
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.033.092 - RS (2008/0040511-0)
  

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
RECORRENTE : FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL 

PETROS 
ADVOGADOS : KARLA VANESSA M M DE ARAÚJO    

VINÍCIUS DE OLIVEIRA BERNI E OUTRO(S)
RECORRIDO : EDISON DA SILVA CASTILHOS E OUTROS
ADVOGADOS : MILTON MESTER    

CARLO ROSITO DA SILVA 

DECISÃO

1.- FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL interpõe 

Recurso Especial, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra 

Acórdão unânime do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Rel. Des. 

OTÁVIO AUGUSTO DE FREITAS BARCELLOS), assim ementado (e-STJ fl. 807):

PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE 
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. PRELIMINAR DE 
JULGAMENTO “ULTRA PETITA” ACOLHIDA. A decisão 
foi além do pedido, devendo ser reduzida aos limites postos 
na inicial. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL 
ACOLHIDA. A prescrição qüinqüenal incide nas prestações 
previdenciárias não pagas ou pagas incorretamente, a 
contar do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Teor 
da Súmula nº 291 do STJ. LIMITE DE IDADE PARA 
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Ilegalidade do 
art. 31, incs. IV e V, do Decreto nº 81.240/78, que 
regulamentou a Lei nº 6.435/77. Descabe ao poder 
executivo, ao regulamentar a Lei, agregar à norma limite 
por ela não previsto. Legislação em vigor. Desde a vigência 
da Lei Complementar nº 109/2001, os limites e requisitos da 
concessão de benefícios de previdência privada passaram a 
ser livremente pactuados. RAZÕES RECURSAIS 
RESTRITAS. Aplicação do princípio “tantum devolutum 
quantum appellatum”. SUCUMBÊNCIA. Com o provimento 
parcial do apelo, devem ser redimensionados os ônus da 
sucumbência. ACOLHERAM AS PRELIMINARES DE 
JULGAMENTO ULTRA PETITA E DE PRESCRIÇÃO 
QÜINQÜENAL E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO, 
EM PARTE, AO APELO. UNÂNIME.
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2.- Houve a interposição de Embargos de Declaração (e-STJ fls. 920/927), 

que foram rejeitados (e-STJ fls. 930/945). 

3.- Alega a entidade previdenciária violação dos arts. 535, II, do Código de 

Processo Civil - CPC; 87 e 89 da Lei n. 6.435/77; 31 e 42 do Decreto n. 81.240/78; 844 do 

Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, sustentando, em síntese: a) negativa de 

prestação jurisdicional; b) legalidade da limitação etária, que fixou a idade mínima de 55 anos 

para a concessão da complementação integral da aposentadoria. 

4.- Contra-arrazoado (e-STJ fls. 1.013/1.044), o recurso foi admitido 

(e-STJ fls. 1.073/1.077), vindo os autos conclusos.       

É o relatório.

5.- Os temas já estão pacificados pela jurisprudência desta Corte, de modo 

que o recurso deve ser julgado monocraticamente pelo Relator, segundo orientação firmada, 

com fundamento no art. 557 do CPC, desnecessário, portanto, o envio às sobrecarregadas 

pautas de julgamento deste Tribunal.

6.- Apesar de rejeitados os Embargos de Declaração, a matéria em exame 

foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de 

forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 

É de se salientar que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a 

decisão, não fica o Órgão julgador obrigado a responder, um a um, aos questionamentos 

suscitados pelas partes, mormente se evidente o propósito de infringência do julgado, indo 

além dos limites previstos para os Declaratórios (CPC, art. 535, I e II). 

7.- Quanto ao tema de fundo, ao ressaltar a impossibilidade de o Poder 

Executivo, mediante decreto, impor restrições não previstas na lei, o Acórdão recorrido assim 

fundamentou: 

Na esteira da jurisprudência uníssona deste colendo Tribunal de 
Justiça, o limite etário imposto pelo Decreto nº 81.240/78 não 
encontra respaldo na Lei por ele regulamentada. A Lei nº 
6.435/77, em seu artigo 21, indicou os requisitos mínimos dos 

Documento: 15666248 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 31/05/2011 Página  2 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

regulamentos de planos de benefícios de previdência privada e em 
nenhum momento estabeleceu limite de idade mínimo para a 
suplementação integral da aposentadoria concedida pela 
previdência oficial. Assim, não cabia ao Poder Executivo, ao 
regulamentá-la, agregar à norma um limite não previsto, de forma 
que o art. 31, incisos IV e V, do Decreto nº 81.240/78 era ilegal. 
(...).

No caso dos autos, é incontroverso que os autores aderiram ao 
plano de suplementação de aposentadoria antes da vigência da 
Lei Complementar nº 109/2001.

Os autores Edison da Silva Castilhos, José Antônio de Oliveira 
Urdangarin e Nelson Behrend Rodrigues aposentaram-se, 
respectivamente, em 21.05.1996, 01.06.1999 e 19.06.1995. 
Sempre sob a égide da Lei n. 6.435/1977, portanto. Em relação a 
eles, o limite de idade previsto no Decreto n. 81.240/1978 é 
inaplicável, porque totalmente ilegal.

Por sua vez, o autor José Alfredo Werch aposentou-se somente em 
12.11.2002, na vigência da Lei Complementar nº 109/2001 e, 
sendo assim, conforme os fundamentos acima declinados, sua 
pretensão é improcedente.

8.- Verifica-se que o Acórdão recorrido encontra-se desalinhado com a 

jurisprudência desta Corte, haja vista que, em recente julgamento do REsp n. 1.125.913/RS 

(Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 12.11.2010), decidiu-se que é legítimo o 

estabelecimento do limite de idade em 55 anos promovido pelo Decreto n. 81.240/1978, sem 

extrapolar os parâmetros fixados na Lei n. 6.435/1977, que não veda tal prática, além de ser 

imperativa a manutenção do equilíbrio atuarial da instituição de previdência complementar. 

Anote-se:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA. LIMITE ETÁRIO. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. 
EQUILÍBRIO ATUARIAL. 

1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido 
de que a questão relativa a decreto, que a pretexto de 
regulamentar determinada lei, extrapola o seu âmbito de 
incidência, é tema que se situa no plano da legalidade, e não da 
constitucionalidade. 
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2. O Decreto n. 81.240/78 e, por consequência, o Regulamento do 
Plano da PETROS/1979, não extrapolaram ao estipular o limite 
etário e mantiveram-se dentro do limite das discricionariedade 
conferida pela lei, significando que apenas desceu a detalhes que a 
Lei n. 6.435/77 deixou em aberto; sobressaindo, ainda, que é 
razoável e necessário a busca da preservação do equilíbrio 
atuarial. 

3. O Decreto n. 81.240/78 , em seu art. 31, IV, ressalvou a 
situação apenas dos participantes que ingressaram no plano de 
benefício antes de 1º de janeiro de 1978, o que não é o caso dos 
autos, pois os autores aderiram ao plano de complementação de 
aposentadoria após a alteração que previa a condição etária de 
55 anos. 

4. Provido o Recurso Especial da PETROS e julgado prejudicado 
o Recurso Especial de ADI DE OLIVEIRA BORBA E OUTROS. 

(REsp 1.125.913/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, DJe 12/11/2010).

Extrai-se do precedente acima que:

"2.7. No caso em apreço, a situação é ainda mais gritante.

É incontroverso que os autores ingressaram na PETROS, aderindo 
ao plano de complementação de aposentadoria,  após a alteração 
que previa a condição etária de cinqüenta e cinco anos, estando, 
portanto, sujeitos à esse requisito objetivo para o recebimento 
integral do benefício previdenciário complementar. 

Saliente-se que o Decreto em questão, em seu art. 31, IV, 
ressalvou a situação dos participantes que ingressaram no plano 
de benefício antes de 1º de janeiro de 1978."

É o caso dos autos, haja vista que os autores associaram-se a PETROS, 

respectivamente, em 14.05.1981 (e-STJ fl. 39), 11.08.1980 (e-STJ fl. 323), 12.07.1982 

(e-STJ fl. 63) e 25.05.83 (e-STJ fl. 77), portanto, em datas posteriores à alteração relativa à 

exigência etária pelo Decreto 81.240/78, motivo pelo qual a eles não se aplica a exceção 

prevista em seu art. 31, inciso IV, destinada aos participantes que ingressaram nas entidades 

de previdência antes de 20 de janeiro de 1978, data da edição do referido decreto.

Ainda sobre o tema: REsp 1.119.246/RS, Relª. Minª. MARIA ISABEL 
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GALLOTTI, DJe 19.4.11; REsp 1.172.363/RS, de que fui Relator, DJe 18.4.11; Ag 

1.387.393/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe 4.4.11.  

9.- Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial, julgando 

improcedente o pedido. Os recorridos arcarão com as custas e os honorários advocatícios, 

fixados estes últimos em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 20, § 4º, do CPC, 

observando-se o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50. 

Intimem-se.

Brasília, 25 de maio de 2011.

Ministro SIDNEI BENETI 
Relator
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