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S E N T E N Ç A 
 

1. RELATÓRIO 
 
Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95). 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO. 
 
PRELIMINAR 
 
Legitimidade passiva 
 
A discussão do presente feito diz respeito a equiparação da aposentadoria do 

demandante ao valor da remuneração do ferroviário em atividade. 
 
A vantagem é composta de parcelas pagas pelo INSS e pela União, conforme 

estabelece a Lei 8.186, de 21.05.91, especialmente dos arts. 2º e 6º. Assim, a questão em tela, assim, 
abrange o valor da complementação da renda mensal do benefício e sua eventual equiparação à 
remuneração dos ativos, de modo que existem repercussões jurídicas no montante devido a título de 
aposentadoria, cujas parcelas estão a cargo do INSS e da União. Nesse contexto, o regime 
previdenciário dos ferroviários assume natureza peculiar, o que nos leva a concluir que tanto a União 
como o INSS são partes legítimas para figurar no pólo passivo da presente ação. Rejeito, pois, a 
preliminar quanto à autarquia previdenciária, e, por conseguinte, declaro a legitimidade da União e 
do INSS. 

 
De outro lado, reconheço a ilegitimidade passiva da CBTU – Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos (anexo 23), à vista de não ter responsabilidade no que se refere ao pagamento do 
benefício em comento. 

 
PREJUDICIAL DE MÉRITO 
 
Prescrição qüinqüenal 



 
A questão levantada não se aplica ao presente caso, já que não foram postuladas 

parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. 
 
Decadência 
 
O demandante pretende a paridade de seus proventos à remuneração dos ativos, diante 

dos novos critérios estabelecidos na PES 2010, aprovada pela Resolução do Diretor-Presidente 0453-
2010, de 1º.04.2010 (anexo 6), tendo sido a aposentadoria concedida em 01.11.2004 (anexo 3, fl. 5). 

 
O presente feito foi ajuizado em 02.11.2011, tendo transcorridos menos de 10 (dez) 

anos dos fatos citados, razão pela qual a pretensão autoral não foi fulminada pela decadência do 
direito à revisão do ato administrativo vergastado. 

 
MÉRITO 

 
A controvérsia dos autos diz respeito a paridade entre os proventos dos aposentados e 

a remuneração do ferroviário em atividade, considerando, inclusive, o enquadramento previsto no 
PES 2010. 

 
O pagamento da vantagem aos ex-ferroviários é regulado pela Lei 8.186/91 e pela Lei 

10.478/02. Tal verba é composta de duas parcelas, uma paga pelo INSS e outra pela União. Ressalte-
se que a norma mais recente apenas estende o direito a complementação àqueles que admitidos até 
1º.04.2002, sem trazer modificações quanto às diretrizes da lei anterior.  

 
No que interessa, dispõe a Lei de 1991: 
 

“Art. 2° Observadas as normas de concessão de benefícios da Lei 
Previdenciária, a complementação da aposentadoria devida pela União é 
constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) e o da remuneração do cargo 
correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, 
com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço. 
Parágrafo único. O reajustamento do valor da aposentadoria 
complementada obedecerá aos mesmos prazos e condições em que for 
reajustada a remuneração do ferroviário em atividade, de forma a assegurar 
a permanente igualdade entre eles. 
 
(...) 
 
Art. 6° O Tesouro Nacional manterá à disposição do INSS, à conta de 
dotações próprias consignadas no Orçamento da União, os recursos 
necessários ao pagamento da complementação de que trata esta lei.” 

 
Dessa forma, vê-se que a norma não só estabelece quem pagará a aposentadoria do ex-

ferroviário (União e INSS), como também assegura a paridade entre ativos e inativos (parágrafo 
único). Diante dessa condição, trata de ajustar a diferença entre o valor pago pela autarquia 
previdenciária e a remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e 
suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço (art. 2º, caput).  

 
No mesmo sentido se pronunciou a jurisprudência pátria: 
 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EX-FERROVIÁRIO. 
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 



ENUNCIADO Nº 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. VERBA 
HONORÁRIA. FIXAÇÃO. 1. "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em 
que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado 
o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 
vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." (Súmula do 
STJ, Enunciado nº 85). 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou já o 
entendimento no sentido de que, tanto os ferroviários que se aposentaram 
até a edição do Decreto-lei nº 956/69, quanto aqueles que foram admitidos 
até outubro de 1969, em face da superveniência da Lei nº 8.186/91, sob 
qualquer regime – incluído aqui o celetista –, possuem direito à 
complementação da aposentadoria prevista no Decreto-Lei nº 956/69, e que 
se estende aos pensionistas do ex-ferroviário, o direito à complementação de 
pensão, de acordo com as disposições do parágrafo único do artigo 2º da 
Lei nº 8.186/91, que expressamente assegura a permanente igualdade de 
valores entre ativos e inativos. Precedentes. 3. "Não se conhece do recurso 
especial, pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 
mesmo sentido da decisão recorrida." (Súmula do STJ, Enunciado nº 83). 4. 
"Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e 
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as 
despesas." (artigo 21, caput, do Código de Processo Civil). 5. Agravo 
regimental parcialmente provido. 
(STJ, Processo 200702694434, AGRESP 1007252, Relator(a) HAMILTON 
CARVALHIDO, 6ª TURMA, DJE DATA:15/09/2008) 

 
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES DA RFFSA 
TRANSFERIDOS PARA A CBTU. APOSENTADORIA. LEI Nº 8.186/91. 
PARIDADE DOS PROVENTOS. 1- Embargos de Declaração recebidos 
como Agravo Interno pelo princípio da fungibilidade. 2- O direito em que se 
funda a pretensão autoral de paridade dos proventos em relação ao salário 
da ativa, por meio da complementação de suas aposentadorias e pensões, 
afigura-se incontroverso na presente hipótese, tendo sede na Lei nº 8.186/91, 
que foi efetivamente implantada a partir de abril de 1998, como reconhecem 
as partes e, em especial, o próprio despacho do Ministro dos Transportes, 
no processo nº 50000.011768/97-10. 3 – Os autores pertenciam 
originalmente ao quadro da RFFSA, tendo sido transferidos em 1985 para a 
CBTU, que passou a adotar, a partir de março de 1994, uma tabela 
remuneratória inferior à da RFFSA, que gerou prejuízos aos demandantes 
por ocasião do recebimento de suas complementações de aposentadoria, que 
estavam atreladas à tabela salarial inferior adotada pela CBTU. 4- Agravo 
interno ao qual se nega provimento. 
(TRF2, Processo 200051010308931, AC 332331, Relator(a) Desembargador 
Federal ABEL GOMES, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - 
Data::23/08/2010 - Página::149) 
 
ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DE PESSOAL DE 
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL TRANSFERIDOS PARA A CBTU. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE 
APLICAR OS REAJUSTES CONCEDIDOS PELA EMPRESA SUCESSORA. 
- Após a transposição de pessoal da RFFSA para a CBTU, ocasião em que 
foram resguardados a relação de trabalho e os direitos adquiridos, os 
funcionários passaram a pertencer ao quadro da CBTU e a reger-se pelas 
normas de reajuste salarial adotadas por esta empresa, desaparecendo por 
completo o vínculo antes existente entre os mesmos e a RFFSA. - Assim, a 
complementação de aposentadorias à conta da União, deve observar o 



comando emitido pela empresa a que o funcionário estava vinculado. - 
Recurso improvido. 
(TRF2, Processo 200051010308920, AC 431882, Relator(a) Desembargador 
Federal JULIO MANSUR, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - 
Data::28/04/2011 - Página::282/283) 

 
Posteriormente, a PES 2010, cujas regras foram aprovadas pela Resolução do Diretor-

Presidente 0453-2010-de 01.04.2010, veio tratar também da matéria. 
 
O principal objetivo deste Plano de Emprego e Salário é realinhar cargos e funções 

(item I da Introdução). Dentre outras providências, extinguiu os Planos de Cargos e Salários PCS/90 
e o PCS/2001 (VIII). 

 
Registre-se que as diretrizes traçadas pela PES 2010 não atinge os direitos dos 

aposentados e pensionistas que se encontravam nessa situação quando da edição da PES 2010. É que 
a aposentadoria é regida pela lei vigente a época em que foram cumpridos os requisitos para a sua 
concessão (Tempus regit actum).  

 
Assim, no caso dos servidores cuja aposentadoria se deu sob a égide da Lei 8.186/91, 

não há que se falar em alteração dos critérios previstos para a concessão da vantagem, uma vez que 
assegurada a paridade com o pessoal da atividade. 

 
Em síntese, pois, essas são as diretrizes traçadas para a complementação de 

aposentadoria dos ex-ferroviários. 
 
Caso concreto 
 
A controvérsia dos autos cinge-se em saber se há paridade entre os proventos de 

aposentadoria e a remuneração do ferroviário da ativa, considerando, inclusive, o enquadramento 
previsto no PES 2010. 

 
A aposentadoria do autor ocorreu em 01.11.2004, no cargo de assistente operacional, 

na função administrativo operacional, nível 036 (anexo 3, fl. 5), atualmente no nível 235 (fl. 8), sob 
a regência, portanto, da Lei 8.186/91. Assim, seus proventos são pagos pelo INSS acrescido da 
complementação paga pela União (anexo 3, fl. 8).  

 
Dessa forma, as alterações promovidas pelo PES 2010 não maculam a paridade dos 

valores pagos aos aposentados e aos ferroviários em atividade. 
 
Cumpre destacar que a transferência do pagamento das aposentadorias e pensões para 

a VALEC, como informa a União (anexos 20 e 21) também não reflete no importe pago ao 
demandante, pelas mesmas razões.  

 
Nesse sentido: 
 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EX-
FERROVIÁRIOS DA RFFSA. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA. LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. I - 
Agravo legal interposto da decisão monocrática que manteve a condenação 
dos réus ao pagamento da complementação de proventos de aposentadoria e 
pensão de ex-ferroviários da RFFSA, constituída pela diferença entre o 
valor pago pelo INSS e o valor do provento do pessoal em atividade da 
extinta RFFSA (transferidos para a VALEC - Engenharia, Construções e 
Ferrovias S.A., conforme art. 17 da Lei nº 11.483/2007, que encerrou o 
processo de liquidação e extinguiu a Rede Ferroviária Federal S.A. - 



RFFSA). II - Cabe à União o ônus financeiro do encargo da 
complementação, de acordo com o disposto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 
956/69, artigos 5º e 6º da Lei 8.186/91 e art. 118 da Lei nº 11.483/2007, 
sendo que o INSS era o responsável pelos procedimentos de manutenção e 
pagamento dos benefícios. A Rede Ferroviária Federal S/A, hoje sucedida 
pela União Federal, era responsável pelo fornecimento dos comandos de 
cálculo desta vantagem previdenciária à Autarquia. III - O art. 118 da Lei nº 
11.483/2007 (que encerrou o processo de liquidação e extinguiu a Rede 
Ferroviária Federal S.A. - RFFSA), expressamente transferiu para o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a gestão (além do 
pagamento) da complementação das aposentadorias dos ex-ferroviários da 
RFFSA, o que evidencia o seu caráter legal. IV - Caracterizado o 
litisconsórcio necessário com a União Federal, por arcar com os custos 
dessa complementação. V - A União Federal, através deste recurso, 
pretende discutir matéria não veiculada nas suas razões de apelo, em que 
apenas se reportou às razões da RFFSA, o que lhe é defeso. VI - Decisão 
monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1º-A, do C.P.C., que 
confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente 
improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a 
jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não 
importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito. VII - É assente 
a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve 
modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão 
impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da 
ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou 
de difícil reparação à parte. VIII - In casu, a decisão está solidamente 
fundamentada e traduz de forma lógica o entendimento do Relator, juiz 
natural do processo, não estando eivada de qualquer vício formal, razão 
pela qual merece ser mantida. IX - Agravo legal improvido. 
(TRF3, Processo 96030964042, APELREE 351942, Relator(a) 
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIANINA GALANTE, 8ª TURMA, 
DJF3 CJ1 DATA:02/06/2011 PÁGINA: 1949) 

 
Pagamento de Atrasados 

 
Os valores atrasados serão contados a partir da edição da PES 2010. 
 
A atualização monetária das parcelas vencidas deverá ser feita pela taxa referencial (TR) 

ou outro índice de correção monetária oficial que venha a ser estabelecido para as cadernetas de 
poupança, nos termos da Lei n.º 11.960/2009, que alterou o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97. 

 
Os juros de mora serão contados a partir da citação (artigo 219, caput, do CPC e Súmula 

nº 204 do STJ) e incidirão à razão de 0,5% ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios das 
cadernetas de poupança que venha a ser estabelecido, nos termos da Lei nº 11.960/2009, que alterou 
o art. 1º - F da Lei n.º 9.494/97. 

3. DISPOSITIVO 

 
Ante o exposto, excluindo da lide a Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO (art. 269 ,I, CPC) formulado pela parte autora, para 
condenar a UNIÃO e o INSS a pagar ao Sr. Rubeni Lênio dos Santos provento equivalente ao valor 
da remuneração do ferroviário em atividade, a partir da edição da PES 2010, considerando inclusive 
o enquadramento nele previsto, tudo devidamente atualizado, nos termos da fundamentação, sendo 
compensados os valores já pagos a título de aposentadoria.  



 
Sem custas e honorários, na forma do artigo 55 da Lei n° 9.099/95. 
 
Interposto recurso voluntário contra a presente, intime(m)-se o(a) (s) recorrido(a)(s) 

para oferecer(em) resposta(s), em dez (10) dias, e, decorrido o prazo, com ou sem contrarrazões, 
remetam-se os autos à Turma Recursal, tudo independentemente de novo despacho.  
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se 
 

Recife/PE, data da movimentação. 
 
 

RODRIGO VASCONCELOS COÊLHO DE ARAÚJO 
Juiz Federal 

 
 


