclamante, ele jamais recebeu o pagamento da 

parcela PL-DL-1971 (ou VP-DL-1971) depois que jubilou.

Não  há  dúvida  de  que  o  Reclamante,  que  já  recebe  a 

complementação  de aposentadoria,  pretende  apenas  a revisão  de tal  benefício 

segundo o regramento que entende aplicável, com o objetivo de que lhe seja pago 

um valor  maior.  Pretende,  portanto,  meramente  o recálculo  da complementação 

que já  lhe  é paga,  a fim de que o valor  seja  adequado  ao que foi  contratado 

originalmente.

Portanto, em princípio, segundo o relato da petição inicial, a lesão 

sofrida pelo direito subjetivo material do autor viria, de fato, ocorrendo mês a mês, 

de forma paulatina e reiterada, por sucessivos atos omissivos. Desta forma, com 

base  exclusivamente  na  narrativa  da  exordial,  a  prescrição  seria  meramente 

parcial, alcançando apenas as parcelas anteriores há cinco anos da propositura da 

ação, conforme o entendimento da Súmula nº 327 do C. TST, in verbis:
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SÚMULA Nº 327 DO TST. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 

DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL (nova redação) - Res. 174/2011, 

DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à 

prescrição  parcial  e  quinquenal,  salvo  se  o  pretenso  direito  decorrer  de 

verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela 

prescrição, à época da propositura da ação.

Todavia,  a referida súmula não pode ser interpretada literalmente, 

pelo menos em sua primeira parte, de forma a tornar imprescritível o direito de os 

aposentados  requererem  judicialmente  as  diferenças  de  complementação  de 

aposentadoria  fundadas  em  alteração  promovida  no  pacto  por  ato  único  do 

empregador. Tal entendimento seria causa de extrema insegurança jurídica, já que 

manteria,  ad infinitum, a espada do aposentado sobre a cabeça do empregador. 

Essa não é a índole de nosso ordenamento jurídico. Pelo contrário, na legislação 

pátria a regra geral  é a da prescritibilidade, sendo exceção a imprescritibilidade, 

que, por isso mesmo, deve ser expressamente definida em lei.

Aliás, a súmula transcrita contém uma exceção: “salvo”. Sempre que 

“o  pretenso  direito  decorrer  de  verbas  não  recebidas  no  curso  da  relação  de 

emprego e já alcançadas pela prescrição”, não se pode afastar a fluição do prazo 

prescricional, mesmo que o pedido trate de complementação de aposentadoria.

Não  faz  sentido  que  o  mesmo  ato  único  do  empregador  que 

promove alteração lesiva no contrato seja prescritível para o empregado da ativa, 

que não mais poderá pleitear diferenças dele decorrente em parcelas sucessivas 

após o quinquênio, mas não para o empregado inativo, que poderá requerê-las a 

qualquer tempo.

Sendo  assim,  entendo  que  a  prescrição  do  direito  de  pleitear 

diferenças de complementação de aposentadoria deve ser analisado à luz de sua 

específica  súmula,  acima  transcrita,  mas  também  da  súmula  que  traduz  o 

entendimento do C. TST quanto à regra geral em matéria prescricional, in verbis:
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SÚMULA Nº 294 DO TST. PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

TRABALHADOR  URBANO  (mantida)  -  Res.  121/2003,  DJ  19,  20  e 

21.11.2003.  Tratando-se  de  ação  que  envolva  pedido  de  prestações 

sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto 

quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

Da  conjugação  dos  entendimentos,  extrai-se  a  única  interpretação 

juridicamente viável relativamente às diferenças de complementação de aposentadoria, 

qual seja, de que a prescrição parcial refere-se tão somente aos atos que continuam 

vigentes, como o próprio contrato de complementação de aposentadoria e  a  norma 

regulamentar atualmente em vigor, bem como às parcelas asseguradas por preceito de 

lei. Isso porque, vigentes as cláusulas contratuais ou existindo lei que determine o direito 

à parcela, sempre será possível exigir a parcela, somente prescrevendo as prestações 

anteriores  ao  quinquênio  de  inércia.  Todavia,  em  relação  às  alterações  lesivas 

promovidas no contrato relativamente a parcelas não asseguradas por lei, a prescrição é 

total, porque o que configura a prescrição é justamente o desinteresse demonstrado pelo 

prejudicado.

Ora, é fato que o empregado não é obrigado, por exemplo, a aderir a um 

novo plano de previdência que substituiu àquele que contratou, mas não há qualquer 

razão jurídica para não se presumir sua adesão tácita se não demonstra irresignação no 

prazo de cinco anos a contar da alteração, durante o qual aceitou passivamente as 

novas condições estabelecidas. Não há princípio jurídico que fundamente a possibilidade 

do credor silenciar  por  mais de dez anos e,  repentinamente, vir  a  juízo reclamar o 

prejuízo que lhe foi causado décadas atrás, amparado na premissa de que somente as 

prestações prescrevem. A necessidade de pacificação social, perseguida pelo Direito, 

impede que se adote esse entendimento.

Não há dúvida de que as alterações promovidas pelos empregadores em 

suas normas regulamentares, e que alteram as cláusulas pactuadas com o empregados 

a partir de determinada data, constituem ato único do empregador a atrair a prescrição 

total.

No  presente  caso,  o  direito  de  fundo  perseguido  pelo  autor  é  a 
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integração  da  parcela  denominada  PL-DL-1971,  no  cálculo  de  sua 

complementação  de  aposentadoria,  haja  vista  sua  natureza  salarial.  O  Autor, 

aposentado,  sustenta  que  o  Decreto-Lei  nº  1.971/1982,  ao  diluir  a  parcela 

percebida a título de participação nos lucros em doze parcelas, conferiu natureza 

salarial  a  tal  verba.  Assim,  deveria  tal  valor  ser  incluído  no  cálculo  de  sua 

complementação de aposentadoria paga pela Petros.

Esclarecendo  de  forma  mais  amiúde,  a  pretensão  autoral  às 

diferenças  de  complementação  de  aposentadoria  é  fundada  em  desigualdade 

existente entre o valor da complementação recebida pelo autor e o salário pago 

aos empregados da ativa que ocupam cargo equivalente ao que o autor ocupava 

quando na ativa. Essa diferença desfavorável ao autor teria surgido a partir de sua 

aposentadoria,  quando deixou de auferir  a referida vantagem,  paga apenas aos 

empregados  em  atividade.  Ou  seja,  a  alteração  do  regulamento  provocou  o 

incorreto pagamento ao Reclamante, gerando a distorção salarial.

Inexiste  razão  jurídica  que  justifique  a  atribuição,  ao  empregado 

aposentado,  de  direito  superior  àquele  que  ele  próprio  teria  na ativa.  Aliás,  se 

pensarmos a complementação de aposentadoria como um mecanismo que busca, 

justamente, a paridade de direitos entre os ativos e os inativos, não há razão para 

que um direito já prescrito para o empregado da ativa possa ser alcançado pelo 

inativo.

Esse mesmo entendimento é adotado seguidamente pelo C.  TST, 

conforme se vê dos seguintes arestos:

TST - Processo: RR – 37800-54.2004.5.04.0012

Data de Julgamento: 04/05/2011

Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, 5ª Turma

Data de Publicação: DEJT 13/05/2011.

Ementa:

RECURSO  DE  REVISTA.  PRESCRIÇÃO.  COMPLEMENTAÇÃO  DE 

APOSENTADORIA.  IMPLANTAÇÃO  DE  NOVO  PLANO  DE  CARGOS  E 

SALÁRIOS APÓS A JUBILAÇÃO (2001). ENQUADRAMENTO. Conforme já 
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decidido por esta Turma, a implantação do novo Plano de Cargos e Salários 

constitui ato único do empregador e, segundo a teoria da actio nata, o prazo 

prescricional surge a partir da lesão ao direito da parte.   É aplicável por 

analogia a Súmula n.º 275, II, do TST, no caso de empregado jubilado 

que postula enquadramento em novo Plano de Cargos e Salários, o que 

acarretará  a  recomposição  das  parcelas  que  compõem  a 

complementação de aposentadoria. Recurso de revista de que se conhece 

e  a  que  se  dá  provimento.  DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA.  ENQUADRAMENTO  NO  PLANO  DE  CARGOS  E 

SALÁRIOS  IMPLANTADO  EM  2001.  Considerada  a  declaração  da 

prescrição total referente à pretensão de enquadramento no Plano de Cargos 

e Salários implantado em 2001, ficou sem objeto o recurso, no particular. É 

de  se  ressaltar,  entretanto,  que  o  recorrente  não  se  insurge  contra  o 

enquadramento  da  reclamante  no  Plano  instituído  em 2002.  Recurso  de 

revista de que não se conhece.

(sublinhei e grifei)

TST - Processo: RR – 2660-17.2010.5.10.0000

Data de Julgamento: 04/05/2011

Relatora Juíza Convocada: Maria Doralice Novaes, 7ª Turma

Data de Publicação: DEJT 13/05/2011. 

Ementa:

...

II) RECURSO DE REVISTA - DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO TOTAL - SÚMULA 326 DO TST.

1. A disciplina jurídica da prescrição em matéria de complementação de 

aposentadoria  encontra seus parâmetros  estabelecidos nas Súmulas 

326 e 327 e na Orientação Jurisprudencial 156 da SBDI-1, todas do TST, 

contemplando as seguintes hipóteses: a) trabalhador jubilado que nunca 

recebeu complementação de aposentadoria  e que pede o pagamento do 

benefício  -  prescrição  bienal  total,  contada  da  data  da  jubilação, 

pressupondo-se  que  o  contrato  de  trabalho  tenha  sido  extinto 

concomitantemente  com  a  aposentadoria  (Súmula  326  do  TST);  b) 
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trabalhador jubilado que já recebe a complementação de aposentadoria e 

que pede diferenças do benefício com base em parcela não incluída no seu 

cálculo, mas que era recebida durante o contrato de trabalho - prescrição 

quinquenal parcial, contada da data da jubilação (Súmula 327 do TST); c) 

trabalhador jubilado que já recebe a complementação de aposentadoria e 

que pede diferenças do benefício com base em parcela não incluída no seu 

cálculo, porquanto não recebida durante o contrato de trabalho - prescrição 

bienal total, contada da data da jubilação (Orientação Jurisprudencial 156 da 

SBDI-1 do TST); d) trabalhador jubilado que já recebe a complementação de 

aposentadoria e que pede diferenças do benefício com base em parcela não 

incluída no seu cálculo, porquanto suprimida há mais de 5 anos antes da 

jubilação ou do ajuizamento da reclamatória - prescrição total, em face de já 

estar  prescrito  o  direito  que  se  buscava  levar  para  a  aposentadoria 

(Orientação  Jurisprudencial  156  da  SBDI-1  do  TST);  e)  pedido  de 

complementação  de  aposentadoria  com  base  em  regulamento  diverso 

daquele que está sendo utilizado como parâmetro para o cálculo do benefício 

- prescrição bienal total, contada a partir da data da jubilação (Súmula 326 do 

TST);  f)  alteração  dos  critérios  de  cálculo  da  complementação  de 

aposentadoria após a jubilação do reclamante - prescrição quinquenal 

total, contada a partir da data da lesão ao direito, com a alteração de 

regulamento ou critério de cálculo (Súmula 294 do TST); g) concessão de 

direito a empregados ativos, ocorrida após a jubilação do empregado que 

postula  sua  extensão  aos  jubilados,  pela  inclusão  no  cálculo  da 

complementação de aposentadoria - prescrição quinquenal parcial, contada 

da data da concessão da vantagem aos ativos (Súmula 327 do TST);  h) 

pedido  de  inclusão,  na  complementação  de  aposentadoria,  de  vantagem 

assegurada aos trabalhadores da ativa e suprimida em relação aos inativos 

antes da jubilação dos reclamantes - prescrição quinquenal parcial (Súmula 

327 do TST), contada da data da jubilação e não da data da supressão, uma 

vez que,  pelo princípio da -actio nata-,  o direito de ação somente surgiu 

quando o empregado,  ao se  jubilar,  deixou  de  receber  a  vantagem que 

recebia  na  ativa  e  que  passou,  em data  anterior  à  sua  jubilação,  a  ser 

negada aos inativos.

2. Na hipótese, o Regional registra que a pretensão do Reclamante é ver a 
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sua complementação de aposentadoria calculada com base no Regulamento 

de 1967, em vigor por ocasião de sua admissão no Banco Reclamado, uma 

vez que o cálculo do benefício é feito com base nas normas de 1997.

3.  Com  efeito,  tendo  em  vista  que  o  pleito  se  refere  a  pedido  de 

complementação  de  aposentadoria  com  base  em  regulamento  diverso 

daquele  que  está  sendo  utilizado  como  parâmetro  para  o  cálculo  do 

benefício, a prescrição incidente é a total, de que trata a Súmula 326 do TST, 

razão pela qual, tendo a Obreira se aposentado em 02/04/05 e ajuizado a 

presente  demanda  apenas em 26/05/09,  mais  de  dois  anos  após  a  sua 

jubilação, encontra-se prescrito o direito de ação com base no pedido de 

adoção das regras constantes do Regulamento de 1967.

Recurso de revista parcialmente conhecido e provido.

(destaquei)

TST - Processo: RR – 117900-71.2008.5.02.0089

Data de Julgamento: 26/04/2011

Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, 8ª Turma

Data de Publicação: DEJT 20/05/2011. 

Ementa:

RECURSO DE REVISTA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  E  DA  CPTM  (ANÁLISE  CONJUNTA  -  MATÉRIAS  COMUNS)- 

PRESCRIÇÃO.  COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA. 

DESIGUALDADE ENTRE O VALOR DA APOSENTADORIA DE INATIVO DA 

FEPASA  E  O  DO  SALÁRIO  DE  EMPREGADO  ATIVO  DA  CPTM 

OCUPANTE  DE  CARGO  EQUIVALENTE.  O  pedido  de  diferenças  de 

complementação de aposentadoria, no caso, decorre da desigualdade entre 

o valor da aposentadoria do Autor, inativo da FEPASA, e o do salário dos 

empregados ativos da CPTM, ocupantes de cargo equivalente. Note-se que 

a estrutura salarial da CPTM, nos termos do contrato coletivo de trabalho 

1995/1996, nunca foi utilizada como parâmetro para a complementação de 

aposentadoria do Reclamante.  Logo,  a prescrição    aplicável  é a total  .  Por 

outro lado, o fato gerador do pedido é o momento em que as obrigações 

decorrentes dos contratos de trabalho do pessoal da FEPASA passaram a 
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ser  da  responsabilidade  da  CPTM,  ou  seja,  quando  da  cisão  parcial  do 

patrimônio  da FEPASA,  ocorrida  em 1996,  por  meio  da Lei  nº  9.342/96. 

Portanto,  considerando  que  o  Reclamante  ajuizou  a  presente  ação  em 

04/06/2008, ou seja, após o transcurso de mais de dois anos da data em que 

teria ocorrido a lesão (maio/1996), observa-se que a pretensão postulatória 

foi atingida pela prescrição total. Recursos de Revista conhecidos e providos.

(destaquei)

Em  resumo,  entendo  que,  não  sendo  da  índole  de  nosso 

ordenamento jurídico a criação de direitos imprescritíveis, afigura-se antijurídica a 

interpretação segundo a qual os aposentados poderiam requerer a qualquer tempo 

as  diferenças  de  complementação  de  aposentadoria  fundadas  em  alteração 

promovida  no pacto  por  ato  único  do empregador.  Assim,  a interpretação  mais 

razoável  deve ser  efetuada  à luz da conjugação  dos entendimentos  do C.  TST 

manifestados em suas Súmulas nº 294 e 327. Sob tal perspectiva, a prescrição 

parcial  atinge,  tão  somente,  os  direitos  decorrentes  de  atos  que  continuam 

vigentes, como o próprio contrato de complementação de aposentadoria e a norma 

regulamentar  atualmente  em  vigor,  bem  como  as  parcelas  asseguradas  por 

preceito de lei. Isso porque, vigentes as cláusulas contratuais ou existindo lei que 

determine  o  direito  à  parcela,  sempre  será  possível  exigir  a  parcela,  somente 

prescrevendo  as  prestações  anteriores  ao  quinquênio  de  inércia.  Todavia,  em 

relação às alterações lesivas promovidas no contrato, relativamente a parcelas não 

asseguradas por lei, a prescrição é total, por isonomia aos empregados da ativa 

que, sob as mesmas condições, estão submetidos a tal espécie prescricional.

Por  todo  o  exposto,  e  uma  vez  que  a  alteração  do  regulamento 

empresarial  data de novembro de 1982,  enquanto  a presente ação somente foi 

ajuizada em 27.08.2009, quase trinta anos após a alteração supostamente lesiva, 

entendo que deve ser pronunciada a prescrição total. Isto posto, dou provimento 

aos  recursos  das  Reclamadas  para  declarar  a  prescrição  bienal  e  julgar 

improcedente o pedido.

III - D I S P O S I T I V O

ACORDAM  os  Desembargadores  que  compõem  a  8ª  Turma  do 
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Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  1ª  Região,  por  unanimidade, DAR 

PROVIMENTO aos recursos das Reclamadas para declarar a prescrição bienal e 

julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus da sucumbência e mantido o valor 

da condenação.

Rio de janeiro; 13 de dezembro de 2011.

MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA
Desembargador Federal do Trabalho

Relator

MASO/wmblc/cal
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