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Apelante: APAPE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DA 
PETROS  
Apelado 1: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS  
Apelado 2: PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS 
Desembargador Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA 

 
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA 

COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO PETROS. NOVO 

REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

QUE IMPLICOU EM MAJORAÇÃO DO 

PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE 

AFASTAMENTO DO   TETO  DE  

CONTRIBUIÇÕES  PREVISTO  EM  LEGISLAÇÃO 

EXTRAVAGANTE JÁ REVOGADA. SENTENÇA 

QUE JULGOU A DEMANDA COMO SE OS 

AUTORES PRETENDESSEM A REVISÃO DE 

BENEFÍCIOS DE SUPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA PELO AFASTAMENTO DA 

APLICAÇÃO DO TETO   DE  TRÊS  SALÁRIOS  DE  

BENEFÍCIO  EM  RELAÇÃO  AOS  ASSOCIADOS  

E  O  APORTE  PELA MANTENEDORA DE 

RECURSOS SUFICIENTES PARA PAGAMENTO 

DO BENEFÍCIO SEM APLICAÇÃO DO TETO. 

PEDIDO INICIAL QUE PRETENDE O 

AFASTAMENTO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO 

E NÃO DO TETO DE BENEFÍCIO. 

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA. 

ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA EXTRA 

PETITA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 

CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E A 

SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO 

CPC. ENUNCIADO DE SÚMULA 168 DO TJRJ. 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO V, “A” DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA ANULAR A 

SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS 

AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA 

ANALISAR O FEITO NOS TERMOS REQUERIDOS 

NA PETIÇÃO INICIAL. 
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DECISÃO MONOCRÁTICA 

 

   Trata-se de ação proposta pelo procedimento ordinário, ajuizada 

pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS  PARTICIPANTES  DA  PETROS  

-  APAPE  em  face  de  PETRÓLEO  BRASILEIRO  S/A  - PETROBRÁS,  

PETROBRÁS  DISTRIBUIDORA  S/A  e  FUNDAÇÃO  PETROBRÁS  

DE  

SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. Como causa de pedir, os autores 

sustentam que a ré, na intenção de unificar as datas de reajustes dos benefícios 

para os aposentados, houve por bem majorar a contribuição vertida pelos 

empregados ativos do percentual de 11% para 14,9%, sendo certo que deixou 

de informar o alcance dessa majoração, que em nada beneficiou os 

participantes, razão pela qual pretende a devolução dos valores vertidos e que 

foram cobrados com o aumento de 14,9%.  

 

   Relatou, todavia, que o reajuste promovido era ilegítimo, 

inicialmente, porque fora feito de forma unilateral, sem que houvesse a 

informação clara e precisa e expressa anuência do mantenedor beneficiário, e, 

de outro lado, porque seria impossível o cumprimento da obrigação pela 

entidade, ou seja, de reajustar os benefícios nas mesmas datas dos reajustes 

salarias da patrocinadora Petrobrás, haja vista que o teto do benefício estava 

atrelado ao teto do INSS. 

 

   A sentença julgou  improcedente   o  pedido  e,  em  

consequência,  extinto  o  processo,  na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

No mais, condenou o Autor ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma dos arts. 82 e 

85, do CPC. 
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   Apela a parte autora conforme razões de fls. 3584/3606, onde 

sustenta, preliminarmente, nulidade processual   por ausência   de prestação 

jurisdicional  haja vista que a decisão se revela extra petita  violando preceito 

dos  artigos 141 e 492 do CPC. Nesse sentido, destaca que a sentença   julgou 

o   feito  como  se  a  parte  autora pretendesse  o  afastamento  do  teto  de  

benefício  e  não  do  teto  de contribuição. 

 

   Reafirma que desde a inicial apontou o fato de que o próprio 

departamento jurídico da Petros havia reconhecido o direito vindicado, 

através do parecer JUR-CS-P-171/2002, juntado aos autos com a inicial, no 

entanto, tal fato não foi considerado pelo juízo e sobre o qual a v. sentença 

recorrida não faz qualquer referência.  Trata-se de  verdadeira  confissão  por  

parte  das  rés,  o que  torna  a  matéria  incontroversa  nos  termos  do  artigo  

374,  II do CPC. 

 
   Ademais, a autora invocou na inicial expressamente ainda, a 

incidência da Súmula 02 da PREVIC e sobre ela também restou silente o 

Juízo.   

 

   Salienta que a pretensão  jamais  foi  o  afastamento  do  teto  de 

benefício a que alude o Artigo art. 15, § 2º, do Regulamento da Petros, mas 

sim o afastamento  do  teto  de  contribuições  previsto  em  legislação 

extravagante já revogada. 

 

   Daí, porque afronta  ao  princípio  da adstrição,  e  consequente  

violação  ao  disposto  nos  supracitados artigos 141, 492 e 10 do CPC. 
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   Contrarrazões das recorridas às fls. 3617/3630 e 3638/3662. 

 

   É a síntese do necessário. Decido. 

 

 

Ab initio, destaca-se que aplicar-se-á ao presente as disposições 

contidas no Novo Código dos Ritos (Lei 13105/2015) em vigor a partir do dia 

18/03/2015, a luz do que preceitua o art. 1046, caput, do NCPC, vejamos: 

Art. 1.046.  Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se 

aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a 

Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

 

No mais, o recurso é tempestivo e guarda os demais requisitos 

para admissibilidade e conhecimento. 

 

O mérito da questão, tem como cerne apurar se era lícito à ré 

modificar percentual das contribuições previdenciárias pagas pelos autores, 

conforme alteração dos artigos 41 e 60 do Regulamento do Plano de Benefícios 

aprovada pelo Conselho de Administração a permitir que os percentuais de 

contribuição fossem majorados de 11% para 14,9% e, por conseguinte afastar dos 

autores o teto  aplicado  pela Petros  sobre  o  valor  das  contribuições  mensais  

e  não  sobre  os benefícios  pagos. 

 

   Contudo, a sentença julgou a demanda como se os autores 

pretendessem a revisão de benefícios de suplementação de aposentadoria pelo 

afastamento da aplicação do  teto  de  três  salários  de  benefício  em  relação  

aos  associados  e  o  aporte  pela mantenedora de recursos suficientes para 

pagamento do benefício sem aplicação do teto. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
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   Ou seja, diverge a fundamentação da sentença ao que foi 

requerido em pedido pela parte autora na inicial. Sendo certo, ainda que no 

concernente a cobrança da diferença de complementação de aposentadoria 

entre os proventos pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 

e àquele percebido da Fundação, seria necessário o sobrestamento do feito 

ante a tramitação do REsp 1.435.837/RS, Tema 907 dos recursos repetitivos 

afetados pelo Superior Tribunal de Justiça que visa determinar, 

respectivamente, qual o regulamento aplicável aos beneficiários de previdência 

complementar, se o vigente à época da adesão do contrato ou à época de sua 

efetiva aposentadoria, bem como sobre a legitimidade passiva da empresa 

patrocinadora, em demandas envolvendo revisão do regulamento do plano de 

benefício de previdência privada complementar. 

 

   Assim, evidente a ocorrência de error in procedendo, sendo a 

sentença extra petita, com inobservância ao princípio da correlação entre o 

pedido e a sentença, havendo violação aos artigos 141 e 492 do CPC. 

 

No mesmo sentido: 

 

0023331-82.2006.8.19.0038 - APELAÇÃO 

1ª Ementa 

Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA 

SILVA - Julgamento: 05/07/2017 - TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

TAXA DE LOCALIZAÇÃO. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO DE IPTU. VÍCIO DE 

ADSTRINGÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. 

ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Execução fiscal de 

taxa de localização. Sentença de extinção do feito por 

prescrição de IPTU. Apelo do autor pela nulidade 

da sentença, por ser extra petita. 1. Dado que o tributo 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.001.39925
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objeto da execução fiscal é taxa de localização, 

é extra petita a sentença que reconhece a prescrição de 

IPTU. Malferido, assim, o princípio da adstrição porque se 

afasta dos limites objetivos da lide. 2. Recurso provido. 

Anulação da sentença. 

 

 

0020869-28.2015.8.19.0042 - APELAÇÃO 

1ª Ementa 

Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - 

Julgamento: 05/07/2017 - VIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL 

CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE ANALISA 

PRETENSÃO NÃO VERSADA NA INICIAL, EM 

EVIDENTE ERROR IN PROCEDENDO. 

OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRAPETITA. 

NULIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO COM BASE 

NA TEORIA DA CAUSA MADURA. 

IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE, POR 

ANALOGIA, DO ARTIGO 515, § 3º. PRECEDENTES 

DO EG. TJRJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, 

DETERMINANDO-SE QUE OUTRA SEJA 

PROLATADA EM SEU LUGAR. RECURSOS QUE 

FICAM PREJUDICADOS. 1. É nula, por extra petita, 

a sentença que julga causa de pedir outra que não a deduzida 

nos autos; 2. Configurada esta hipótese, não está permitido, 

sob pena de supressão de instância, o julgamento do mérito 

da causa na forma do revogado art. 515, §3º do Código de 

Processo Civil, sobretudo em se cuidando 

de sentençaproferida liminarmente; 3. In casu, os pedidos 

eram de declaração de nulidade da cláusula contratual que 

prevê reajuste por índice de sinistralidade (cláusula 14.3 do 

contrato); a manutenção do valor da mensalidade do plano 

de saúde em R$ 344, 08, sendo aplicado somente o reajuste 

previsto na cláusula 14.2 do contrato; bem como a 

devolução, em dobro, dos valores pagos a maior. Noutro 

eito, a sentença envereda pela declaração de abusividade do 

reajuste por faixa etária e limitação dos reajustes aos 

percentuais fixados pela ANS; 4. Sentença anulada de ofício. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.001.40362
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Recursos prejudicados. 

 

0333754-95.2013.8.19.0001 - APELAÇÃO 

1ª Ementa 

Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO - Julgamento: 

04/07/2017 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL 

Apelação cível. Assistente Social do Município do Rio de 

Janeiro. Pleito de enquadramento na classe dos profissionais 

da área de saúde, na forma da Lei nº 3343/01, com 

percepção do vencimento-base. Sentença que não observou 

os pleitos formulados na petição inicial, condenando a 

Municipalidade a pleito que não foi objeto do pedido. 

Decisão extra e citra petita. Violação ao princípio da 

congruência. Provimento do apelo autoral para declarar a 

nulidade da sentença. Prejudicado o recurso do demandado. 

 

 

   O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante 

e desrespeito às regras processuais, devendo o julgado ser anulado a fim de 

que outro seja proferido na instância de origem. 

 

   Com efeito, deve haver correlação entre o pedido e a sentença. 

Na sentença ultra petita o Juiz condena além do pedido do autor; 

na sentença infra ou citra petita o Juiz é omisso em relação a um (ou alguns) 

dos pedidos; na sentença extra petita o Juiz condena a um pedido diverso, 

fora do formulado. Contudo, também abrange a hipótese no qual o juiz 

prolata julgamento com base em uma causa de pedir diversa da apresentada 

pelo autor, como é a hipótese dos autos. 

 

   Para que o tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa na 

apelação, é necessário que a sentença não apresente vício que lhe comprometa 

a validade. Havendo o vício, o órgão superior deverá anular a sentença e 

restituir os autos à instância inferior para que ali outra seja proferida. 
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   Desta feita, não há, neste momento processual, como julgar o 

mérito, diante das irregularidades no feito, havendo necessidade de sanar tais 

vícios. 

 

  Pelos termos ora consignados, sendo a nulidade matéria de 

ordem pública, cabe ao julgador apreciar a pedido da parte ou de oficio, sendo 

legitimo o julgamento monocrático. 

 

   Por derradeiro, nos termos do Enunciado de Súmula 168 do 

TJRJ: “O relator pode, em decisão monocrática, declarar a nulidade de sentença ou decisão 

interlocutória”. 

    

   Face ao exposto, com arrimo no artigo 932, inciso V, “a” do 

Novo Código de Processo Civil, dá-se provimento ao recurso de 

apelação para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao 

juízo de primeiro grau para analisar o feito nos termos requeridos na 

petição inicial.  

 

  Intimem-se. 

  

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2016.  

 
 

 GUARACI DE CAMPOS VIANNA 
DESEMBARGADOR RELATOR 
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