
NOVA DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL 
A FERROVIÁRIO DA CBTU 
Colaboração da Diretora Nacional da AARFFSA, 

Dra. LÍDIA Mª MARTINS GONÇALVES. 

 

R E L A T Ó R I O 

O Desembargador Federal JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO (Convocado): 

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO BOSCO DE CARVALHO contra sentença 
que julgou improcedente o pedido que visava condenação dos réus/apelados, UNIÃO 
FEDERAL e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, a adequarem os proventos da 
aposentadoria do apelante ao plano de cargos e salários da CBTU de 2010, utilizando-se 
como paradigma os valores da tabela salarial da CBTU para o cargo ao qual pretende 
ser enquadrado, com as devidas repercussões legais. 

Sustenta o apelante, em síntese, merecer reforma a sentença prolatada, defendendo 
que “os réus, ora apelados, optaram por equiparar os proventos do ora apelante à 
tabela de vencimentos da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, uma sociedade de 
economia mista já extinta, com o quadro ativo, atualmente, praticamente inexistente, 
quando, na realidade, os proventos dos autores deveriam ser equiparados à 
remuneração do pessoal ativo da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, que 
foi a subsidiária onde ele efetivamente trabalhou”. 

Contrarrazões apresentadas. 

RELATEI. 

V O T O 

O Desembargador Federal JOSÉ EDUARDO DE MELO VILAR FILHO (Convocado): 

 Merece reparo a sentença prolatada. 

Inicialmente, convém registrar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, no sentido da legitimidade passiva tanto da UNIÃO quanto do INSS para figurar 
no polo passivo das demandas de interesse de ex-ferroviários, beneficiados com a 
complementação de aposentadoria de que trata a Lei 8.186/91 e o Decreto 956/69" 
(TRF5, AC 440332/PE, Rel. Des. Edílson Nobre, Quarta Turma, j. 21/06/2011, DJe 
30/06/2011 - Página::676). 

Sem mais preliminares, passo ao mérito. 

 Pois bem. O cerne da lide não é saber se tem ou não a parte autora direito à 
equiparação entre os funcionários da extinta Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU. No presente caso, o apelante sempre 
foi vinculado à CBTU, aposentou-se nesta condição e o que pleiteia é a equiparação com 
o ferroviário em atividade da própria CBTU. 



Sobre o assunto, já existe entendimento sufragado nesta c. Segunda Turma no mesmo 
sentido da pretensão autoral, que a seguir cito e utilizo como parte da minha razão de 
decidir: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIÁRIO APOSENTADO DA CBTU. 
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEIS 8.168/91 E 10.478/2002. 
POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento 
contra decisão proferida que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando 
que a União e o INSS aplicassem, imediatamente, à complementação de aposentadoria 
do agravado, os valores constantes da tabela salarial da CBTU, correspondentes ao nível 
do demandante no quadro funcional da referida sociedade empresarial. 2. A alegação da 
União de que o autor não faz jus à equiparação com os funcionários da ativa da CBTU, 
apesar de expressamente reconhecer ser ele aposentado e titular do direito à 
complementação estipulada pelas Leis nºs 8.168/91 e 10.478/2002, não se mostra 
plausível. 3. Conforme prova nos autos, o agravado foi admitido e se aposentou pela 
CBTU, não fazendo sentido querer que o benefício a que tem direito seja calculado com 
fundamento nos salários pagos ao pessoal da ativa da VALEC, sucessora da extinta 
RFFSA. 4. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 

(AG 00085889720124050000, Desembargador Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - 
Segunda Turma, DJE - Data::27/09/2012 - Página::260.) 

Na hipótese, como já dito, o apelante foi admitido e se aposentou pela CBTU. A 
complementação de aposentadoria deve reger-se pelas normas de reajuste salarial 
adotadas pela empresa a que o apelante estava vinculado à época da aposentadoria. 

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reconhecer o direito do 
autor a ver adequados seus proventos da aposentadoria ao plano de cargos e salários 
da CBTU de 2010, utilizando-se como paradigma os valores da tabela salarial da CBTU. 

Condeno às rés, na medida de suas competências, ao pagamento dos valores atrasados 
em virtude do não enquadramento tempestivo dos proventos de aposentadoria do 
apelante, desde o início da vigência do plano de cargos e salários mencionado (2010). 
Juros de mora e correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Fixo os honorários, a serem arcados pela ré União Federal, no valor de R$2.000,00 (dois 
mil reais), nos termos do artigo 20, §4º, do CPC. 

 Sem custas.  

ASSIM VOTO. 

E M E N T A 

 

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE. FERROVIÁRIO APOSENTADO PELA CBTU. 
EQUIPARAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DA MESMA EMPRESA. 
POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.  

I - Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO BOSCO DE CARVALHO contra 
sentença que julgou improcedente o pedido que visava condenação dos réus/apelados, 
UNIÃO FEDERAL e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, a adequarem os 
proventos da aposentadoria do apelante ao plano de cargos e salários da CBTU de 2010, 



utilizando-se como paradigma os valores da tabela salarial da CBTU para o cargo ao 
qual pretende ser enquadrado, com as devidas repercussões legais. 

II – É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da 
legitimidade passiva tanto da UNIÃO quanto do INSS para figurar no polo passivo das 
demandas de interesse de ex-ferroviários, beneficiados com a complementação de 
aposentadoria de que trata a Lei 8.186/91 e o Decreto 956/69" (TRF5, AC 440332/PE, 
Rel. Des. Edílson Nobre, Quarta Turma, j. 21/06/2011, DJe 30/06/2011 - 
Página::676).III - Ao contrário, peticionou bem antes de findo o prazo concedido na 
decisão inicial, expondo as dificuldades encontradas para a promoção da citação e 
solicitando diligências por parte do juízo. 

IV - O cerne da lide não é saber se tem ou não a parte autora direito à equiparação 
entre os funcionários da extinta Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA e da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos – CBTU. No presente caso, o apelante sempre foi vinculado 
à CBTU, aposentou-se nesta condição e o que pleiteia é a equiparação com o ferroviário 
em atividade da própria CBTU. V – A alegação da União de que o autor não faz jus à 
equiparação com os funcionários da ativa da CBTU, apesar de expressamente 
reconhecer ser ele aposentado e titular do direito à complementação estipulada pelas 
Leis nºs 8.168/91 e 10.478/2002, não se mostra plausível. Precedente desta c. Segunda 
Turma: (AG 00085889720124050000, Desembargador Federal Francisco Barros Dias, 
TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::27/09/2012 - Página::260.) 

VI – Apelação provida para reconhecer o direito do autor a ver adequados seus 
proventos da aposentadoria ao plano de cargos e salários da CBTU de 2010, utilizando-
se como paradigma os valores da tabela salarial da CBTU. Honorários advocatícios, a 
serem arcados pela ré União Federal, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos 
termos do artigo 20, §4º, do CPC. 

A C Ó R D Ã O 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda 
Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, por unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que 
integram o presente julgado. 


