DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que não admitiu recurso extraordinário (art. 102, III, a) de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa tem o seguinte teor (fls. 174):

“EMBARGOS.
NULIDADE DA DECISÃO DA TURMA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Havendo nos autos explicitação das razões de decidir pelo órgão julgador, tem-se por atendida a exigência concernente à fundamentação das decisões judiciais, nos termos do artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 458 do CPC e 832 da CLT.
Embargos não conhecidos.
PETROBRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE. CONDIÇÃO. IDADE MÍNIMA. LEI Nº 6.435, de 15.07.1977. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA Nº 63 DA SBDI-1 DO TST.
Esta Corte já sedimentou entendimento acerca da matéria, consoante se extrai da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 63 da SBDI-1 do TST. “Os empregados admitidos na vigência do Decreto nº 81.240, de 20.01.1978, que regulamentou a Lei nº 6.435, de 15.07.1977, ainda que anteriormente à alteração do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, sujeitam-se à condição ‘idade mínima de 55 anos’ para percepção dos proventos integrais de complementação de aposentadoria”.
Embargos não conhecidos.”

Nas razões do recurso extraordinário, indica-se ofensa ao disposto nos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 170, 173, § 1º, 192 e 202 da Constituição federal. Sustenta-se que é descabida a exigência de idade mínima para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria.
É o relatório. Decido.
O recurso extraordinário, ao alegar que o acórdão recorrido ofende os preceitos dos arts. 170, 173, § 1º, 192 e 202, versa questões constitucionais não ventiladas na decisão recorrida e que não foram objeto de embargos de declaração, faltando-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
Ademais, a análise da apontada ofensa ao art. 5º, II e XXXVI, da Constituição demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional e do regulamento empresarial. Trata-se, portanto, de alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que dá margem ao descabimento do recurso extraordinário. Incide nas Súmulas 454 e, mutatis mutandis, 636 desta Corte.
Por outro lado, não procede a alegação de afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, pois o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, sem ter violado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e tendo enfrentado as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora agravante.
Do exposto, nego seguimento ao agravo.
Publique-se.
Brasília, 14 de dezembro de 2010.
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